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  سپاس نامہ:

يہ چھوٹی سی گرانقدر کتاب اپنے موال و آقا حضرت صاحب العصر وا لزمان حجۃ بن الحسن العسکری (عليہ السالم) 
علی (عليہ السالم) و ارواحنا لمقدمہ الفداء کی خدمت ميں ھديہ کے طور پر پيش کرتا ہوں اس اميد کے ساتھ کہ حضرت 

فاطمہ ( سالم هللا عليھا)کا فرزند گرامی حضرت بقيۃ هللا عّجل هللا فرجہ الشريف جس دن ظہور فرمائيں گے اور اپنے 
  ديدار سے شيعوں کی آنکھوں کو ٹھڈک پہنچائيں گے ۔

  (حسين اثنا عشری )

  مقدمہ کتاب :
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم
  لصلواة والسالم علٰی محمد وآلہالحمد  رّب العالمين وا

  الطيبين الطاھرين و لعنۃ هللا علٰی اعداءھم اجمعين
شکر ہے خدائے منان کا کہ جس نے ہم پر منت لگاتے ہوئے ہماری ھدايت فرمائی اور ہميں حضرت محمد(صلّی هللا 

م) اور اس کی پاک و معصوم عليہ وآلہ وسلّم )اور اس کے وصی حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب ( عليہ السال
  آل کے دوستوں اور محبوں سے قرار ديا ۔

يہ کتاب جو ابھی آپکے ہاتھوں ميں ہے چاليس احاديث پر مشتمل ہے کہ جو موال وآقا حضرت علی بن ابی طالب (عليہ 
 ر ے ہيں ۔السالم ) اور ان کے فضائل کے بارے ميں ہيں جو حقيقت ميں ان کے فضائل کے بحر بے قراں سے چند قط

اس کتاب کی احاديث علماء شيعہ و علماء اھل سنت کی معتبر کتابوں سے لی گئی ہيں اور اس کو عيد سعيد غدير کی 
مناسبت سے يعنی روز امامت وواليت او ر بڑی و بہترين و پُر عظمت شيعوں کی عيد کی مناسبت سے چاپ اور منتشر 

آنکھوں کی روشنی قرار پائے اور جو راه ھدايت و واليت سے  کيا گياہے تاکہ آن حضرت کے با فضيلت شيعوں کے
  بھٹک چکے ہيں انکے لئے چراغ قرار پائے ۔

 ( حسين اثنا عشری )
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 نسيم غدير

 

  

  پہلی حديث 
عن محّمدبن عّمارة عن ابيہ عن الصادق جعفر بن محّمد عن ابيہ محّمد بن علیٍّ عن آباۀ الصاقين(عليہم السالم )قال ،قال )١(

رسول ّهللا ( صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم ):اّن هللا تبارک وتعالٰی جعل الخی علی بن ابی طالب فضائَل ال يحصی عددھا غيره فمن 
مقّراً بھا غفر ّهللا لہ ما تقّدم من ذنبہ وما تأّخر ولو وافی القيامۃ بذنوب الثقلين ومن کتب فضيلۃً من فضائلذکره فضيلۃً من فضائلہ 

علی بن ابی طالب ( عليہ السالم) لم تزل المالئکۃ تستغفر لہ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم ومن استمع الٰی فضيلٍۃ من فضائلہ غفر ّهللا
ستماع ومن نظر الی کتابٍۃ فی فضائلہ غفر ّهللا لہ الّذنوب الّتی اکتسبھا بالنظر ثّم قال رسول ّهللا ( صلّی لہ الذنوب الّتی اکتسبھا باال

من  هللا عليہ وآلہ وسلّم ) النّظر الی علّی بن ابی طالب ( عليہ السالم) عبادة و ذکره عبادة وال يقبل ايمان عبٍد االّ بواليۃو البراءة
  نبيّنا محّمد و آلہ اجمعين ۔اعداۀ و صلّی ّهللا علی 

  
  ترجمہ:

حضرت رسول گرامی اسالم نے فرمايا خدا نے ميرے بھائی علی بن ابی طالب کيلئے بہت فضائل بيان کئے ہيں اور جو بھی 
حضرت کی ايک فضيلت بيان کريگاجبکہ اپنے موال کی معرفت رکھتا ہو خدا اس کے گذشتہ اور آئنده کے گناه معاف کر ديتا 

چہ اس کے گناه تما جنات اور انسانوں کے گناہوں کے برابر ہوں ، او رجو بھی حضر ت علی ( عليہ السالم) کی ايکہے اگر
فضيلت لکھے گا اور جب تک وه فضيلت لکھی ہوئی باقی رہے گی تو مالئکہ اس کيلئے استغفار کرتے رہيں گے اور جو 

اس کے وه تمام گناه معاف کر ديگا جو اس نے کانوں کے  بھی حضرت علی ( عليہ السالم) کی ايک فضيلت سنے گا خدا
ذريعے انجام ديئے ہو نگے او ر جو بھی حضرت کی ايک فضيلت کو لکھے گا خدا اس کے آنکھوں کے ذريعے انجام ديئے 
نا گئے تمام گناه معاف کر ديگا اور پھر حضرت رسول گرامی اسالمی نے فرمايا حضرت علی (عليہ السالم ) کی طرف ديکھ
عبادت ہے علی ( عليہ السالم ) کا ذکر کرنا عبادت ہے اور کسی بندے کا ايمان واليت حضرت علی ( عليہ السالم )اور ان 

  کے دشمنوں بيزاری کے بغير قبول نہيں کيا جائيگا ۔
  )١درود و سالم ہوں حضرت محمد ( صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم ) اور انکی پاک آل پر ۔(

*****  

  )٩ح نمبر١٣٨ص٢٨شيخ صدوق مجلس نمبر (امالی )١(

  دوسری حديث

عن ابن عبّاس قال:((قال رسول ّهللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) لعلی(عليہ السالم) يا علی شيّعتک ھم الفائزون يوم القيامۃ ) ٢(
فيھا و بئس المصير يا علّی انت منّی فمن أھان واحداً منھم اھانک ومن اھانک فقداھاننی ومن أھاننی ادخلہ ّهللا نار جھنّم خالداً 

وانا منک روُحک من روحی و طينتُک من طينتی و شيعتک ُخلقوا من فضل طينتنا فمن احبّھم فقد احبّنا ومن ابغضھم فقد ابغضنا 
علّی اناالشفيع  و من عاداھم فقد عادانا ومن وّدھم فقد وّدنا يا علّی اّن شيعتک مغفور لھم علٰی ما کان فيھم من ذنوٍب و عيوٍب يا

لشيعتک غداً اذا قمت المقام المحمود فبّشرھم بذلک يا علّی شيعتک شيعۃ ّهللا و انصارک انصار ّهللا و اوليا ئک اولياء ّهللا و 
ّ رّب العالمين و  حزبک حزب ّهللا يا علّی سعد من توالّٰ ک و شقی من عاداک يا علّی لک کنز فی الجنّۃ وا نت ذو قرنيھا الحمد 

  صلّی ّهللا علٰی خير خلقہ محّمد و اھل بيتہ الطاھرين االخيار المنتجبين ))
  

  ترجمہ :
حضرت رسول خدانے علی (عليہ السالم ) سے فرمايا اے علی تيرے شيعہ قيامت کے دن کامياب ہونگے اور جو بھی کسی 

توہين کی اس نے ميری توہين کی اور ايک تيرے شيعہ کی توہين کرے گا گويا اس نے تيری تو ہين کی او ر جس نے تيری 
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جو ميری توہين کرتا ہے خدا اس کو آتش جہنم ميں داخل کريگا جس ميں وه ہميشہ رہے گا ،اور وه بہت برا ٹھکانہ ہے اے 
علی ( عليہ السالم ) تو مجھ سے ہے اور ميں تجھ سے ہوں تيری روح ميری روح ہے تيری طينت ميری طينت ہے اور 

باقی مانده طينت سے خلق کئے گئے ہيں اور جو بھی انکو دوست رکھے گا اس نے ہم سے محبت کی اور تيرے شيعہ ہماری
جو تيرے شيعوں سے دشمنی کرے گا گويا اس نے ہم سے دشمنی کی اور جس نے تيرے شيعوں کو ناراض کيا گويا اس نے 

  ۔ہم کو ناراض کيا اور جو ان سے محبت کرے گا گويا اس نے ہم سے محبت کی 
اے علی ( عليہ السالم) ہر گناه اور بدی جو تيرے شيعوں نے کی ہو گی خدا اس کو معاف کر دے گا اے علی (عليہ السالم ) 
ميں تيرے شيعوں کی قيامت کے دن شفاعت کرنے واالہوں جب خدا کی بارگاه ميں حاضر ہوں گے اپنے شيعوں کو بشارت 

  دو ۔
ے شيعہ ہيں تيری نصرت کرنے والے هللا کی نصرت کرنے والے ہيں تيرے دوست اے علی (عليہ السالم) تيرے شيعہ هللا ک

هللا کے دوست ہيں تيری فوج هللا کی فوج ہے اے علی ( عليہ السالم) خوشبخت ہے وه شخص جس نے تجھ سے محبت کی 
بڑا خزانہ ہے اوراور بد بخت ہے وه شخص جس نے تجھ سے دشمنی کی اے علی ( عليہ السالم) تيرے لئے بہشت ميں بہت 

تجھے ہر جگہ غلبہ ہے ،حمد اس خدا کی جو عالمين کا رب ہے درود و سالم ہوں خدا کی بہترين مخلوق محمد اور اس کی 
  )١پاک آل پر ۔(

*****  

  )٨ح نمبر١۵ص ۴(امالی شيخ صدوق مجلس نمبر  )١(

  تيسری حديث

بن ابی المقدام ، قال: سمعت ابا عبد ّهللا ( عليہ السالم) علّی بن ابراھيم ، عن ابيہ ، عن ابن ابی عمير، عن عمرو )٣(
يقول:خرجت انا و ابی حتّی اذا کنّا بين القبر والمنبر اذا ھو بأناس من الشيعۃفسلّم عليھم ثّم قال: انّی وّهللا الُحّب رياحکم و 

ورع واالجتھاد و من اِئتّم منکم بعبٍدفليعمل بعملہ ، ارواحکم فأعينونی علٰی ٰذ لک بورع و اجتھاد وأعلموااّن واليتنا ال تنال االّ بال
ابقون فی االخرة الٰی الجنّ  ۃ، انتم شيعۃ ّهللا ، وانتم انصار هللا الّسابقون االّولون والّسابقون ااٰلخرون والسابقون فی الدنيا والّسٰ

آلہ وسلّم) وّهللا ما علٰی درجۃ الجنّۃاَکثر ارواحاًمنکم قدضّمنّالکم الجنّۃ بضٰمان ّهللا عّزوجّل وضٰمان رسول ّهللا (صلّی ّهللا عليہ و
نين( فتٰنافسوافی فضائل الّدرجات ، انتم الطيّبون و نساُؤکم الطّيّٰبات کّل مؤمنٍۃحوراُء عيٰنا ُء وکّل مؤمن صّديق ولقد قال امير المؤم

  عليہالسالم)لقنبر:
  صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) وھو علٰی اّمتہ ساخط االّ الّشيعۃ ۔يا قنبُرأبشر و بّشر واستبشرفوهللا لقد مات رسول ّهللا(

  أاٰل واّن لکّل شیٍء عّزاًوعّزاالسالم الشيعۃ۔
  أاٰل واّن لکّل شیٍء دعامۃًودٰعا مۃ االسالم الشيعۃ۔

  أاٰلواّن لکّل شیٍء ذروةًوذ روةاالسالم الشيعۃ۔
  أاٰلواّن لکّل شیٍء شرفاًو شرف االسالم الشيعۃ۔

  اّن لکّل شیٍء سيّداًو سيُّد المٰجالس الشيعۃ۔أاٰلو
  أاٰلواّن لکّل شیٍء اٰماماًو اٰماُم االرض ارض تسکنھاالشيعۃ۔

وا الطّيّٰباتوّهللا لواٰل ما فی االرض منکم مارأيت بعيٍن عشباًأبداًوّهللا لواٰلٰما فی االرض منکم ٰما انعم اّهللا علٰی اھل خاٰلفکم وال اٰصاب
نيا و اللھم فی االخرة من نصيٍب، کلُّ ناصٍب و ان تعبّد واجتھد منسوب الٰی ھذه االيۃ ((عاملۃ ناصبۃ تصلٰی مالھم فی الدّ 

نا ناراًحاميۃ))فکّل ناصٍب مجتھدفعملہ ھٰباء،شيعتنا ينطقون بنور ّهللا عّزوجّل ومن يخالفھم ينطقون بتفلٍّت، وّهللا ما من عبٍدمن شيعت
ّل روَحہ الٰی السٰماء فيٰبارُک عليھافان کان قد أتی عليھا اجلُھا جعلھا فی کنوزرحمتہ وفی رياض جنّتہ و ينام االّ اصعد ّهللا عّزوج

فی ظّل عرشہ وان کان اجلھا متاّخراً بعث بھا مع امنتہ من الماٰلئکۃ ليرّدوٰھا الٰی الجسد الّذی خرجت منہ لتسکن فيہ ، وّهللا اّن 
 جّل واّن فقٰراء کم ألَھل الغنی واّن أغنياَء کم ألھل القناعۃ وانّکم کلّھم ألھل دعوتہ واھل اجابتہ۔حاّجکم وعّمارکم لخاصۃ ّهللا عّزو

  
  ترجمہ:

عمربن ابی المقدار کہتا ہے :ميں نے امام صادق (عليہ السالم ) کو فرماتے ہوئے سنا کہ ميں اور ميرے والد بزرگوارگھر 
منبر کے درميان پہنچے وہاں بعض موال کے شيعہ بيٹھے تھے ميرے والد  سے باہر نکلے جب مسجد نبوی کے اندر قبر اور
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بزرگوار نے ان پر سالم کيا اور پھر فرمايا ميں تمہاری بو اور روح سے محبت کرتا ہوں بس تمہيں چاہئے کہ تقوٰی اور 
ھاد کے عالوه حاصل نہيںاجتھاديعنی کوشش کے ذريعے ميری اس بات پر مدد کريں اور جان لوکہ ہماری محبت تقوٰی و اجت

ہوتی اور تم ميں سے جو بھی جس کو امام مانتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے امام کی اتباع ميں اس جيسا عمل کرے تم خدا کے
شيعہ يعنی پيروکار ہو ، تم خدا کے انصار ہواور تم قيامت کے دن سب سے پہلے بہشت ميں داخل ہونے والے ہو اور ہم نے 

ں ضمانت لے رکھی ہے اور اس کے رسول سے تمہاری بہشت کی ضمانت لے رکھی ہے اور خداکی قسم تمہاری خداکے ہا
بہشت کے درجات کو تم سے زياده کوئی حاصل کرنے واالنہيں پس جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کيلئے ايک 

خوبصورت آنکھوں والی حور دوسرے سے سبقت ليں ۔ تم پاک و پاکيزه ہو تمہاری عورتين پاک ہيں اور ہر مومن عورت 
  ہے اور ہر مومن صديق و سچا ہے ۔

حضرت علی ( عليہ السالم ) نے قنبر سے فرمايا:تجھے خوش خبری ہو اور دوسروں کو خوشخبری دے دو اور تجھے 
امت پر  خوش رہنا چاہئے کہ خدا کی قسم جب رسول خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم )کا اس دنيا سے انتقال ہوا تو وه اپنی

  ناراض تھے مگر شيعوں پر ناراض نہ تھے ۔
  اور جان لو ہر چيز کی عزت ہوتی ہے اور اسالم کی عزت شيعہ ہيں ۔
  اور جان لو ہر چيز ميں کوئی راز ہوتا ہے اور اسالم کا راز شيعہ ہيں ۔

  اورجان لو ہر چيز کا ستون و مرکز ہوتا ہے اور اسالم کا ستون و مرکز شيعہ ہيں ۔
  ن لو ہر چيز کيلئے شرافت ہوتی ہے اور اسالم کيلئے شرافت شيعہ ہيں ۔اور جا

  اور جان لو ہر چيز کا کوئی سردار ہوتا ہے اور اس دنيا ميں محافل کا سردار شيعوں کی محفليں ہيں ۔
  ۔اور جان لو ہر چيز کا کوئی امام و پيشوا ہوتا ہے اور زمين کا امام وه زمين ہے کہ جس پر شيعہ رہتے ہوں 

خدا کی قسم اگر شيعہ زمين پر نہ ہوتے تو زمين پر سبزه پيدا نہ ہوتا خداکی قسم اگر تم زمين پر نہ ہوتے تو خدا تمہارے 
مخالفين کو نعمتيں نہ ديتا اور دنيا ميں تمہارے مخالفين کو کوئی خوشی نصيب نہ ہوتی اور آخرت ميں ان کا کوئی نصيب نہ 

تا ہے اور کوشش کرتا ہے يہ آيت اسی کيلئے نازل ہوئی ہے ((کہ ناصبی کو آگ ميں ڈاال ہوتا ہر ناصبی گرچہ وه عبادت کر
  )١جائے گا اور گرم گرم پيپ پئے گا ))(

ہر ناصبی جتنا بھی عمل کرے اس کو کوئی اجر نہيں ملے گا ہمارے شيعہ نور خدا سے بوليں گے اور جو ہمارے شيعوں 
کی قسم کوئی بھی ہمارے شيعوں ميں سے نہيں کہ جب وه سوتا ہے تو خدا وند کے مخالف ہيں بے ہوده نطق کريں گے خدا 

اس کی روح کو آسمانوں کی بلنديوں پر بال ليتا ہے اور اس کيلئے اس کو مبارک قرار ديتا ہے اور اگر اس کی موت کا وقت 
  يں جگہ عطا کرتاہے ۔پہنچ جائے تو خدا اسکی روح کور حمت کے خزانے ميں جگہ عطا کرتا ہے بہشت کے باغوں م

اپنے عرش کے نيچے جگہ عطا کرتا ہے اور اگر اس کی موت کا وقت نہ پہنچے تو اپنے امين فرشتوں کے ہمراه اس کی 
روح کو واپس لوٹا ديتا ہے تاکہ اس جسد ميں واپس آکر اس دنيا ميں سکون حاصل کرے خدا کی قسم تمہارے حاجی اور 

ہيں اور تحقيق تمہارے فقراء ہی غنی اور توانگر ہيں اور تمہارے توانگر قناعت  عمره کرنے والے خدا کے خا ص بندے
  )2کرنے والے ہيں اور تم سب کے سب خدا کی دعوت پر لبيک کہنے والے ہو(

*****  

  ٣،۴غاشيہ آيۃ )١(
  )٢۵٩ح١٣ص٢) (الروضہ فی الکافی ج2(

 

 نسيم غدير

 

  

  چوتھی حديث
  عن ابن مسعود قال قلت : يا رسول ّهللا(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) ما منزلۃ علّی منک ؟ قال: منزلتی من ّهللا عّز وجّل۔)۴(
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  ترجمہ:
عبد هللا بن مسعود کہتاہے کہ ميں نے رسول خدا ( صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)سے عرض کی اے هللا کے رسول علی (عليہ 

السالم ) کے مقام و منزلت کی نسبت آپ کے ساتھ کيا ہے ؟ تو رسول گرامی اسالم نے فرمايا علی (عليہ السالم ) کا مقام و 
  )١ا سے نسبت ہے ۔(منزلت ميری نسبت ايسا ہے جيسے مجھے خد

*****  

  )٢۴ح ٧٨ص٣(عقائد االنسان ج )١(

  پانچھويں حديث

  عن الصادق جعفر بن محمد (عليہ السالم) عن آباۀ عن اميرالمؤ منين)۵(
 (عليہ السالم) قال، قال لی رسول ّهللا (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)علی منبره يا علّی اّن ّهللا عّزوجّل وھب لک حّب المٰساکين

والمستضعفين فی االرض فرضيت بھم اخواناً ورضوا بک اٰماماً فطوبٰی لمن احبّک وصّدق عليک و ويل لمن ابغضک و کّذب 
عليک يا علّی انت العالم ((العلم ))لھذه االمۃ من احبّک فاز و من ابغضک ھلک يا علّی انا مدينۃ العلم وانت بابُھا وھل تؤ تی 

أھل موّد تک کّل اّواٍب حفيظ وکّل ذی طمٍر لو قسم علی ّهللا ألبّر قسمہ يا علّی اخٰو انک کّل طاھٍر  المدينۃ االّ من ٰبابھا يا علیّ 
  زاٍک ((زکی))مجتھٍدٍ◌ يحّب فيک و يبغض فيک محتقر عند الخلق عظيم المنزلۃ عند ّهللا عّزو جّل يا علّی محبّوک جٰيران ّهللا 

الّد نيا يا علّی انا ولّی لمن واليت وانا عدّو لمن عاديت يا علّی من احبّک فقد احبّنی فی دار الفردوس ال يأسفون علٰی ما خلقوا من 
ومن ابغضک فقد ابغضنی يا علّی اخوانک ذبل الّشفاه تعر ف الّر ھبانيّۃ فی وجوھھم يا علّی اخٰوانک يفرحون فی ثٰلثہ مٰواطن 

م وعند العرض االکبر وعند الصراط اٰذا سئل الخلق عن ايمانھم فلم عند خروج أنفسھم وانا ٰشاھدھم وانت وعند المسائلۃ فی قبورھ
يجيبوا يا علّی حربک حربی و سلمک سلمی وحربی حرب ّهللا ومن ٰسالمک فقد سالمنی ومن ٰسالمنی فقد سالم ّهللا يا علّی بّشر 

ّی انت امير المؤمنين وقائد الغّر المحّجلين يا اخوانک فاّن ّهللا عّزوجّل قد رضی عنھم اذا رضيک لھم قائداً ورضوا بک وليّاً يا عل
علّی شيعتک المنتجبون ولوالانت وشيعتک ما قام ّهللا عّزوجّل دين ولوال من فی االرض منکم لٰما انزلت الّسماء قطرھا يا علّی 

  لک کنز فی الجنّۃ وانت ذ و قرنيھا و شيعتک تعرف بحزب هللا عّزوجلّ 
بالقسط وخيرة ّهللا من خلقہ يا علّی انا اّول من ينفض التّراب عن رأسہ وانت معی ثّم سائر الخلق يا يا علّی انت و شيعتک القائمون

علّی انت و شيعتک علی الحوض تسقون من احببتم وتمنعون من کرھتم وانتم اآلمنون يوم الفزع االکبر فی ظّل العرش يفزع 
لت ھذه االيۃ اّن الّذين سبقت لھم منّا الحسنٰی اولٰءک عنھا مبعد ون و فيکم النّاس واٰل تفزعون ويحزن النّاس واٰل تحزنون فيکم نز

نزلت ال يحزنھم الفزع االکبرو تتلقّاھم المالئکۃ ھذا يومکم الذی کنتم توعدون ياعلّی انت وشيعتک تطلبون فی الموقف وانتم فی 
ملۃ العرش والماٰلئکۃ المقّربين ليخّصو نکم با لّدعاء و يسألون ّهللالجنان تتنّعمون ياعلّی اّن الماٰلئکۃوالخّزان يشتاقون اليکم واّن ح

لمجيّکم ويفرحون بمن قدم عليھم منکم کما يفرح االھل بالغائب القادم بعد طول الغيبۃ يا علّی شيعتک الّذين يخافون ّهللا فی الّسر 
نّھم يلقون ّهللا عّزوجّل وما عليھم من ذنب يا علّی أ عمال وينصحونہ فی العالنيّۃ يا علّی شيعتک الّذين يتنافسون فی الّدرٰجات أل

  شيعتک ستعرض علّی فی کّل ُجُمعۃ
فأفرح بصالح ٰما يبلغنی من أعمالھم وأستغفر لسيّأتھم يا علّی ذکرک فی التوٰريۃ و ذکر شيعتک قبل ان يخلقوا بکّل خيرو کٰذلک 

يخبروک مع علمک بالتّوٰريۃواالنجيل وٰما أ عطاک ّهللا عّزوجّل من علم فی االنجيل فسل اھل االنجيل وأھل الکتاب عن أِلٰيا 
 الکتاب و اّن اھل االنجيل ليتٰعاظمون أِلٰيا وٰما يعرفونہ وٰما يعرفون شيعتہ وانّٰما يعرفوھم بٰما يجدونھم فی ُکتُبھم يا علّی انّ 

خير فليفرحوا بٰذلک و ليزٰدادوا اجتٰھاداً يا علّی اّن ارٰواح اٰصحابک ذکرھم فی الّسٰماء أَکبر وأَعظم من ذکر اھل االرض لھم بال
تھم شيعتک لتصعد الٰی السٰماء فی رقادھم و وفاتھم فتنظر المالئکۃ اليٰھا کٰما ينظر النّاس الٰی الھالل شوقاً اليھم ولٰما يرون من منزل

الّتی يفارقٰھا عدّوھم فٰمامن يوم و ليلۃ االّ ورحمۃً من ّهللا  عند ّهللا عّزوجّل ياعلّی قل ألصٰحابک العارفين بک ينتزھون عن األعمال
تبارک وتعالٰی تغٰشاھم فليجتنبواالّدنس ياعلّی اشتّد غضب ّهللا عّزوجّل علٰی من قاٰلھم وبرأمنک ومنھم واستبدل بک وبھم وٰمال الٰی

  عدّوک وترکک و شيعتک واختار الّضاٰلل ونصب الحرب لک و لشيعتک
ھل البيت وابغض من وااٰل ک ونصرک واختارک و بذل مھجتہ وٰمالہ فيٰنا يا علّی اقراٌھم منّی الّسالم من لم أَر منھم ولمو ابغضنا أ

دوايرنی واعلمھم انّھم اخٰوانی الّذين اشتاق اليھم فليلقوا علمی الٰی يبلغ القرون من بعدی وليتمّسکوا بحبل ّهللا وليعتصموا بہ وليجتھ
اٰل نخرجھم من ھدی الی ضاللۃ واخبرھم أّن ّهللا عّزوجّل عنھم راٍض وأنّہ يٰباھی بھم مالئکتہ وينظر اليھم فی کّل  فی العمل فانّا

جمعۃ برحمتہ ويأمر المآلئکۃ ان تستغفر لھم يا علّی اٰل ترغب عن نصرة قوم يبلغھم أو يسمعون أنّی اُحبّک فأحبّوک لحبّی ايّاک و
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ّ عّزوجّل بذلک وا عطوک صفوالموّدة فی قلوبھم واختاروک علٰی االباء واالخوة واالواٰلد وسلکوا طريقک وقد حملوا علیدانوا 
المکاره فينا فأبوا االّ نصرنا وبذل المھج فينا مع االذی وسوء القول وٰما يٰقا سونہ من مٰضاضۃ ذاک فکن بھم رحيماً واقنع بھم فاّن 

الخلق و خلقھم من طينتٰنا واستودعھم سّرٰنا والزم قلوبھم معرفۃ حقّنا وشرح صدورھم ّهللا عّزوجّل اختارھم بعلمہ لنا من بين 
  وجعلھم مستمسکين بحبلٰنا ال يؤثرون علينا من ٰخالفٰن 

مع ٰما يزول من الدنيا عنھم ايّد ھم ّهللا و سلک بھم طريق الھدٰی فاعتصموا بہ فالنّاس فی غّمۃ الّضالل متحيّرون فی األھواء عموا 
الحّجۃ وٰما جاء من عند ّهللا عّزوجّل فھُم يصبحون ويمسون فی سخط ّهللا و شيعتک علی منھاج الحّق و االستقامۃ اٰل يستأنسون  عن

  الی من ٰخالفھم وليست الدنيا منھم وليسوا منھا اوٰلئک مصابيح الّدجٰی ، اوٰلئک مصابيح الدجٰی ، اوٰلئک مصابيح الدجٰی۔
  

  ترجمہ:
السالم ) فرماتے ہيں کہ رسول خدا نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مجھے مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی (عليہ 

فرمايا اے علی (عليہ السالم ) خدا نے روئے زمين پر مساکين اور مستضعفين سے محبت کرنا تجھے ھبہ کر ديا اور تو ان 
ر خوش خبری ہو اس کيلئے جو تجھ سے محبت کرتا کی بھائی چاره پر راضی ہو جا اور وه تمہاری امامت پر خوش ہيں او

ہے اور تيری تصديق کرتا ہے اور ويل و بربادی ہے اس کيلئے جو تجھ سے دشمنی کرتاہے او ر تجھے جھٹالتا ہے اے 
علی (عليہ السالم )تو اس امت کا عالم ہے اور جو تجھ سے محبت کرنيواال ہے کامياب ہے اور تجھ سے دشمنی کرنے واال 

ہو ااے علی (عليہ السالم ) ميں علم کا شہر او ر تو اس کا دروازه ہے اور جو شہر علم ميں آنا چاہے اسے چاہيے  ھالک
دروازے سے آئے اے علی (عليہ السالم ) تجھ سے محبت کرنيواال خدا کی تسبيح کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے 

قبول کرتا ہے اے علی (عليہ السالم ) تجھ سے محبت کرنے واال طاھروالے ہيں اگر وه قسم اٹھاتے ہيں تو خدا ا نکی قسم کو 
و پاک و کوشش کرنے واال ہے تيری خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور تيری ہی خاطر دشمنی کرتا ہے لوگوں ميں حقير 

  ونگےاور خدا کے ہاں عظيم مقام رکھتا ہے اے علی (عليہ السالم ) تجھ سے محبت کرنے والے خدا کے پڑوسی ہ
(جنت ميں)اور دنيا ميں جو چھوڑ کے آتے ہيں اس پر انکو افسوس نہيں ہوتا اے علی (عليہ السالم ) ميں محبت کرتا ہوں اس 

  سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور دشمنی کرتاہوں اس سے جو تجھ سے دشمنی کرتاہے
ور جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے وه مجھ اے علی (عليہ السالم)جو تجھ سے محبت کرتا ہے وه مجھ سے محبت کرتا ہے ا

سے دشمنی کرتا ہے اے علی (عليہ السالم)تجھ سے محبت کرنے والے لب تشنہ ہيں الہی روپ ان کے چہروں سے آشکار 
  ہوتا اے علی (عليہ السالم)تيرے محب تين مقام پر بہت خوش ہوتے ہيں۔

  رہا ہوتا ہوں اور تو بھی شاھد ہوتا ہے ۔جب انکی روح کو بدن سے قبض کيا جاتا ہے اور ميں انکو ديکھ١
  ۔جب قبر ميں سوال و جوا ب ہوتا ہے اور بہت سخت مقام ہے ۔٢
۔پل صراط سے عبور کرتے وقت کہ جب لوگوں سے باز پر س ہو گی ايمان کے متعلق اور لوگ جواب نہيں دے سکيں ٣

  گے۔
 ہے تجھ سے صلح کرنے واال مجھ سے صلح اے علی (عليہ السالم)تجھ سے جنگ کرنے واال مجھ سے جنگ کرنے واال

کرنے واال ہے اور مجھ سے جنگ کرنے واال خدا سے جنگ کرنے واال ہے اور تجھ سے صلح کرنے واال مجھ سے صلح 
کرنے واال ہے اور مجھ سے صلح کرنے واال خدا سے صلح کرنے واال ہے اے علی(عليہ السالم) اپنے شيعوں کو بشارت 

سے راضی ہے کيونکہ تو نے ان کو اپنا مقتدی بنا ليا اوراپنے آپ کو ان کا امام بنا ليا اے علی(عليہ دو کہ تحقيق خدا ان 
السالم) تو مومنوں کا امير ہے اورسفيدپيشانيوں والوں کا قاعد ہے اے علی(عليہ السالم) تيرے شيعہ پاک طينت سے ہيں اے 

 کا دين قائم نہ ہوتا اے علی(عليہ السالم) اگر زمين پر تو اور تيرے علی(عليہ السالم) اگر تو اور تيرے شيعہ نہ ہوتے تو هللا
شيعہ نہ ہوتے تو آسما ن سے کبھی بارش نہ ہوتی اے علی (عليہ السالم)تيرے لئے جنت ميں خزانے ہيں اور تيرا اس دنيا 

  اور آخرت پر کنٹرول ہے اور تيرے شيعہ حزب هللا کے نام سے پہچانے جاتے ہيں
ہ السالم) تو اور تيرے شيعہ اس امت سے حساب وکتاب لينے والے ہيں۔اور خدا کی بہترين مخلوق تيرے شيعہ اے علی(علي

ہيں اے علی(عليہ السالم) ميں وه پہال شخص ہوں جو قبر سے زنده ہو کر باہر آؤں گا تو ميرے ساتھ ہوگا ۔اور پھر دوسرے 
شيعہ حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنے محبوں کو پانی پالئيں گے لوگ زنده ہوں گے ۔اے علی (عليہ السالم) تو اور تيرے 

اور اپنے دشمنوں کو پانی سے روک ديں گے اور تم ہی قيامت کے دن عرش الہٰی کے زير سايہ امان ميں ہو گے اور لوگ 
تمہيں کوئی  خوف کی حالت ميں ہوں گے اور تمہيں اور تمہارے شيعوں کو کوئی خوف نہيں ہو گا لوگ غم زده ہوں گے اور

غم نہ ہوگا اور تمہارے بارے ميں يہ آيت نازل ہوئی ہے ،،تحقيق وه لوگ جن کو ہماری طرف سے نيکی اور اچھائی پہنچی 
وه جہنم سے محفوظ ہونگے ،،انبياء آيت اور يہ آيت بھی تمہارے بارے ميں نازل ہوئی ہے ،،کہ انہيں قيامت کے خوفناک دن 
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ا اور مالئکہ ان سے مالقات کريں گے اور کہيں گے کہ يہ دن ہے کہ جس کے بارے تمہيں ميں کوئی حزن ومالل نہيں ہوگ
وعده ديا گيااے علی (عليہ السالم)مالئکہ اور خزائن جنت تم سے ملنے کے مشتاق ہو نگے اور وه فرشتے جو حامالن عرش 

کيلئے خدا سے سوال کرتے ہيں اور  ہيں اور خدا کے مقّرب فرشتے ہيں تمہارے لئے دعا کرتے ہيں اور تمہارے محبوں
تمہارے جنت ميں داخل ہونے سے خوشحال ہونگے جس طرح جب کوئی لمبے سفر سے واپس اپنے گھر آتا ہے تو گھر 

والے اس کے آنے سے خوشحال ہوتے ہيں اے علی(عليہ السالم) تيرے شيعہ خلوت ميں خدا سے ڈرتے ہيں اور جلوت ميں 
السالم) تيرے شيعوں کو خدا تک پہنچنے کيلئے اور درجات حاصل کرنے کيلئے ايک خوش رہتے ہيں اے علی (عليہ 

دوسرے سے سبقت لينی چاہئے کيونکہ جب خدا سے مالقات کريں گے تو ان کے نامہ اعمال ميں کوئی گناه نہيں ہو گا اے 
  علی شيعوں کے اعمال ہر جمعہ کے دن ميرے سامنے پيش کئے جاتے ہيں۔

ال ديکھ کر ميں خوش ہوتا ہوں اور ان کے برے اعمال ديکھ کر ميں ان کے لئے خدا سے استغفار کرتا اور ان کے نيک اعم
ہوں۔اے علی(عليہ السالم) تيرا ذکر تورات ميں ہے اور تيرے شيعوں کا ذکر ان کے خلق ہونے سے پہلے انجيل ميں آيا ہے 

يں جبکہ تو تورات و انجيل کا علم رکھتا ہے ،اور خدانے اھل انجيل اور اھل کتاب تجھے اليا کے نام کے بارے خبر ديتے ہ
تجھے کتاب کا علم عطا کيا ہے تحقيق اھل انجيل اليا ء کو عظيم المرتبت سمھتے ہيں ليکن تجھے اور تيرے شيعوں کو 

اے علی پہچانتے نہيں ، اپنی کتابوں ميں جب تمہارے اور تمہارے شيعوں کے بارے ميں پڑھتے ہيں تو ان کو جانتے ہيں 
(عليہ السالم) تيرے شيعوں کا ذکر آسمانوں ميں بہت عظيم ہے اس سے کہ ان کو زمين ميں اچھائی کے ساتھ ياد کيا جائے 

اور انہيں چاہئے کہ سدا خوش رہيں اور اس زياده ان کو ان مقام کے حصول کيلئے کوشش کرنی چاہئے اے علی(عليہ 
وفات کے وقت آسمان کی طرف اٹھا لی جاتی ہے اور مالئکہ ان کو اس طرح السالم) تيرے شيعوں کی ارواح خواب ميں يا 

ديکھتے ہيں جس طرح لوگ عيد کے چاند کو ديکھتے ہيں اور بڑے شوق سے ان کو ديکھتے ہيں وه مقام جو خدا کے ہاں ان
کاموں سے پرہيز کريں کہکو مال اور نصيب ہوا اے علی(عليہ السالم) اپنے شيعوں کو جو بامعرفت ہيں کہہ ديجئے کہ برے 

جن سے انکا دشمن بھی پرہيز کرتا ہے کيونکہ دن ورات ميں کسی وقت انکو خدا کی رحمت اپنے اندر سميٹ سکتی ہے 
انہيں چاہئے کہ گناہوں کی غالظت سے اپنے آپکو بچائيں اے علی (عليہ السالم) جنہوں نے تيرے شيعوں کے فضائل سے 

ہے جو ان فضائل کا انکار کرتے ہوئے تجھ سے دور ہوگئے اور خدا کا غضب بہت  انکار کيا خدا کا غضب بہت سخت
سخت ہے ان کيلئے جنہوں نے تيرے اور تيرے شيعوں کی بجائے تيرے دشمنوں کو پکڑا اور تيرے دشمنوں کی طرف 

ے پر تلے جھک گئے اور رغبت پيداکی اور گمراہی و ضاللت ميں پڑ گئے اور تيرے اور تيرے شيعوں سے جنگ کرن
  رہے۔

اور ہم اہل بيت کو انہوں نے غضبناک کيا تجھ سے دشمنی کرتے ہيں اور تيرے شيعوں سے دشمنی کرتے ہيں ۔ اوران سے 
دشمنی کرتے ہيں کہ جنہوں نے تيرے لئے اپنی جان ومال کو ہماری راه ميں قربان کيا ان کو ميرا سالم پہنچا دو کہ جنہوں 

نے انکو نہيں ديکھا اور ان کو بتا دو کہ وه ميرے بھائی ہيں ميں ان کے ديدار کا مشتاق ہوں نے مجھے نہيں ديکھا اور ميں 
اور ميرے بعد آنے والے لوگوں تک ميرے علم کو پہنچا دو اور هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ ليں اور اپنے اعمال ميں

شيعوں کو بتاد و کہ خدا ان سے راضی ہے اور  کوشش کرتے رہيں کہ کہيں گمراہی و ضاللت ميں نہ پڑ جائيں اور اپنے
مالئکہ کے سامنے ان کے سبب خدا فخر و مباحات کرتا ہے اور ہر شب جمعہ خدا رحمت کی نظر کرتا ہے اور مالئکہ کو 
حکم ديتا ہے کہ ان کيلئے استغفار کرتے رہيں اے علی( عليہ السالم) اس قوم کی نصرت سے رو گردان نہ ہونا کہ جن کو 

وم ہو جائے کہ ميں تمہيں دوست رکھتا ہوں تو وه ميری خاطر تجھ سے محبت کرتے ہيں اور اسی وجہ سے خدا کے دين معل
پر ثابت قدم رہتے ہيں اور تمہارے ساتھ دل سے محبت کرنے والے ہيں اور تميں اپنے اباء واجداد و بہن بھائيوں سے مقدم 

ہماری خاطر مصيبتوں پر صبر کرتے ہيں اور ہماری مدد کرتے ہيں  سمجھتے ہيں اور تيری سيرت پر عمل کرتے ہيں اور
اور اپنی پوری قوت و توانائی سے ہماری راه ميں تحمل کرتے ہيں اذيتوں کو برداشت کرتے ہيں ميری باتيں سنتے ہيں اور 

ی مخلوق ميں سے اپنے مصيبتيں جھيلتے ہيں پس ان پرہميشہ مہربان رہو اور انہيں پر قناعت کرو خدانے ان کو چناہے اپن
علم کے سبب ہماری فاضل اور باقی مانده طينت سے خدانے ان کو خلق کيا اور ہمارے اسرار خدانے ان کے سپرد قلب کئے 
ہيں اور خدا نے ہمارے حق کی معرفت کو ان کے دلوں ميں جگہ دی ہے اور ان کے سينوں کو ہماری معرفت کيلئے گشاده 

ديا ہے کہ وه حبل (ہماری محبت ) سے متمسک رہيں اور ہمارے مخالفين کو ہم سے مقدم نہيں کر ديا ہے اور خدا نے قرار 
  کرتے۔

باوجود اس کے کہ دنيا ميں نقصان اٹھاتے ہيں اور خدا نے ان کی تائيد کی ہے اور ان کو راه ھدايت پر قائم رکھا ہے اور 
سرگردان ہيں ھواء نفس کا شکار ہو چکے ہيں اور جو خدا  انہيں چاہئے کہ اس پر قائم رہيں اور لوگ ضاللت و گمراہی ميں

نے نازل کيا ہے اس سے انکار کرتے ہيں اور خدا کی محبت کو ماننے سے انکار کرتے ہيں اور اندھے ہيں صبح و شام خدا
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ی کرتے کے قہر و غضب کے مستحق ہيں اور تمہارے شيعہ راه حق پر گامزن ہيں اور اپنے مخالفوں سے نفر ت اور بيزار
ہيں اور ان کی طرف ميل پيدا نہيں کرتے دنيا سے توقع نہيں رکھتے اور نہ دنيا ا ن سے اميد رکھتی ہے اور يہ ھدايت کے 

  )١چراغ ہيں يہ ھدايت کے چراغ ہيں ،يہ ھدايت کے چراغ ہيں ۔ (
*****  

  )٢ج ٨٣(امالی شيخ صدوق مجلس  )١(

  چھٹی حديث

سالم) قال:قال لی رسول ّهللا (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)يوم فتحُت َخيبَرياعلّی لوالان تقول عن علی بن ابی طالب ( عليہ ال)۶(
اب فيک طوائف من اُّمتی ما قالت النّصارٰی فی عيسٰی بن مريم لقلُت فيک اليوم مٰقاالً اٰل تمرُّ بمالٍء من المسلمين االّ و أخُذوا تُر

حسبُک اَن تکون منّی واَنا منک ترثنی واَرثک وانت منّی بمنزلۃ ٰھارون من موسٰی  نَعلَيک و فضَل طھورک يستشفون بہ وٰلکن
ذ االّ اَنّہ النبّی بعدی واَنت تَُؤّدی دينی وتٰقاتل علٰی سنّتی واَنت فی االخرة اقرب النّاس منّی وانّک غداً علی الحوض خليفتی تذو

  عنہ المنافقين
اّول داخٍل يدخُل الجنّۃ من اّمتی واّن شيعتک علٰی مٰنابر من نور رواء مرويّين مبيّضۃ وانّک اّول َمن يرُد علیَّ الحوض وانّک 

  وجوھھم حولی اشفُع لھم فيکونون غداً فی الجنّۃ جيرانی واّن عدّوک غداًظماًء مظَمئين مسوّدةً وجوھھم مقمحين ۔
ری وانت باب علمی واّن ولدک ولدی يا علّی حربک حربی و سلمک سلمی وعالنيتک عالنيتی وسريرة صدرک کسريرة صد

ولحمک لحمی ودُمک دمی واّن الحّق معک والحّق علٰی لسانک مانطقت فھو الحّق وفی قلبک وبين عينيک وااليمان مٰخالط 
  لحمک ودمک کٰما ٰخالط لحمی و دمی۔

ار يا علّی اٰل يرُد الحوض مبغض لک واّن ّهللا عّزوجّل امرنی ان اُبّشرک :اَنت و عترتک ومحبيک فی الجنّۃ واّن عدّوک فی النّ 
واٰل يغيب عنہ محّب لک ۔ قال: قال علّی (عليہ السالم)فخررت ساجدًهللاّ سبحانہ وتٰعالٰی و حمدتہ علٰی ما انعم بہ علّی من االسالم 

  والقران وحبّبنی الی خاتم النبيّين وسيّد المرسلين( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)۔
  

  ترجمہ:
عليہ السالم ) فرماتے ہيں کہ جب ميں نے خيبر فتح کيا تو اس دن رسول خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم ) نے  حضرت علی (

فرمايا اے علی( عليہ السالم ) اگرمجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تيرے بارے ميں امت ميں سے بعض وہی کہيں گے جو 
توآج ميں آپ کے بارے ميں کہتااور تو مسلمانوں کے کسی گروه نصارٰی نے حضرت عيسٰی بن مريم کے بارے ميں کہا تھا 

کے پاس سے نہ گزرتا مگر يہ کہ تيرے قدمو ں کی خاک اور تيرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اٹھا تے اوراسے اپنے 
ميں  لئے شفا سمجھتے ليکن تيرے لئے يہی کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور ميں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ارث لے گا اور

تجھ سے ارث لونگا اور تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسٰی تھی مگر يہ کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں آئيگا 
تو ميرے دين و قرض کو ادا کريگا ۔ اور ميری سنت پر جہاد کريگا اور آخرت ميں تو سب سے زياد ه نزديک تر ہوگا مجھ 

اور منافقوں کو حوض کوثر سے دور کرے گا اور تو سب سے پہلے حوض سے اور حوض کو ثر پر ميرا جانشين ہو گا 
  کوثر پر ميرے پاس آئے گا ۔

اور تو سب سے پہلے حوض کوثر پر ميرے پاس آئے گا تو سب سے پہلے ميری امت ميں بہشت ميں داخل ہو گا اور تيرے 
ساتھ ميرے گرد ہونگے ميں ان کی  شيعہ قيامت کے دن نورکے ممبروں پر سيراب ا ورحشاش وبشاش نورانی چہرے کے

شفاعت کرونگا اور جنت ميں ميرے پڑوسی ہونگے ۔ اور تيرے دشمن قيامت کے دن بھوکے وپياسے اور تھکے ہوئے سياه 
چہرے کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اور گردن ميں طوق و زنجير پہنے ہوئے ہونگے ۔ اے علی (عليہ السالم ) تيرے ساتھ 

جنگ کرنا ہے تيرے ساتھ صلح کرنا ميرے ساتھ صلح کرنا ہے تيرا ظاہر ميرا ظاہر ہے تيرا باطن جنگ کر نا ميرے ساتھ 
ميرا باطن ہے تو ميرے علم کا باب ہے تيرے بيٹے ميرے بيٹے ہيں تيرا گوشت ميرا گوشت ہے تيرا خون ميرا خون ہے حق 

ی دونوں آنکھوں کے درميان ميں حق ہے اور تيرے ساتھ ہے اور جو بھی تو کہے گا حق ہوگا تيرے د ل ميں حق ہے تير
تيرے گوشت ميں ايمان مخلوط ہو چکا ہے تيرے خون ميں حق مخلوط ہو چکا ہے جس طرح ميرے گوشت و خون ميں ايمان
مخلوط ہو چکا ہے خدا فرماتا ہے ميں تمہيں خوشخبری دوں تو اور تيری رعيت اور تيرے شيعہ جنت ميں ہونگے اور تيرے

ميں ہونگے اے علی (عليہ السالم ) جو بھی تجھ سے دشمنی کرتا ہے حوض کوثر پر حاضر ووارد نہيں ہو سکتا دشمن جہنم 
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اور تيرا محب حوض کوثر سے غايب نہيں ہو سکتا حضرت علی (عليہ السالم ) نے خدا کا شکر کرتے ہوئے سجده کيا اور 
لسالم ) پر اسالم اور قرآن سے بہت زياده انعامات فرمائے خدا کی حمد بجاالئے کيونکہ خداوند عالم نے حضرت علی(عليہ ا

  )١اور مجھے حضرت خاتم النبين اور سيدالمرسلين سے محبت کرنے واال بنايا ہے (
*****  

 )١۵۴خطبہ ١۶٨ص ٩(شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ج  )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  ساتھويں حديث
  قال النبی( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)ّ : لواجتمع النّا س علٰی حّب علّی لٰما خلق ّهللا النّار۔)٧(

ترجمہ:حضرت رسول گرامی اسالم نے فرمايا اگر تمام لوگ علی (عليہ السالم ) کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم 
  )١جہنم کو خلق نہ فرماتا ۔(

*****  

  ) ۶٢( احقا الحق سيوطی در ذيل اللئالی ص )١(

  آٹھويں حديث

علٰی بن خنيس قال سمعت اٰبا عبد ّهللا (عليہ السالم ) يقول: ليس حّد ثنامحمد بن علّی ٰما جيلويہ ، قال حّد ثنی عمی عن الم)٨(
النّاصب من نصب لنا اھل البيت الَنّک اٰل تجد احداً يقول انا ابغض محمداً وآل محمٍد وٰلکن النّاصب من نصب لکم وھو يعلم اَنّکم 

  قد قتل وليّاً لٰنا۔تتوالونا وتتبّروُء ن من اعدائنا و قال (عليہ السالم)من اَشبع عدّواً لنا ف
  ترجمہ:

معلی بن خنيس کہتا ہے کہ ميں نے امام جعفر الصادق ( عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے 
اس کو ناصبی نہيں کہتے کيونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو محمد ( صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم ) وآل بيت محمد کا دشمن نہيں 

ناصبی وه ہے کہ جو تم شيعوں سے دشمنی رکھتا ہے اور وه جانتا ہے کہ تم (شيعہ )ہم اھل بيت سے محبت کرتے کہتا ليکن 
ہوئے اور ہمارے دشمنوں سے بيزاری کا اظہار کرتے ہو،پھر حضرت نے فرمايا جو بھی کسی ہمارے دشمن کو کھانا 

  )١کھالئے گا گو يا ہمارے کسی شيعہ کو اس نے قتل کيا ۔(
*****  

  ترجمہ:) ١٧ج ٩( صفات شيخ صدوق ص )١(

  نويں حديث

عّدة من اصٰحابنا ، عن سھل بن زٰياد ، عن محّمد بن الحسن بن شّمون عن عبد ّهللا بن عبد الّرحٰمن ، عن عبد ّهللا بن قاسم عن )٩(
جوھراً و جوھُر ولدآدم محمد(صلّی ّهللا  عمرو بن ابی المقدام ، عن ابی عبد ّهللا ( عليہ السالم) مثلہ وٰزاد فيہ أاٰل واّن لکّل شیءٍ 

 لواٰل عليہ وآلہ وسلّم) ونحن و شيعتنا بعدٰنا ، حبّذا شيعتٰنا ٰما أقربھم من عرش ّهللا عّزوجّل وأحسن صنع ّهللا اليھم يوم القيامۃ وّهللا 
من شيعتنا يتلو القرآن فی صاٰل تہ االّ ولہ بکّل  ان يتٰعاظم النّاس ٰذلک او يدخلھم زھو لسلّمت عليھم المآلئکۃ قبالً وّهللا ٰما من عبدٍ 

حرٍف ماءة حسنۃ وال قرأ فی صالتہ ٰجالساً قائماً االّ ولہ بکّل حرٍف خمسون حسنۃ واٰل فی غير صاٰلة االّ ولہ بکّل حرٍف عشر 
  م ،لکم اجر المٰجاھدينحسٰنات واّن للّصامت من شيعتنا ألجر من قرأ القرآن مّمن ٰخالفہ ، أنتم وّهللا علٰی فرشکم نٰيا
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  وانتم وّهللا فی صاٰل تکم لکم اجر الّصافين فی سبيلہ ، انتم وّهللا الّذين قال ّهللا عّزوجّل،
 ،، ونزعٰنا ٰمافی صدورھم من غلٍّ اخواناً علی ُسُرٍرمتٰقابلين ،، انّٰما شيعتنا أصحاب االربعۃ االَعين عينان فی الّراس و عينان فی

  ئق کلّھم کٰذلک االّ اأنَّ ّهللا عّزوجّل فتح ابصارکم واعمٰی أبٰصارھم ۔القلب ااَٰل والخاٰل 
  

  ترجمہ:
عمر بن ابی المقداد امام صادق ( عليہ السالم ) سے روايت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق( عليہ السالم) نے فرمايا جان کو ہر 

ہيں اور ان کے بعدہم اھل بيت اور ہمارے شيعہ چيز کيلئے جوھر ہوتا ہے اور حضرت آدم کی اوالد کاگوہر حضرت محمد 
ہيں اور خوش خبری ہو شيعوں کيلئے کہ کتنا خدا کے عرش کے نزديک ہيں اور قيامت کے دن خدا ان سے بہت اچھا سلوک 

کہ کريگا اور اگر ہمارے شيعہ کو تکبّر و فخر اورخود پسندی الحق ہونے کا خطره نہ ہوتا تو خدا کی قسم هللا کے پاک مالئ
اس دنيا ميں ان کے سامنے آکر سالم کرتے خدا کی قسم جب بھی ہمارے شيعوں ميں سے کوئی بھی نماز کی حالت ميں قرآن

کی تالوت کرتا ہے تو خدا ہر حرف کے بدلے اسے ايک سو نيکی عطا فر ماتا ہے اور اگر بيٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ہر 
بھی نماز کے عالوه باقی حاالت ميں قرآن کی تالوت کرتا ہے تو خدا ہر  حرف کے بدلے پچاس نيکيا عطا کرتا ہے اور جو

حرف کے بدلے اسے دس نيکياں عطا کرتا ہے اور اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بھی خدا اسے ہمارے مخالف کے قرآن 
تے ہيں خدا انکو پڑھنے کے برابر نيکياں و اجر عطا کرتا ہے ، اور خدا کی قسم ہمارے شيعہ اپنے بستر پر سو رہے ہو

  مجاھدين فی سبيل هللا کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔
اور نماز کی صفوں ميں تمہيں راه خدا ميں جہاد کرنے والوں کہ صفوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے تم لوگ خدا کی قسم 

  وه لوگ ہو کہ خدا تمہارے بارے ميں فرماتا ہے
يا ہے اور بھائيوں کی طرح تخت پر ايک دوسرے کے برابر بيٹھے ہيں (ہم نے ان کے دلوں سے کينہ و نفرت کو نکا ل ل

)(١(  
خداکی قسم ہمارے شيعوں کی چار آنکھيں ہيں دو ظاہر ی آنکھيں ہيں اور دو دل کی آنکھيں ہيں اور جان لو ہمارے شيعہ سب

بنايا ہے ليکن تمہارے دشمنوں  کے سب ايسے ہيں اور خدا نے تمہاری آنکھوں کو ديکھنے واال او ر حق کو قبول کرنے واال
   )٢کی آنکھوں کو اندھا کر ديا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہيں ۔(

*****  

  ۴٧حجر آيت )١(
  ٢۶ص ج  ٢الروضہ من الکافی ج) ٢(

  دسويں حديث

ل ّهللا (صلّی هللا عليہ وآلہ عن ابی جعفر محّمد بن علّی الٰباقر (عليہ السالم)عن ابيہ عن جّده (عليھم السالم) قال خرج رسو)١٠(
وسلّم) ذات يوم وھو راکب و خرج علّی ( عليہ السالم) وھو يمشی فٰقال لہ ٰيا ابا الحسن اّماان ترکب واما ان تنصرف، فاّن هللا 

ن القيام والقعودعّزوجّل امرنی اَن ترکب اٰذا رکبت و تمشی اٰذا مشيت و تجلس اٰذا جلست االّ اَن يکون حد من حدود ّهللا البّد لک م
فيہ وٰما اکرمنی ّهللا بٰکرامۃ االّ وقد اکرمک بمثلھا و خّصنی بالنّبّوة والّرسالۃ و جعلک ولّی فی ٰذلک تقوم فی حدوده و فی صعب 

ّ من کفر بک   اأموره والّذی بعث محّمداً بالحّق نبيّاً ٰما آمن بی من انکرک واٰل أقّربی من جحدک واٰل آمن با
لمن فضلی وان فضلی لک للفضل ّهللا وھو قول ربّی عّزوجّل قل بفضل ّهللا وبرحمتہ فبٰذلک فليفرحوا ھو خير واّن فضلک 

ايجمعون ففضل ّهللا نبّوةنبيّکم ورحمتہ واليۃ علی بن ابيطالب (عليہ السالم ) فبٰذلک قال بالنّبّوِة والواٰليۃ فليفرحوا يعنی ا لشيعۃ مّمٰ
ا يجمعون يعنی مُ  ٰخالفيھم من اال ھل والٰمال ولوالد فی ٰدار دنيا وّهللا يا علّی ٰما ُخلقت االّٰ ليعبد ( لتعبد) ربّک وليعرف ھو خير مّمٰ

بک مٰعالم الّدين ويصلح بک دارس الّسبيل ولقد ضّل من ضّل عنک ولن يھدی الی ّهللا عّزوجّل من لم يھتد اليک والٰی واٰليتک 
لمن تاب وآمن وعمل ٰصالحاً ثّم اھتدٰی يعنی الی واٰل يتک ولقد أمرنی ربّی تٰبارک وتٰعالٰی أن وھو قول ربّی عّزوجّل وانّی لغفّار 

افترض من حقّک ٰما افترضہ من حقّی واّن حقّک لمفروض علٰی من آمن و لواٰلک لم يعرف حزب ّهللا وبک يعرف عدّو ّهللا ومن 
الّی يا ايّھا الّرسول بلّغ ٰما انزل اليک من ربّک يعنی فی واٰليتک يا علّی و ان لم يلقہ بواٰليتک لم يلقہ بشیٍء ولقد أنزل ّهللا عّزوجلّ 

  لم تفعل فٰمابلّغت رٰسالتہ ولو لم ابلغ ٰما امرت بہ من واٰليتک لحبط عملی
الّذی اقول لمن هللا  ومن لقی ّهللا عّز وجّل بغير واٰليتک فقد حبط عملہ وعد ينجز لی وٰما أقول االّ قول ربّی تٰبارک و تعالٰی وانّ 
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  عّزوجّل انزلہ فيک ۔
  

  ترجمہ:
ايک دن حضرت رسولخدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے باہر نکلے اور حضرت علی ان کے 

ساتھ پيدل چل رہے تھے تو حضرت رسول خدا نے فرمايا اے ابا الحسن يا گھوڑے پر سوار ہو جاؤ يا واپس چلے جاؤ 
نکہ خدا نے مجھے حکم ديا ہے کہ تم گھوڑے پر سوار ہوجب ميں سوار ہوں اور آپ پيدل چليں اگر ميں پيدل چلوں اور کيو

تم بيٹھوجب ميں بيٹھا ہوں مگر يہ کہ خدا نے حدود بيان کی ہيں تو ضروری ہے کہ تمہارے لئے بھی قيام و قعود ہوخدانے 
ت خدا نے تجھے بھی عطا کی ہے خدا نے مجھے نبی و رسول بنايا ہے مجھے کوئی کرامت نہيں دی مگر يہ کہ ويسی کرام

اور تجھے ميرا ولی بنايا ہے تو خدا کی حدود کو قائم کرے گا اور مشکالت کے وقت قيام کرے گا اور خدا کی قسم جس نے 
ئی شخص ميرا اقرار مجھ محمد کو حق کا نبی بنايا ہے کوئی شخص مجھ پر ايمان نہيں رکھتا جبکہ تيرا منکر ہے اور کو

  نہيں کرتا جبکہ تجھ سے انکار کرتا ہے اور کوئی شخص خدا پر ايمان نہيں رکھتا جبکہ تجھ سے کفر کر تا ہے۔
  تيرا فضل ميرے فضل سے ہے اور ميرا فضل تيرے ساتھ خدا کے فضل سے ہے اور خداوند کا قول ہے

چاہئے اور يہ بہتر ہے اس سے کہ جسکو جمع کرتے (کہ خدا کے فضل و رحمت سے ہے اور اسی لئے ان کوخوش ہونا 
ہيں ) تمہارے نبی کی نبوت خدا کا فضل ہے اور خدا کی رحمت و واليت حضرت علی بن ابی طالب (عليہ السالم)ہے اسی 

لئے رسول(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے فرماياميری نبوت اور علی کی واليت کی وجہ سے شيعوں کو ہميشہ خوش رہنا 
ہئے اور يہی انکے لئے بہتر ہے اس سے جسکو وه جمع کرتے ہيں يعنی شيعوں کے مخالف جسکو جمع کرتے ہيں اوالد چا

و مال کو يعنی اپنی آل و اوالد کو اس دنيا ميں اکھٹا کرتے ہيں خدا کی قسم اے علی تجھے سوائے اسکے خلق نہيں کيا گيا 
سيلے سے معالم دين پہنچائے جائيں تاکہ گمراه راستے سے ھدايت مگر خدا کی عبادت و پرستش کی جائے اور تمہارے و

کے راستے کی پہچان ہو سکے تحقيق گمراه ہوا وه جس نے تجھے گم کر ديا اور خدا کی طرف ھدا يت نہيں پا سکتا جو 
ما ن کہ ميں تيرے راستے کا انتخاب نہيں کرتا اور تيری واليت کے دامن سے تمسک نہيں کرتا اور يہی ہے خداوند کا فر

بخشنے واال ہوں اسکو جو توبہ کرتا ہے اور ايمان لے آتاہے عمل صالح کرتا ہے اور پھر ھدايت پاتا ہے يعنی اے علی تيری
واليت سے ھدايت پاتا ہے اور مجھے خدا نے حکم ديا ہے کہ وه حق جو خدا نے ميرے لئے مقرر کيا ہے وہی تيرے لئے 

اس پر جو مجھ پر ايمان التا ہے اور اگر تو نہ ہوتا تو حذب خداپہچانا نہ جاتا اور تيرے مقرر کروں اور تيرا حق واجب ہے 
وجود ذی جود سے دشمن خدا کی پہچا ن نہ ہوتی ہے اور جو تيری واليت و محبت کے بغير خدا سے مالقات کرے گا اس 

زل اليک من ربّک يعنی اے علی تيری واليت کے پاس کچھ نہيں اور خدا نے ميری طرف نازل کيا يا ايّھا الرسول بلّغ ما ان
وان لم تفعل فما بلّغت رسالتہ اور اگرميں نہ پہنچاؤں اسکو جو نازل کيا ہے اور مجھے حکم ديا گيا ہے تيری واليت کے 

  بارے ميں تو ميرے تمام اعمال ضبط وبرباد ہو جائيں گے
اس کے سب اعمال ضايع و برباد ہو جائيں گے اور يہ  اور جو بھی تيری واليت و محبت کے بغير خدا سے مالقات کرے گا

وعده ہے جو ميرے لئے معين کيا گيا ہے ميں کچھ نہيں کہتا مگر وہی جو خدا کا فرمان ہے اور جو بھی تيرے بارے ميں 
  )١کہتا ہوں وه خدا کا فرمان ہے اور ميری طرف نازل کيا گيا ہے ۔(

*****  

 )١۶ح۴٩۴ص٧۴(امالی شيخ صدوق مجلس )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  گيارہويں حديث
قال امير المومنين (عليہ السالم):نحن شجر ة النّبّوة ومحطُّ الّرسالۃومختلف المالئکۃ ومعادن العلم وينابيع الحکم ناصرنا و )١١(

نٰا و مبغضنا ينتظر الّسطوة ۔   محبّنٰا ينتظر الّرحمۃ و عُدوُّ
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  ترجمہ:

حضرت علی ( عليہ السالم ) نے فرمايا کہ ہم شجره نبوت اور مقام رسالت اور مالئکہ کے نازل اور آنے جانے کا مرکز اور 
علم کے خزانے ہيں اور حکمت کے چشمے ہيں ہماری مدد کرنے واال اور ہم سے محبت کرنے واال خدا کی رحمت کا 

  )١خدا کے قہر و عذاب کا منتظر رہے ۔( منتظر رہے اور ہمارا دشمن اور ہمسے بغض رکھنے واال
*****  

  )١٠٩خطبہ  ١۶٣(سيد رضی نہج البال غہ قسمت اّول ص  )١(

  بارويں حديث

حّدثنا محّمد بن موسٰی المتوّکل عن الحسن بن علی الخٰزار قال: سمعت(عليہ السالم) يقول:اّن مّمن يتّخُذ موّدتنٰا اھل البيت )١٢(
عتنٰا من الّدٰجال فقلُت لہ يابن رسول ّهللا بٰماذا ؟ قال بُمٰوااٰل ة اعدائٰنا ومٰعاٰداة اولٰيائٰنا انّہ کان کٰذ لک اختلط لمن ھو اشّد لعنتہ علٰی شي

  الحق بالٰبا طل واشتبہ االمر فلم يعرف مؤ من من منافٍق۔
  

  ترجمہ :
کہ جو ہم اھلبيت کی محبت کو شعار بناتا حسن بن خراز کہتا ہے کہ ميں نے امام رضا ( عليہ السالم ) کو فرماتے ہوئے سنا

ہے اور اس کی خراب کاری ہمارے شيعوں کيلئے دجا ل سے زياده نقصان ده ہے ، روای کہتاہے کہ ميں نے عرض کی اے 
فرزند رسول خدا اس طرح کيوں ہے ؟ تو امام ( عليہ السالم ) نے فرمايا ہمارے دشمنوں سے محبت اور ہمارے محبوں سے 

سے اور جو بھی اس طرح کرتا ہے حق و باطل آپس ميں مخلوط ہو جاتے ہيں اور پھر معاملہ مشکل ہو جاتا  دشمنی کرنے
  )١ہے اور مؤ من کی منافق سے پہچان مشکل ہو جاتی ہے (

*****  

  )١۴ح  ٨(صفات شيعہ شيخ صدوق ص  )١(

  تيرويں حديث

  قسيم االجنّۃ والنّار ، تدُخل محبّيک الجنّۃ ومبغضک النّارقال الّرسول ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)يا علّی انت )١٣(
  

  ترجمہ :
حضرت رسول گرامی اسالم نے فرمايا اے علی( عليہ السالم) تو جنت و جہنم کا تقسيم کرنے واال ہے اپنے محبوں کو جنت 

  )١ميں اور اپنے دشمنوں کو جہنم ميں داخل کريگا ۔(
*****  

  )٨۵نفی ينابيع الموّدة ص( احقاق الحق القندوزی الح )١(

  چودہويں حديث

عن ابن عبّاس قال : قال رسول ّهللا( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) من سّره ان يحٰی حٰياتی و يُموت مٰماتی و يسکن جنّۃ عدٍن )١۴(
ن طينتی و رزقوا فھماً و علماً ويل غرسٰھا ربّی فليُوال عليّاً من بعدی و ليُوال وليّہ و ليقتد باالئّمۃ من بعدی فانّھم عترتی خلقوا م

  للمکّذبين بفضلھم من اّمتی القاطعين فيھم صلتی اٰل اٰنا لھم ّهللا شفاعتی۔
  

  ترجمہ:
عبد هللا بن عبا س کہتا ہے کہ رسو ل خدا ( صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے فرمايا جو چاہتا ہے کہ ميری طرح زنده رہے اور 
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جنت الفردوس ميں اسکو جگہ ملے کہ جس ميں باغات خدا نے لگائے ہيں تو اسے  ميری طرح سے اسے موت آئے اور
چاہئے کہ ميرے بعد علی( عليہ السالم) سے محبت کرے اور علی( عليہ السالم) کے محبوں سے محبت کرے اور ميرے بعد 

ا رزق علم و دانش ہے اور آنے والے آئمہ کی اقتداء کرے اور وه ميری عترت ہيں ميری طينت سے خلق کئے گئے ہيں ان ک
جہنم ہے ان کيلئے جو اھل بيت کی فضيلت کو جھٹالتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ان سے محبت قطع کرتا 

  )١ہے خدا ميری شفاعت انکو نہيں پہنچنے ديگا ۔(
*****  

 )١۵۴خطبہ  ١٧٠ص  ٩( شرح نہج البالغۃ ابن ابی الحديد ج )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  پندرہويں حديث
قال علی(عليہ السالم) لو ضربت خشيوم المؤمن بسيفی ٰھذا علٰی ان يبغضنی ٰما اابغضنی ولو صببت الّدنيا بجّما تٰھا علی )١۵(

  المنافق علٰی ان يحبّنی ٰما احبّنی وٰذلک انّہ قضی فانقضٰی علٰی لسان النبّی االُ ّمی ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) انّہ قال :
  من وال يحبّک منافق۔يا علّی يبغضک مؤ

  
  ترجمہ:

حضرت ( عليہ السالم) علی فرماتے ہيں کہ اگر ميں مؤمن کی ناک پر تلواريں ماروں تاکہ وه مجھ سے دشمنی کرے تو مجھ 
سے دشمنی نہيں کرے گا اور اگر منافق کو دنيا وما فيھا دے دوں تا کہ مجھ سے محبت کرے وه ميرا محب نہيں بنے گا 

  صلہ ہے اور نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ پيامبر نے فرمایکيونکہ خدا کا في
  )١اے علی(عليہ السالم) تجھ سے مومن کبھی بغض نہيں رکھے گا اور منافق کبھی محبت نہيں کرے گ(

*****  

  )۶ح٢٩٩ص ٣(عقائد االنسان ج )١(

  سولہويں حديث

جعفر بن سلمہ االصبٰھا نی عن ابراھيم بن محّمٍد قال حّدثٰنا القتاد قال حّدثٰنا الحسين بن ابراھيم قال حّدثٰنا علُی بن ابراھيم عن)١۶(
 حّدثٰنا علیُّ بن ھٰا شم بن البريد عن ابيہ قال ُسئل زيد بن علی(عليہ السالم) عن قول رسول ّهللا ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) من

  د الفرقۃ ۔کنت مواٰله فعلّی مواٰله قال نصبہ علماً ليعلم بہ حزب ّهللا عن
  

  ترجمہ:
امام زين العابدين (عليہ السالم) سے پوچھا گيا رسول خدا کے اس فرمان کے بارے ،،من کنت مواله فھذاعلی مواله،، تو امام 

  )١نے فرمايا حضرت رسول نے اس کو ھدايت کا علم قرار ديا تاکہ اختال ف کے وقت حزب خدا کو پہچانا جائے ۔ (
*****  

  )٣ج ١٢٣ص ٢۶ق مجلس نمبر (امالی شيخ صدو )١(

  ستارہويں حديث
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محّمد بن يحٰی عن احمد بن محّمد ، عن ابن محبوٍب ، عن ابن رئٰاٍب، عن بکير بن اعين قال :کان ابو جعفر(عليہ السالم) )١٧(
ّربوبيّۃ ولمحمٍد ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ يقول:اّن ّهللا اخذ ميثاق شيعتٰنا بالواٰل يۃ لنا وھم ذّر، يوم اخذ الميثاق علٰی الّذ ر، باالقرار لہ بال

ُخلق وسلّم) بالنبّوة وعرض ّهللا جّل وعّزعلٰی محمد ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) اّمتہ فی الطّين وھم أظلّہ وخلقھم من الطّينۃ الّتی 
ّهللا ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) وعّرفھم منھا آدم وخلق ّهللا أرواح شيعتٰنا قبل ابٰدانھم بأ لفی ٰعاٍم وعرضھم عليہ وعّرفھم رسو ل 

  عليّاً ونحن نعرفھم فی لحن القول ۔
  

  ترجمہ :
امام محمد باقر (عليہ السالم ) نے فرمايا کہ خدانے عالم ذر ميں ہمارے شيعوں سے ميثاق و عہد ليا ہماری واليت کے بارے 

عہد وپيمان لے رہاتھا خدا نے رسول کی امت کو ميں جب عالم ذر ميں اپنی ربوبيت اور رسول کی رسالت کے بارے 
حضرت رسول (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) کے سامنے پيش کيا جبکہ وه مٹی و طين ميں سايہ کی طرح تھے اور خدا نے 

انکو طينت سے خلق کيا جس طينت سے خدا نے حضرت آدم کو خلق فرمايا تھا اور خدا نے ہمارے شيعوں کی ارواح کو ان 
نوں کے خلق کرنے سے ده ہزار سال قبل خلق فرمايا اور رسول کے سامنے ان کو پيش کيا اور خدا نے رسول کو ان کے بد

کی پہچان کرائی اور علی(عليہ السالم) نے بھی اپنے شيعوں کو پہچانا اور ہم ان کو ان کی گفتار سے پہچانتے ہيں کہ ہماری 
  )١محبت کی باتيں کرتے ہيں ۔ (

*****  

  )٩ح٣٢١کتاب الحجہ ص ٢ول کافی ج( اص )١(

  آٹھارہويں حديث

  قال الّرسول( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) ّهللا: من صافح محباً لعلی غفر هللا لہ الذنوب، واَدخلہ الجنّۃ بغير حساب ۔) ١٨(
  

  ترجمہ:
ے گناہوں کو بخش ديتا ہے اورپيامبر اسالم نے فرمايا کہ جو علی(عليہ السالم ) کے محبوں سے مصافحہ کرتا ہے خدا اس ک

  )١بغير حساب و کتاب کے جنت ميں داخل کريگا ۔(
*****  

 )٢٢١(احقاق الحق ،اخطب خوارزمی درمناقب خوارزمی ص  )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  انيسويں حديث
عن ابن عبّاس قال: قال رسول ّهللا( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)يا علّی انا مدينۃ الحکمۃ و انت بابُٰھا ولن تؤتی المدينۃ االّمن )١٩(

قِبل الٰباب وکذب من زعم انّہ يحبّنی وھويبغضک ألنّک منّی وانا منک لحمک من لحمی وُدمک من دمی وروحک من روحی 
نيتک من عاٰلنيتی وانت امام اّمتی وخليفتی عليٰھا بعدی ُسعد من اطاعک وشقی من عٰصاک وربح وسريرتک من سريرتی وعالٰ 

من توالّک وخسر من عاداک وفاز من لزمک وھلک من ٰفارقک، مثلک ومثل االئّمۃمن ولدک بعدی مثل سفينۃنوٍح من رکب فيٰھا
  طلع نجم الٰی يوم القيامۃ۔نٰجا ومن تخلّف عنٰھا غرق ومثلکم مثل النّجوم کلّٰما ٰغاب نجم 

  
  ترجمہ :

عبد هللا بن عبا س کہتا ہے کہ رسول خدا نے فرمايا کہ اے علی(عليہ السالم) ميں حکمت کا شہر ہوں اور آپ اسکا دروازه ہيں
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جو بھی شہر ميں آنا چاہے دروازے سے آئے اورجھوٹا ہے وه شخص جو کہے ميں رسول سے محبت کرتا ہوں جبکہ تجھ 
رکھتا ہو، کيونکہ تو مجھ سے اور ميں تجھ سے ہوں ، تيرا گوشت ميرا گوشت ہے تيرا خون ميرا خون ہے ،  سے دشمنی

تيری روح ميری روح ہے ، تيرا باطن (يعنی اسرار دل) ميرا باطن ہے ، تيرا ظاہر ميرا ظاہر ہے ۔تو ميری امت کا امام ہے 
اطاعت کی وه خوشبخت ہے اور جس نے تجھے ٹھکرا ديا و  ميرے بعد ميری امت ميں ميرا خليفہ ہے اور جس نے تيری

شقی وبدبخت ہے ، فائده اٹھا يا اس نے جس نے تجھ سے محبت کی اور نقصان اٹھايا اس نے جس نے تجھ سے دشمنی کی 
بعد  اور کامياب ہو ا جس نے تجھے پکڑ ليا يعنی دامن کو پکڑا اور جو تم سے جد اہوا وه ھالک ہوا تيری مثال اور تيرے

آئمہ کی مثال سفينہ نوح کی مثال ہے ، جو سوار ہوا نجات پا گيا اور جس نے تخلف کيا وه غرق ہوا اور تمہاری مثال ستاروں
 )١کی طرح ہے جب ايک ستاره غروب کرتا ہے تو دوسرا طلوع کرتا ہے اور قيامت کے دن تک يہ سلسلہ جاری رہے گا ۔(

*****  

  )٢٣ح ١٢٣ص  ٣(عقا ئداالنسان ج )١(

  بيسويں حديث 

عّدة من أصٰحابٰنا، عن أحمد بن محمدبن ٰخالٍد، عن محّمد بن الحسن بن شّمون ،عن عبد ّهللا بن عمروبن االشعث، عن عبد ّهللا)٢٠(
بن حّماداالنٰصاری، عن عمروبن أبی المقٰدام ، عن أبيہ عن أبی جعفر (عليہ السالم) قال: قال اميرالمؤمنين(عليہ 

تناالمتٰباذلون فی واليتٰنا، المتحابّون فی موّد تٰنا ، المتٰزاورون فی اِحٰياء امرٰنا الّذين ان غضبوا لم يظلموا وان رضوا لم السالم):شيع
  يسرفوا برکۃ علٰی من ٰجاوروا، سلم لمن ٰخالطوا۔

  
  ترجمہ:

سے ايک دوسرے سے درگزر حضرت علی (عليہ السالم ) نے فرماياہمارے شيعہ وه ہيں جو ہماری واليت و محبت کی وجہ 
کرتے ہيں ايک دوسرے کو تحائف ديتے ہيں ہماری محبت کی وجہ سے ايک دوسرے سے محبت کرتے ہيں اور ہمارے امر 

کو زنده کرنے کيلئے ايک دوسرے کی زيارت کو جاتے ہيں ، اگر کسی پر ناراض ہوتے ہيں تو ظلم نہيں کرتے اور اگر 
اپنے پڑوسيوں کيلئے برکت کا باعث ہوتے ہيں اور معاشرے ميں سالمتی اور سلوک راضی ہوں تو اسراف نہيں کرتے اور 

  )١سے رہتے ہيں ۔(
*****  

  )٢۴ح ٣٣٣کتاب االيمان والکفر ص ٣( اصول کافی ج )١(

  اکيسويں حديث

نّۃ بغير حساب فليتوّل ولّی قال النبیُّ (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم): من سّره ان يجوز علی الصراط کالّريح العاصف و يلج الج)٢١(
  ووصّی وٰصاحبی وخليفتی علٰی أھلی علّی۔

  
  ترجمہ:

حضرت رسول گرامی اسالم فرماتے ہيں جو اس خوش فہمی ميں مبتال ہے کہ تيز ہوا کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا 
رميرے بھائی علی بن ابی اور بغير حساب و کتاب کے جنت ميں داخل ہو گا اسے چاہئے کہ ميرے ولی و وصی و خليفہ او

  )١طالب ( عليہ السالم) سے محبت کرے ۔ (
*****  

  )۵٨ص١(احقاق الحق الحسکانی شواھد التنزيل ج )١(

  بائيسويں حديث
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  عن علّی بن ابيطالب ( عليہ السالم) قال: قال رسول ّهللا (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)لواٰلک ٰما ُعرف المؤمنون من بعدی۔)٢٢(
  

  ترجمہ:
حضرت علی ( عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ رسول خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم ) نے مجھ سے فرمايااے علی اگر تو نہ ہوتا 

  )١تو ميرے بعد مومن پہچانے نہ جاتے ۔(
*****  

 )١٠١ح٧٠،ابن المغازلی مناقب ميں ص٢ج١۶٧( عقدئد االنسان ص )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  تيئسويں حديث 
عن ابی ذّر قال : قال النبّی(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) : علّی باُب علمی و مبيّن الُّمتی ما ارسلت بہ من بعدی حبّہ ايٰمان و ) ٢٣(

  بغضہ نفاق والنظر اليہ رأفۃ وموّدتہ عبادة۔
  

  ترجمہ:
ابو ذر حضرت پيامبر سے روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا نے فرمايا يا علی ميرے علم کا دروازه ہے اور ميرے بعد ميری 

  امت کيلئے اسکو بيان کريگا جو خدا کی طرف سے ميں اليا ہوں ۔
م) کی طرف ديکھنا علی (عليہ السالم)سے محبت ايمان اور علی(عليہ السالم) سے دشمنی نفاق ومنافقت ہے علی( عليہ السال

  )١مہر ومحبت ہے اور علی ( عليہ السالم) سے دوستی عبادت ہے(
*****  

  )٩٣کشفی ترمذی درمناقب مرتضوی باب دّوم ص٣٣٧(بوستان معرفت ص )١(

  چوبيسويں حديث

  من اعداۀ۔ قال النبّی(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) :ال يقبُل ّهللا ايمان عبٍد االّ بواٰليۃ علّی والبرء اة) ٢۴(
  

  ترجمہ:
حضرت رسول اسالم نے فرمايا خدا کسی بندے کے ايمان کو قبول نہيں کريگا مگر حضرت علی (عليہ السالم) کی محبت 

  )١اور انکے دشمنوں سے بيزاری ونفرت کا اظہار کرنے سے۔(
*****  

  )٢(احقاق الحق خطب خوارزمی در مناقب خوارزمی ص )١(

  پچيسويں حديث

حمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الّصفار عن محمد بن عيسٰی بن عبيٍد عن ابن فٰضال قال سمعُت الّرٰضا حّدثنا م)٢۵(
ا ولسٰنا منہ۔   ( عليہ السالم) يقول :من ٰواصل لنا قاطعاً او قطع لنا ٰواصالً او مدح لنا عايباً او اکرم لنا مٰخالفاًفليس منّٰ
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  ترجمہ:
ں نے حضرت رضا ( عليہ السالم ) سے سنا فرما رہے تھے ہمارے نزديک ہو وه جو ہم سے دور ابن فضال کہتا ہے کہ مي

ہوچکا ہے يا قطع تعلقی کرتا ہے اس سے جو ہم سے محبت کرتا ہے يا مدح و ستائش کرتا ہے اسکی جو ہماری عيب جوئی 
  )١نہ ہم اس سے ہيں ۔ ( کرتا ہے يا اکرام و بخشش کرتاہے اسکو جو ہمارا مخالف ہے وه ہم سے نہيں اور

*****  

  )١٠ح ٧(صفات شيعہ ص )١(

  چھبيسويں حديث

الحسين بن محمد عن معلّی بن محمد عن محمد بن جمھور قال: حّدثٰنا يُونس عن حّماد بن عثّٰمان عن الفضيل بن يٰسار عن ) ٢۶(
اً بينہ و بين خلقہ فمن عرفہ کٰان مؤمناً ومن انکره أبی جعفر ( عليہ السالم) قال اّن ّهللا عّزوجّل نصب عليا( عليہ السالم ) علم

  کٰان کافراً و من جھلہ کٰان ٰضاالً ومن نصب معہ شيئاً کا ن مشرکاً و من ٰجآء بواٰل يتہ دخل الجنّۃ۔
  

  ترجمہ:
وق کے امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ خدا وند عالم نے حضرت علی (عليہ السالم) کو اپنے اور اپنی مخل

درميان َعلَم اور عالمت قرار ديا ہے جو بھی اس کی معرفت حاصل کريگا وه مومن ہے اور جو انکار کرے گا وه کافر ہے 
اور جو معرفت حاصل نہيں کرے گا وه گمراه ہے اور جو کسی دوسرے کو اس کيساتھ مالئے گا وه مشرک ہے اور جو بھی 

ت و محبت سے محشرکے ميدان ميں وارد ہوگا جنت ميں داخل ہوجائے گا ۔ قيامت کے دن حضر ت ( عليہ السالم) کی والي
)١(  

*****  

 )٧ح ٣٢٠ص٢( اصول کافی کتاب حجہ ج )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  ستائيسويں حديث
عن سيد االوصٰياء علی ابن ابی طالب( عليہ السالم)قال:قال رسول ّهللا (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) :ستُدفن بضعۃمنّی بارض)٢٧(

  خٰراٰسان ٰما ٰزارٰھا مکروب االّ نفّس ّهللا کربتہ و اٰل مذنب االّ غفر ّهللا ذنوبہ۔
  

  ترجمہ:
سيد االوصياء حضرت علی بن ابی طالب ( عليہ السالم ) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول اکرم (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے 

فرمايا کہ خراسان کی سر زمين پر ميرے بدن کا ٹکڑا دفن کيا جائے گا جو بھی پريشان حال اسکی زيار ت کريگا خدا اس 
  )١ھی گنہگار اسکی زيارت کرے گا خدا اس کے تمام گناه معاف کر دے گا ۔ (کی پريشانی کو دور فرمائے گا ، اور جو ب

*****  

  )٢ج٢٢١( عقائد االنسان ص )١(

  آٹھائيسويں حديث
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( اً لعلیّ قال النبی(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)ّ : لو اّن عبداً عبُدّهللا الف ٰعاٍم بعد الَف ٰعام بين الّرکن والمقام ثّم لقی ّهللا مبغض)٢٨(
  عليہ السالم) الکبہ ّهللا يوم القيامۃ علٰی َمنَخريہ فی ٰنار جھنّم۔

  
  ترجمہ :

پيامبر گرامی(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) اسالم نے فرمايا اگر کوئی شخص ہزار سال کے بعد ہزار سال کعبہ اور مقام ابراھيم 
دل ميں علی(عليہ السالم) سے بغض ہوتو  کے درميان خدا کی عبادت کرے اور اسی حالت ميں مر جائے اور اس کے

  )١خداقيامت کے دن منہ کے بل اسے جہنم ميں داخل کريگا۔(
*****  

  )۵٢(احقاق الحق اخطب خوارزمی در مناقب خوارزمی ص )١(

  انتيسويں حديث

ول ّهللا علّی ولُی ّهللا اخو رسول ّهللا قبل قال النّبی(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)ّ : مکتوب علٰی باب الجنّۃال اٰلہ االّ ّهللا محمد رس)٢٩(
  ان يخلق السٰموات واالرض الفی ٰعام۔

  
  ترجمہ:

پيامبر گرامی (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم) نے فرمايا جنت کے دروازے پر دو ہزار سال آسمانوں اور زمين کو خلق کرنے سے
  )١اخورسول هللا (رسول خدا کا بھائی )۔( پہلے لکھا تھا ، ال اٰلہ هللا محمد رسول هللا علی ولی هللا

*****  

  )٣ح٨١٨(شبہائے پشاور ص )١(

  تيسويں حديث

محمد بن يحٰی ، عن سلمۃ بن الخطّاب ، عن علی بن سيف عن العبّاس بن ٰعامر عن احمد بن رزق الغمٰشانّی، عن محمد بن) ٣٠(
  يۃ ّهللا الّتی لم يبعث نبياً قطّ االّ بٰھا ۔عبد الرحٰمن عن ابی عبد هللا( عليہ السالم) قال: واٰليتنا والٰ 

  
  ترجمہ :

امام صادق ( عليہ السالم) نے فرمايا ہماری واليت خدا کی واليت ہے کہ خدا نے اس کے بغير کسی نبی کو مبعوث نہيں کيا 
  )١۔(

*****  

  )٣ح٣١٩ص٢(کتاب الحجہ اصول کافی ج )١(

  اکتيسويں حديث 

عليہ وآلہ وسلّم) : من اٰراد ان ينظر الٰی نوٍح فی عزمہ والٰی آدم فی علمہ والٰی ابٰراھيم فی حلمہ والٰی قال النّبی(صلّی ّهللا )٣١(
  موسٰی فی فطنتہ والٰی عيسٰی فی زھده ، فلينظر الٰی علی بن ابيطالب( عليہ السالم)۔

  
  ترجمہ:

ميں اور آدم کو علم ميں اور حضرت ابراھيمرسول خدا نے فرمايا جو چاہتا ہے کہ ديکھے حضرت نوح کو اپنے عزم واراده 
کو حلم و بردباری ميں اور حضرت موسٰی کو عقل مندی ميں حضرت عيسٰی کو زھد ميں پس اسے چاہئے کہ علی بن ابی 

  )١طالب (عليہ السالم ) کے چہرے کو ديکھ لے ۔ (
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*****  

 )١٠ح۴۵٠(بوستان معرفت ص )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  پتيسويں حديث
محمدبن يحٰی ، عن احمد بن محمد بن عيسٰی ، عن محمد بن اسٰماعيل بن بزيغ ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابی الّصبّاح )٣٢(

ھم الکٰنانّی عن ابی جعفر ( عليہ السالم) قال:سمعتہ يقول :وّهللا اّن فی الّسٰماء لسبعين صفّاً من المالئکۃ ، لو اجتمع اھل االرض کلّ 
  منھم ٰما احصوھم وانّھم ليدينون بواٰليتنا۔ يحصون عدد کّل صفّ 

  
  ترجمہ:

امام باقر (عليہ السالم ) فرماتے ہيں خدا کی قسم آسمان ميں مالئکہ کی ستر صفيں ہيں اور اگر اھل زمين جمع ہو جائيں اور 
ت پر اعتقاد مالئکہ کی ايک صف کو شمار کرنا چاہيں تو شما ر نہيں کر سکتے او ر وه سب کے سب فرشتے ہماری والي

  )١رکھتے ہيں ۔ (
*****  

  )۵ح ٣٢٠(اصول کافی کتاب الحجہ ص )١(

  تينتيسويں حديث

سھل بن زياٍد عن محمد بن الوليد قال سمعت يونَس بن يعقوب عن سٰنان بن طريٍف عن ابی عبد ّهللا(عليہ السالم) يقول: قال )٣٣(
خلق الّسٰماٰوات واالرض أمر ُمٰنادياًفنادٰی أشھُد أن اٰل اٰلہ االّ ّهللا ثاٰل ثاً ۔ اشھداّن محّمداً انّا اّوُل اھل بيٍت نّوه ّهللا بأسٰما ئٰنا انّہ لّما 

  رسول ّهللا ثالثاً۔ اشھُد اّن عليّاً امير المؤمنين حقاً ثالثاً۔
  

  ترجمہ:
کہ خدا نے ہمارے نام کو بلند امام جعفر صاد ق(عليہ السالم ) فرماتے ہيں کہ ہم اھل بيت رسول، خدا کی وه پہلی مخلوق ہيں 

کيا جب خدا نے آسمان و زمين کو خلق کيا تو منادی کو حکم ديا اور اس نے ندادی اشھد ان ال االااّل هللا تين مرتبہ پھر اشھد اّن
  )١محمداً رسول هللا تين مرتبہ پھر اشھداّن علياً اميرالمؤمنين (عليہ السالم ) حقاًتين مرتبہ ۔ (

*****  

  )٨ح ٣٢٧ص٢ل کافی کتاب الحجہ ج(اصو )١(

  چونتيسويں حديث

  قال ابو حمزة وسمعُت اٰبا عبد ّهللا جعفر بن محّمد(عليہ السالم ) يقول:ُرفع القلم عن الشيعۃ بعصمۃ هللا وواليتہ ۔)٣۴(
  

  ترجمہ:
عوں کی خطاؤں اور گناہوں ابو حمزه کہتا ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق (عليہ السالم ) سے سنا کہ انھوں نے فرمايا کہ شي

  )١کو لکھا نہيں جاتا کيونکہ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور خدا کی واليت و قلعہ ميں زندگی کرتے ہيں ۔ (
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*****  

  )١۴ح١۴(فضائل شيعہ شيخ صدوق ص )١(

  پينتيسويں حديث

  ه ّهللا بکّل عرٍق فی بدنہ مدينۃ فی الجنّۃ۔قال النّبّی (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم): من أحّب علياً (عليہ السالم) اعطا)٣۵(
  

  ترجمہ:
حضرت رسول گرامی اسالم نے فرمايا جو بھی علی سے محبت کرتا ہے خدا تبارک وتعالٰی اسکو بدن کے اندر جتنی رگيں 

  )١ہيں ان کے برابر جنت ميں شہر عطا کريگا ۔ (
*****  

  )۶٢(احقاق الحق ابن حجر العسقالنی در لسان الميزان ص )١(

  چھتيسويں حديث

  قال رسول ّهللا(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم): من انکر حّق علی(عليہ السالم)لِعن وخاب۔)٣۶(
  

  ترجمہ:
رسول خدا نے فرمايا جو بھی حضرت علی (عليہ السالم ) کے حق سے انکار کرتا ہے وه ملعون ہے اور اپنے مقصد تک 

  )١نہيں پہنچ سکے گا ۔ (
*****  

 )٢٢٧الحق اخطب خوارزمی مناقب خوارزمی ص (احقاق )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  سينتيسويں حديث
عّدة من اصٰحابٰنا عن احمد بن محمد، عن ابن فّضاٍل، عن ابن بُکير، عن فُضيل بن يٰسار ، عن عبد الٰواحدين المخٰتار )٣٧(

ا مجنون، االَنٰصاری قال: قال ابو جعفر(عليہ السالم) :ٰيا عبد الٰواحد ٰما يضّر رجالً اٰذا کان علٰی ذا الّرای ۔ ماقال النّاس لہ ولو ٰقالو
  ه ولو کان علی رأس جبٍل يعبد ّهللا حتّٰی يجيۂ الموت۔وٰمايضرّ 

  
  ترجمہ:

عبد الواحد بن مختار کہتا ہے کہ امام باقر (عليہ السالم )نے فرمايا اے عبدا لواحد جو بھی ہماری محبت پر اعتقاد رکھتا ہو 
ر اس کوئی نقصان نہيں پہنچے گا اسکو لوگوں کی باتيں کوئی نقصان نہيں پہچا سکتيں اگرچہ لوگ کہيں کہ يہ ديوانہ ہے او

  )١اگر چہ پہاڑ کی چوٹی پر چال جائے خدا کی عبادت کرتا ہے يہا ں تک کہ اسے موت آجائے ۔ (
*****  

  )١ح٣۴٢( اصول کافی کتاب ايمان و کفر ص )١(
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  آٹھتيسويں حديث

عسوب المؤمنين والٰمال يعسوب الظّالمين ، علیُّ عن عمرو و سلمۃ ٰقااٰل: سمعٰنارسول ّهللا فی حّجۃ الوٰداع وھو يقول: علیِّ ي)٣٨(
  اخی و مولٰی المؤ منين من بعدی وھو منّی بمنزلۃ ٰھارون من موسٰی،
  االّ أّن ّهللا ختم النّبّوة فاٰل نبّی بعدی وھو الخليفۃ فی األھل و ا لمؤمنين۔

  
  ترجمہ:

(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)سے سنا کہ فرما رہے  عمرو اور سلمہ کہتے ہيں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے رسول خدا
تھے کہ علی (عليہ السالم ) مومنوں کا سردار ہے اور مال ظالموں کا سردار ہے علی (عليہ السالم )ميرے بعد مومنوں کا 

  ولی ہے اور علی (عليہ السالم )کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسٰی سے تھی ،
سلہ نبوت کو ختم کرديا ہے اور ميرے بعد کوئی نبی نہيں آئے گا اور علی ميری آل و خاندان ميں مگر يہ کہ خداوند نے سل

  )١اور مومنين ميں ميری طرف سے خليفہ ہے ۔ (
*****  

  )١٨ح١٢۴ص ٣(عقائد االنسانج )١(

  انتاليسويں حديث

لسالم) قال ، قال رسول ّهللا(صلّی ّهللا عليہ وآلہ قال الحسين بن علی ( عليہ السالم ) عن ابيہ علّی بن ابی طالٍب ( عليہ ا)٣٩(
وسلّم) : يا علّی انت اخی وانا اخوک ٰيا علّی انت منّی وانا منک يا علّی انت وصی وخليفتی وحّجۃ ّهللا علٰی اُّمتی بعدی لقد سِعد 

  من توالّٰک و شقی من ٰعاٰداک۔
  

  ترجمہ:
ل کرتے ہيں کہ رسول خدا نے فرمايا اے علی تو ميرا بھائی اور ميں تيرا امام حسين (عليہ السالم) اپنے بابا پيامبر سے نق

بھائی ہو ں اے علی تو مجھ سے اور ميں تجھ سے ہوں ، اے علی تو ميرا خليفہ اور خدا کی حجت ميری امت ميں ہو ، خوش
  )١۔ ( بخت ہے و ه شخص جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور بد بخت ہے وه شخص جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے

*****  

  )١٢ح٣۶٠(امالی شيخ صدوق ص )١(

  چاليسويں حديث

محّمد بن يحيٰی والحسن بن محّمد جميعاً، عن جعفر بن محّمد الکوفّی عن الحسن بن محّمد الّصيرفّی عن ٰصالح بن ٰخالٍد عن )۴٠(
اعندأبی عبد ّهللا ( عليہ السالم) جلوساًفٰقال لنا: اّن  ار قال : کنّٰ لٰصاحب ٰھذا االمر غيبۃ ، المتمّسک فيٰھا بدينہ کالٰخارط يٰمان التّّمٰ

ّهللا عبد للقٰتاٍد ثّم ٰقال: ٰھکذا بيده فاَيُّکم يمسک شوک القٰتاد بيده ؟ثّم أطرق ملياً ، ثّم ٰقال: اّن لٰصاحب ٰھذا االمر غيبۃً، فليتّق 
  وليتمّسک بدينہ۔

  
  ترجمہ:

السالم) کی خدمت ميں حاضر تھا امام نے مجھ سے فرمايا کہ ہمارے صاحب  يمان تمار کہتا ہے کہ امام جعفر صادق ( عليہ
امر کو غيب ہونا ہے اور جو بھی اس دور ميں اپنے ايمان کو محفوظ رکھے گا وه اس شخص کی طرح ہے جو خار دار 

ئے مجسم کرکے درخت کو اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے پھر امام نے فرمايا اسی طرح اور اپنے ہاتھ سے اشاره کرتے ہو
فرما رہے تھے کہ تم ميں سے کون ہے جو اس قسم کے درخت کو اپنے ہاتھ سے اٹھائے پھر امام نے اپنا سر تھوڑی دير 
کيلئے نيچے کی طرف جھکا ليا اور فرمايا کہ صاحب امر کيلئے غيبت ہے پس لوگوں کو اس دور ميں تقوٰی الہٰی اختيار 
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رکھيں ۔کرنا چاہئے اور اپنے دين کو محفوظ 

 

 نسيم غدير

 

  

  اکتاليسويں حديث 
ثٰنا فٰرات بن ابٰراھيم فٰرات الکوفی ٰقال حّدثٰنا محّمد بن ظھير ٰقال حّدثٰنا  )۴١( عبد حّدثٰنا الحسن بن محّمد بن سعيد الٰھاشمی ٰقال حدِّ

 ّهللا بن الفضل الٰھاشمی عن الّصادق جعفر بن محّمد (عليہ السالم)عن ابيہ عن آباۀ (عليہم السالم)ٰقال ،ٰقال رسول ّهللا (صلّی ّهللا 
يہ ليہ وآلہ وسلّم) يوُم غدير خم افضُل اَعياِداّمتی وھو اليوُم الّذی امرنی ّهللا تٰعالٰی ذکره فيہ بنصِب اخی علّی بن ابی طالٍب (علع

ٰقال : ّم السالم)علماً الُّمتی يھتدون من بعدی وھو اليوم الذی اکمل هللا فيہ الدين واتم علی امتی فيہ النِّعمۃ ورِضَی لھم االسالَم ديناً ث
لفوا فيہ ( صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)مٰعاشر النّاس اّن علياً منّی وانا من علیٍّ ُخلق من طينتی وھو اٰمام الخلق بعدی يبيُّن لھم َما اخت

ئّمۃ المھديين من سنّتی وھو اميُرالمؤمنين وٰقائد الغرَّ المحّجلين ويعسوب المؤمنين وخير الوصين وزوج سيّدة نٰساء الٰعالمين واَبواالَ 
مٰعاشر النّاس من احّب علياً احببتُہ ومن ابغض علياً ابغضتہ ومن وصل علياً وصلتہ ومن قطع علياً قطعتہ وَمن جٰفا عليّاً جفوتہ 

ينۃ االّ من قِبَِل ومن ٰوالٰی عليّاً ٰواليتُہ ومن عاد عليّاً ٰعاديتہ ، معاشر النّاس أنا مدينۃالحکمۃ وعلّی بن ابيطالٍب ٰبابٰھا ولن تُؤتی المد
  الٰباب وکذب من زعم انّہ يحبّنی ويبغض عليّاً۔

فی  مٰعاشر النّاس والّذی بعثنی بالنّبّوة واصطفانی علٰی جميع البريّۃ ٰما نصبُت عليّاًعلماً الُّمتی فی االرض حتّٰی نّوه ّهللا باسمہ
ّ رّب الٰعالمين   والّصالةعلٰی خير خلقہ محّمٍد وآلہ) سٰمٰواتہ واوجب واٰليتہ علٰی مالئکتہ (والحمُد 

  
  ترجمہ:

رسول گرامی اسالم (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)نے فرمايا ميری امت کی بہترين عيدوں ميں سے ايک عيد غدير خم کی عيد 
(عليہ ہے اور يہ وه دن ہے کہ جس دن خدا نے مجھے حکم ديا کہ اپنی امت کی امامت کيلئے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب 

السالم )کو منصوب کروں تاکہ لوگ ميرے بعد اس کی اتباع کريں يہ وه دن ہے کہ جس دن خدا نے اپنے دين کو مکمل کيا 
اور ميری امت کيلئے اس دن نعمتوں کوتمام کيا اور دين اسالم لوگوں کيلئے انتخاب کر نے پر راضی ہوا اور پھر 

ا اے لوگو آگا ه ہو جاؤ کہ علی (عليہ السالم ) مجھ سے ہے اور ميں علی (عليہ پيامبر(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے فرماي
السالم ) سے ہوں خدا نے علی (عليہ السالم ) کو ميری طينت سے خلق فرمايا اور ميرے بعد ميری امت کا امام ہے اور جب 

ا ۔ اور علی(عليہ السالم ) مؤمنوں لوگ ميری سنت کے بارے ميں اختالف کريں گے تو ان کيلئے ميری سنت کو بيان کرے گ
کا امير ہے سفيد پيشانی والوں کا رہبر ہے اور يعسوب المومنين ہے يعنی مومنوں کا سردار ہے اور خير الوصيين ہے اور 

عالمين کی عورتوں کی سردار کا شوہر ہے اور ابوآلئمہ ہے يعنی گياره اماموں کا باپ ہے اے لوگوں جو علی (عليہ السالم )
محبت کرے گا ميں اس سے محبت کروں گا اور جو علی (عليہ السالم ) سے بغض رکھے گا ميں اس سے ناراض ہونگا سے

اور جو علی (عليہ السالم ) سے دوستی رکھے گا ميں اس سے دوستی رکھوں گا اور جو علی (عليہ السالم ) سے قطع تعلقی 
لم کرے گا ميں اس پر جفا کروں گا اور جو علی (عليہ السالم ) کرے گا ميں اس سے قطع تعلقی کروں گا اور جو علی پر ظ

کی واليت کا اقرار کرے گا ميں اس کا ولی ہو نگا جو علی (عليہ السالم ) سے دشمنی کرے گا ميں اس سے دشمنی کروں گا 
يں آسکتا مگر دروازے اے لوگو آگاه رہو ميں حکمت کا شہر ہوں علی(عليہ السالم ) اس کا دروازه ہے اور کوئی شہر ميں نہ

سے اور جھوٹ بولتا ہے وه شخص جو کہے کہ ميں رسول سے محبت کرتا ہوں جبکہ علی (عليہ السالم ) سے بغض رکھتا 
  ہو۔

اے لوگومجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنايا اور تمام لوگوں سے مجھے منتخب کيا ميں نے علی(عليہ 
ا َعلَم نہيں بنايا يعنی امام نہيں منصوب کيا مگر خدا نے علی (عليہ السالم)کے نام کو السالم) کو اس زمين پر اپنی امت ک

آسمانوں پر بلند کيا اور مالئکہ پر علی(عليہ السالم) کی محبت وواليت کو واجب کرديا ہے حمد ہے اس هللا کيلئے جو عالمين 
ی هللا عليہ وآلہ وسلّم) پر اور اس کی پاک آل پر ۔ کا رب ہے اور درود وسالم ہوں خدا کی بہترين مخلوق حضرت محمد(صلّ 
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)١(  
*****  

  ( امالی شيخ صدوق) )١(

  بتاليسويں حديث

  معراج رسول خدا)۴٢(
عليہ عن ابی ذّر الغفاری قال: کنُت جالساً عند النبّی(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)ذات يوٍم فی منزل اُّم سلمۃ ورسول ّهللا (صلّی ّهللا 

ہ ، ثّم ضمَّہ اليہ و وآلہ وسلّ  م)يُحّدثنی وانا اسمُع،اذدخل علّی بُن ابيطالٍب(عليہ السالم)، فاَشَرق وجھہُ نوراً فَرحاً باَخيہ وابن عمِّ
بُن خوک واقبَّل بين عينہ ، ثّم التفت الّی فٰقال : يا اباذر اتعرف ٰھذا الّداخل علينا حّق معرفتہ؟ قال ابوذّر: فقلت : يارسول ّهللا ٰھذا اَ 

  عّمک وزوج فاطمۃ البتول وابوالحسن والحسين سيّدی شباب اھل الجنّہ فٰقال رسول ّهللا(صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم)
  
  ۔ يا اٰباذرٰھذا االٰمام االزھر ، وُرمح ّهللا االَطَول وٰباب ّهللا االکبر فمن اراد ّهللا فليدخُل الٰباب۔١

  
ٰھذا القائم بقسط ّهللا ٢  والّذاّب عن حريم ّهللا والنّاصر لدين ّهللا وحّجۃ ّهللا علٰی خلقہ اّن ّهللا تٰعالٰی لم يزل يحتّج بہ علٰی خلقہ ۔ ٰيا اٰبا ذرٍّ

  فی االمم کّل يبعث فيٰھا نبيّاً ۔
  
ٰعاء لعلیٍّ وشيعتہ ۔ ٰيا اباذراّن ّهللا تٰعالٰی جعل علٰی کّل رکٍن من ارکان عرشہ سبعين الف ملٍک ليس لھم تسبيح واٰل عٰبادة االّ الدّ ٣

  والّدعا َء علٰی اعٰداۀ۔
  
 ۔يا اٰبا ذر لواٰل علّی ٰما ٰبان الحّق من الباطل واٰل مؤمن من الکافر و اٰل عبد ّهللا ، ألنّہ َضَرَب رُؤس المشرکين حتّٰی اسلموا۴

ن ّهللا حٰجاب وھوالحٰجاُب والّستُر ثّم قراَء وعبدوّهللا ، ولواٰل ٰذلک لم يکن ثواب واٰل عٰقاب واٰل يستره من ّهللا ستر واٰل يحجبہ م
سٰی رسول ّهللا (صلّی ّهللا عليہ وآلہ وسلّم ):شرع لکم من الّدين ٰما وّصٰی بہ نوحاً والّذی اوحيٰنا اليک وٰما وّصيٰنا بہ ابراھيم ومو

  يجتبی اليہ من يٰشاُء و يھدی اليہ َمن ينيب۔وعيسٰی ان اقيموا الّدين واٰل تتفّرقوا فيہ کبُر علی المشرکين ٰما تدعوھم اليہ ّهللا 
  
اد ان يھديہ ۔ٰيا اٰبا ذرٍّ اّن ّهللا تبارک وتٰعالٰی تفّرد بُملکہ ووحدانيّتہ ، فعّرف عٰباَده المخلصين لنفسہ ، واٰبا ح لھم الجنّۃ ، فمن ارٰ ۵

  عّرفہ واٰل يتہ ومن اٰراد ان يطمس علٰی قلبہ اَمسک عنہ معرفتہ ۔
  
 رٍّ ٰھذا ٰرايۃ الھدٰی ، وکلمۃ التّقوٰی ، والعروة الوثقٰی ، واٰماُم اولٰيائی ، ونور من اٰطا عنی، وھو الکلمۃ الّتی الزمھا ّهللا ۔ٰيا اٰباذ۶

  المتّقين فمن احبّہ کان مؤمناً، ومن ابغضہ ٰکان کافراً ومن ترک واٰليتہ ٰکان ٰضاالً مضالًّ ، ومن جحد واٰليتہ کٰان مشرکاً۔
  
 فی ذرٍّ يؤ تٰی بٰجاحد واٰليۃ علیٍّ يوم القيامۃ اصّم واعمٰی وابکم فَيَُکبَکُب فی ظلٰمات القٰيامۃ يُٰنادی ٰيا حسرٰتا علٰی ٰمافّرطتُ ۔ٰيا اٰبا٧

 جنٍب ّهللا وفی عنقہ طوق من النّار ، لٰذلک الطّوق ثاٰل ثُماءة شعبٍَۃ علٰی کّل شعبۃ منٰھاشيٰطان يتفُل فی وجھہ ويکلح من جوف قبره
لٰی الٰی النّار ، ٰقال ابوذر : فقلُت : فداک ابی واّمی ٰيا رسول ّهللا مألت قلبی فرحاً وسروراً فزدنی۔ فٰقال: نعم انّہ لّما عرج بی ا

  الّسٰماء الّدنيا اّذن ملک من المالئکۃ واقام الصالة، فاخذ بيدی جبرائيل (عليہ السالم) فقّد منی ،
عليہ وآلہ وسلّم ) صّل بالمالئکۃفقد ٰطال شوقھم اليک ،فصلّيت بسبعين صفّاًمن المالئکۃ ، الّصّف ٰما فٰقال لی : ٰيا محّمد(صلّی ّهللا 

ا بين المشرق والمغرب اٰل يعلم عددھم االّ الذی خلقھم ، فلّما قضيت الّصالة اقبل الّی شر ذمۃ من المالئکۃ يسلّمون علیَّ يقولون : لنٰ 
نی الّشفاعۃ الَّن ّهللا عّزوجّل فّضلنی بالحوض والّشفاعۃ علٰی جميع االنبياء فقلُت : ٰما ٰحا جتکم اليک ٰحاجۃ ، فظننت انّھم يساَلون

! تعرفونٰنا مالئکۃ ربّی ؟ قالوا : اٰذا رجعَتَ◌ الی االرض فاقرأ عليّاًمنّا الّسالم واَعلمہ باِنّا قد ٰطال شوقٰنا اليہ ، فقلُت : مالئکۃ ربّی
يا رسول هللا ال نعرفکم انتم اول خلق خلقہ هللا خلق کم هللا اشباح نوٍرفی نوٍر من نور ّهللا وجعل لکم مقاعَد فی حّق معرفتٰنا ؟ فٰقالوا:

ا نَُمرُّ بکم وانتم تسبّحون ّهللا وتقّدسون  وتکبّرون ملکوتہ بتسبيح وتقديٍس وتکبيٍر لہ ثّم خلق المالئکۃ مّما اراد من انوٰار شتّٰی ، کنّٰ
ون ، فنسبُِّح و نقّدس و نحمُد ونھلّل ونکبّر بتسبيحکم وتقديسکم وتحميدکم وتھليلکم وتکبيرکم فٰما نزل من ّهللا تٰعالٰی وتحمدون وتھلّل
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  فاليکم وٰما صعد الٰی ّهللا تٰعالٰی من عند کم ، فلم اٰل نعرفکم ؟
ُت: مالئکۃ ربّی؟ ھل تعرفونٰنا حقَّ معرفتٰنا ، ٰقالوا: ولم اٰل ثّم ُعرَج بی الٰی الّسٰماء الثّانيۃ ، فٰقالت المالئکۃ مثل مٰقالۃ اصٰحابھم فقل

نعرفکم وانتم صفوة ّهللا من خلقہ وخّزان علمہ والعروة الوثقٰی ، والحّجۃ العظمٰی ، وانتم الجنب والٰجانب وانتم الَکراسّی واصول 
  العلم ؟فاقرأ علياً منّا الّسالم۔

لی المالئکۃ مثل مٰقالۃ اصحابھم فقلت : ماٰلئکۃ ربّی ! تعرفونٰنا حّق معرفتٰنا ؟ ٰقالوا: ولَِم اٰل ثّم عرج بی الٰی السمآء الثالثۃ فٰقالت 
نعرفکم وانتم ٰباب المٰقام وحّجۃ الخٰصام وعلّی ٰدابّۃ االرض وٰفاصل القٰضاء وٰصاحب العٰصا، قسيم النّار غداً وسفينۃ النّجاة َمن 

  ر ترّدٰی يوم القيامۃ انتم الّد عائم ونجوم االقطار فلَِم ال نعرفکم فاقرأ عليّاً منّا الّساٰلم۔رکبھا نجٰی وَمن تخلّف عنھا فی النّا
لوا: ولَِم ثّم عرج بی الٰی الّسماء الّرابعۃ ، فٰقالت لی المالئکۃ مثل مٰقالۃ اصٰحابھم فقلُت: ماٰل ئکہ ربّی ! تعرفونٰنا حّق معرفتٰنا ؟ فقا

بّوة ، وبيت الّرحمۃ ومعدن الّرسالۃ ومختلف الماٰلئکۃ وعليکم ينزل جبٰرائيل بالوحی من السماء ، فاقرأ اٰل نعرفکم وانتم شجرة النّ 
  علياً منّا الّسالم ۔

 ال ثّم عرج بی الی السماء الخامسۃ ، فٰقالت لی المالئکۃ مثل مٰقالۃ اصحابھم فقلُت : مالئکۃ ربّی! تعرفوننا حّق معرفتٰنا؟ قالوا: ولِمَ 
ونحن نمّر عليکم بالغٰداة والعشّی بالعرش ، عليہ مکتوب ،،اٰل الہ االّ هللا محمد رسول هللا وايّده بعلّی بن ابی طالٍب عليہ نعرفکم 

  السالم،، فعلمٰنا عند ٰذلک اّن علياًولّی من اولياء هللا تعالٰی فاقرأ علياً منّا الّسالم۔
ادسۃ ، فٰقالت المالئکۃ مثل مٰقالۃ اصحابھم ، فقلت : مالئکۃ ربّی ! تعرفونٰنا حّق معرفتنا؟ قالوا ولَِم اٰل  ثّم عرج بی الی السماء الّسٰ

نعرفکم وقد خلق هللا جنّۃ الفردوس وعلٰی ٰبابِٰھا شجرة وليس فيٰھا ورقۃ االّ وعليھا حرف مکتوب بالنّور ،، ال الہ االّ هللا ومحمد 
  متين وعينہ علٰی الخاٰلئق اجمعين،،فاقرأ علياً منّا الّسالم۔رسول هللا وعلّی بن ابی طالٍب عروة الوثقٰی وحبل ال

ابعۃ ، فسمعت المالئکۃ يقولون : الحمد  الذی صدقٰنا وعده ، فقلُت : بٰماذا وعدکم؟ قالوا: يا رسول  هللا ثّم عرج بی الی الّسماء الّسٰ
افقبلٰناھا وشکونا َمَحبّتُکم الی هللا تعالٰی فاّما انت فَوَعَدٰنا باَن لّما خلقکم اشباح نوٍر فی نوٍر من نور هللا تعالٰی عرضت واٰليتکم علين

  يريٰناک معٰنا فی الّسماء وقد فعل ،
واّما علّی عليہ السالم فشکوٰنا محبّتہ الی هللا تعالٰی فخلق لنا فی صورتہ ملکاً واقعده عن يمين عرشہ علٰی سرير من ذھٍب مرّصع 

و الجوھر عليہ قبّۃ م ن لؤلؤٍة بيٰضاَء ، يُرٰی ٰباطنھا من ظاھرھاو ظاھرھا من باطنٰھا ، باٰل دٰعامۃ من تحتھا واٰل عاٰلقۃ من بالّدرٍّ
رأ علياً فوقٰھا ، ٰقال لٰھا صاحُب العرش قومی بقدرتی فٰقالت ، فکلّٰما اشتقٰنا الٰی رؤيۃ علیٍّ نظرٰنا الٰی ،، ٰذلک الملک فی الّسٰماء فاق

  منّا الّسالم ۔
  

  ترجمہ:
ابو ذر غفاری کہتے ہيں ايک دن ميں ام سلمہ کے گھر رسول خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)کے پاس بيٹھا تھا رسول خدا 

(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)ميرے لئے حديث بيان کر رہے تھے اور ميں سن رہا تھا کہ اتنے ميں حضرت علی(عليہ السالم) 
علی(عليہ السالم) پر پڑی تو پيامبر کے چہرے پر نور چمکا خوشحال اور تشريف التے ہيں جب رسول کی نظر حضرت 

مسرور ہوئے کہ پيامبر نے اپنے بھائی اور چچا زاد کاد يدار کيا رسول(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے علی(عليہ السالم) کو 
ا اور مجھے ديکھ کر پيامبر نے فرمايا اپنے سينے سے لگا يا اور رسول نے علی(عليہ السالم) کا ماتھا(پيشانی) کا بوسہ دي

اے ابوذر يہ جو ہمارے پاس آيا ہے اسکو جس طرح پہچاننے کا حق ہے پہچانتا ہے ؟ ابو ذر نے عرض کی اے هللا کے 
رسول وه آپکا بھائی اور آپکے چچے کا بيٹا اور فاطمہ کا شوہر حسن(عليہ السالم) و حسين (عليہ السالم)جنت کے جوانوں 

  کا باپ ہے پھر رسول نے فرمايا :کے سردار 
  
اے ابوذر يہ نورانی امام ہے خدا کا بلند باال نيزه ہے يہ خداوند تبارک وتعالٰی کا دروازه ہے اور جو بھی خدا تک پہچنے )١(

  کا اراده رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اس دروازے سے داخل ہو۔
  
  کے حرم کا دفاع کرنے واال ہے اے ابوذريہ خدا کے عدل پر قيام کرنے واال ہے اور خدا) ٢(

دين خدا کی مدد کرنے واال ہے اور خدا کی مخلوق پر خدا کی حجت ہے اور خدا نے جس قوم ميں بھی کوئی نبی بھيجا ہے 
  اس امت کے درميان خدا نے علی(عليہ السالم) کے وسيلے سے حجت تمام کی ۔

  
ستر ہزار فرشتے مقرر کيئے ہيں اسکی تسبيح و عبادت ۔ اے ابوذر خدا کی قسم خدا نے اپنے عرش کے ہر ستون پر ٣

سوائے اس کے نہيں کہ وه علی(عليہ السالم) اور اسکے شيعوں کيلئے دعا کرتے ہيں ۔ اور انکے دشمنوں پر لعنت کرتے 
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  ہيں ۔
  
اور خدا کی  ۔ اے ابوذر اگر علی (عليہ السالم) نہ ہوتے تو حق باطل سے روشن نہ ہوتا مومن کافر سے پہچانا نہ جاتا۴

عبادت نہ ہوتی کيونکہ اس نے مشرکوں کے سروں کوکا ٹا تاکہ اسالم لے آئيں اور خدا کی عبادت کريں اگر علی (عليہ 
السالم) نہ ہوتے تو نہ ثواب ہوتا نہ عقاب ہوتا، علی(عليہ السالم) اور خدا کے درميان نہ کوئی پرده ہے اور نہ کوئی حجاب 

پرده ہے اور حجاب ہے پھر رسول نے اس آيت کی تالوت فرمائی ،،شرع لکم من الدين  بلکہ علی (عليہ السالم) ہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔،،خدا نے تمہارے لئے دين سے اس چيز کو مقررکيا کہ جسکی نوح(عليہ السالم) کو خدا نے وصيت کی اور وه جو ہم 

موسٰی (عليہ السالم) و عيسٰی(عليہ  نے تمہاری طرف وحی کی ہے اور جسکی سفارش کی ہم نے ابراھيم (عليہ السالم) و
السالم) کو کہ دين کو قائم کريں اور متفرق نہ ہو ں مشرکوں کيلئے بہت ہی سخت تھا جو تم انکوخدا کی دعوت ديتے ہو اور 

  خدا جسکو چاہتا ہے اپنے لئے چن ليتا ہے اور اپنی طرف اسکی ھدايت کرتا ہے جسکو اپنا نائب بناتا ہے
  
اپنی مملکت ووحدانيت ميں يکتا ہے اور اپنے مخلص بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے اور جنت کو ان ۔ اے ابوذر خدا ۵

کيلئے خلق فرمايا ہے اور جس کی ھدايت کا خدا اراده کرتا ہے اسکو واليت علی(عليہ السالم) کی معرفت عطا کرتا ہے اور 
  ت حضرت علی(عليہ السالم) کو سلب کر ليتا ہے ۔جس کے گمراه ہونے کا اراده کرتا ہے تو اس سے معرفت ووالي

  ( ليکن ياد رہے کہ خدا کا جس کے متعلق اراده ہوتا ہے اس چيز کی لياقت ذاتی کے مطابق ہوتا ہے )
  
۔ اے ابوذر يہ ھدايت کا پرچم ہے حضرت علی (عليہ السالم)کی طرف اشاره کرتے ہوئے پيامبر نے ارشاد فرمايا يہ کلمہ ۶

عروة الوثقٰی اور ميرے اولياء کا امام ہے اور جو بھی ميری ا طاعت کريگا اس کا نور ہے يہ وه کلمہ ہے کہ تقوٰی ہے يہ 
جس سے خدا نے متقين کو متمسک رہنے کا حکم ديا ہے پس جو بھی علی (عليہ السالم)سے محبت کرے گا وه مومن ہے 

ر جو بھی علی (عليہ السالم)کی واليت کو ترک کرے گا اور جو بھی علی(عليہ السالم) سے دشمنی کرے گا وه کافر ہے او
  وه گمراه ہے اور گمراه کرنے واال ہے اور جو بھی اس کے حق سے انکار کرے گا وه مشرک ہے ۔

  
۔ اے ابوذر علی(عليہ السالم)کی واليت کا انکار کرنے واال قيامت کے دن بہرا اندھا اور گونگا محشور ہو گا اور قيامت کی ٧

الٹا چلے گا اور فرياد کرے گا کہ ھائے افسوس کہ ميں نے خدا کے حق ميں کوتا ہی کی اور اس کی گردن ميں  ظلمت ميں
آگ سے بنا ہوا طوق ہوگا کہ جس کے تين سو کنڈے ہونگے او ر ہر کنڈے پر شيطان مسلط ہے اور اس شخص کے منہ ميں 

م کی آگ ميں جاتا ہے تو اس کا چہره قبيح اور زشت ہو اپنے دھان سے آب دھان يعنی تھوکتا ہے جب قبر سے نکل کر جہن
چکا ہوتا ہے ابوذر نے عرض کی يا رسول هللا ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائيں آپ نے ميرے دل کو بہت خوش کيا اور

ہ سات آسمانوں بھی ارشاد فرمائيں تو پيامبر گرامی اسالم نے اپنے واقع معراج کو ايک آسمان سے ساتويں تک کو بيان کيا ک
  کے مالئکہ نے حضرت علی (عليہ السالم)کے ديدار کے شوق کا اظہار کيا ،

  پہال آسمان :
رسول (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے ارشاد فرمايا جب مجھے دنيا کے آسمان پر لے جايا گيا ايک فرشتے نے اذان و اقامت 

  کرديا ۔کہی اور پھر جبرائيل نے ميرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے 
  اور کہا کہ مالئکہ کو نماز پڑھاؤ کہ کافی عرصے سے تمہارے ديدار کے مشتاق ہيں ۔

ميں نے نماز پڑھائی جبکہ مالئکہ کی سترصفيں تھيں ايک صف کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی اور انکی تعداد کو 
ڑھ چکے اور تسبيح اور تقديس ميں مشغول کوئی نہيں جانتا سوائے خالق اکبر کے کہ جس نے ان کو خلق کيا جب ہم نماز پ

تھے کہ مالئکہ کا ايک گروه ميرے پاس آيااور مجھ پر سالم کيا اور کہنے لگے اے محمد(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) ہم تجھ 
ا سے سوال کرتے ہيں کيا ہماری حاجت کو پوراکرو گے ؟ رسول(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) فرماتے ہيں کہ مجھے گمان ہو

کہ مالئکہ خدا سے شفاعت چاہتے ہيں کيونکہ خدا نے مجھے بوسيلہ حوض کوثر اورشفاعت، تمام انبياء پر فضيلت برتری 
دی ہے ميں نے کہا اے خدا کے فرشتے اپنی حاجت بيان کريں،تو مالئکہ کہنے لگے جب زمين پر واپس جائيں تو حضرت 

ا اور ساتھ يہ کہنا کہ ہم تيرے ديدار کے بہت مشتاق ہيں تو ميں نے کہا علی (عليہ السالم)کو ہماری طرف سے سالم پہنچا دين
اے خدا کے مالئکہ کيا تمہيں جس طرح ہماری معرفت رکھنی چاہئے معرفت حاصل ہے؟کہنے لگے اے رسو ل خدا (صلّی 

نور کی شکل ميں نور کے هللا عليہ وآلہ وسلّم) کس طرح تمہيں نہ پہچانيں جبکہ آپ خدا کی پہلی مخلوق ہيں خدا نے تمہيں 
پردوں ميں خلق کيا اورتمہيں اپنے عرش کے پاس جگہ عطا کی تاکہ خدا کی تسبيح وتقديس و تکبير بيان کرتے رہيں اور 
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پھر خدا نے مالئکہ کو جس سے اراده کيا خلق کيا يعنی مختلف انوار سے خلق کيا اور ہم آپکے پاس سے گزرتے تو آپ کی 
و تہليل کی آواز سنتے تھے تو ہم نے بھی آپکی طرح خدا کی تسبيح و تقديس و تکبير بيان کی پس جو تسبيح و تقديس و تکبير

بھی خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے وه آپکی طرف نازل ہوتا اور جو بھی خدا کی طر ف زمين سے بلند ہوتا ہے وه بھی 
  آپکی طرف سے ہوتا ہے پس کيسے ہم آپکو نہ پہچانيں؟

  دوسرا آسمان:
  رسول فرماتے ہيں پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جايا گيا تو وہاں کے رہنے والوں

فرشتوں نے بھی پہلے آسمان پر رہنے والے فرشتوں کی طرح سوال کئے ميں نے کہا اے خدا کے مالئکہ کيا جس طرح 
ہچانيں جبکہ خدا نے اپنی ہماری معرفت کا حق ہے ہماری معرفت رکھتے ہو تو مالئکہ نے جواب ديا ہم کيسے آپ کو نہ پ

مخلوق سے آپکو منتخب کيا اور آپ خدا کے علم و معرفت کا خزانہ و منبع ہيں وعروة الوثقٰی ہيں يعنی هللا کی مضبوط رسی 
ہيں اور خدا کی عظيم حجت ہيں آپکا مقام خدا کے ساتھ مال ہوا ہے اور آپ علم کا تخت اور مخزن ہيں اور جب زمين پر 

  و ہمارا سالم پہنچا دينا ۔جائيں تو علی ک
  تيسرا آسمان:

پھر مجھے تيسرے آسمان پر لے جايا گيا وہاں پر رہنے والے مالئکہ نے بھی مجھ سے پہلے کی طرح سوال کيا ميں نے 
جواب ديا کہ جس طرح ہماری معرفت رکھنے کا حق ہے معرفت رکھتے ہيں؟ کہنے لگے کيوں نہ ہم آپ کی معرفت رکھتے

ا مقام بلند دشمنوں پر حجت ہيں ۔ اور علی دابۃ االرض ہے قضا کو جدا کرنے واال اور صاحب عصا ہے ہوں جبکہ آپ ک
قيامت کے دن جہنم کو تقسيم کرنے واالہے ۔اور نجات کی کشتی ہے جو سوار ہوا نجات پا گيا اور جس نے تخلف کيا اور 

زمين پر روشن ستا رے ہوہم کيسے تمہيں نہ پہچانيں علی روگردان ہوا روز قيامت جہنم ميں داخل ہو گاتم دين کے ستون ہو 
  کو ہمارے سالم پہنچا دينا ۔

  چوتھا آسمان:
پھر چوتھے آسمان پر رہنے والے مالئکہ نے اسی طرح سوال کيا ميں نے جواب ديا کيا ہماری معرفت جس طرح معرفت 

تمہيں نہ پہچانيں جبکہ تم نبوت کا شجره ہو اور رکھنے کا حق ہے رکھتے ہو؟تو مالئکہ نے ايک زبان ہو کر کہا ہم کيسے 
رحمت کا گھر ہو اور رسالت کا خزانہ ہو اور مالئکہ کے آنے و جانے کا مقا م ہو اور تم پر جبرائيل آسمان سے وحی ليکر 

  نازل ہوتا ہے علی کو ہمارا سالم پہنچا دينا ۔
  پانچواں آسمان :

ں پر بھی مالئکہ نے مجھ سے وہی سوال کيا ميں نے انکو کہا کہ جس طرح پھر مجھے پانچويں آسمان پر لے جايا گيا وہا
انکو پہچاننے کا حق ہے پہچانتے ہو تو کہنے لگے کيسے آپ کو نہ پہچانيں جبکہ صبح وشام عرش پر تمہارے پاس سے 

کی علی بن ابی طالب کے گزرتے ہيں اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ال الہ االّ هللا محمد الرسول هللا اور خدا نے اپنے رسول 
  ذريعے تائيد کی ہے اس وقت ہم نے پہچانا کہ علی ولی خدا ہے علی کو ہماری طرف سے سال م پہنچا دينا ۔

  چھٹا آسمان:
پھر مجھے چھٹے آسمان پر اليا گيا پھر مالئکہ نے مجھ سے وہی سوال کيا ميں نے مالئکہ سے کہا کيا تم ہماری معرفت 

کا حق ہے تو کہنے لگے ہم کيسے تمہاری معرفت نہ رکھتے ہوں تحقيق خدا نے جب جنّت  رکھتے ہو جس طرح رکھنے
الفردوس کو خلق کيا اور اس کے دروازے پر ايک شجرہے اور اس کے تمام پتوں پر نور سے لکھا ہوا ہے ،،ال الہ االّ هللا و 

لی الخالئق اجمعين ،،علی عروة الوثقٰی ہے علی خدا محمد رسول هللا و علی بن ابی طالب عروة هللا وحبل هللا المتين وعينہ ع
  کی مضبوط رسی ہے علی خدا کی مخلوق پر خدا کی آنکھ ہيں علی کو ہماری طرف سے سالم پہنچا دينا ۔

  ساتواں آسمان:
ھايا پھر مجھے ساتويں آسمان پر لے گئے ميں نے سنا مالئکہ کہہ رہے تھے کہ حمداس هللا کی جس نے اپنا وعده سچا کر دک

ميں نے ان کو کہا کس چيز کا خد ا نے تم سے وعده کيا تھا تو سب نے کہا اے رسول خدا جب خدا نے آپ کونور کی اشباء 
ميں اور اپنے نور سے خلق کيا تو خدا نے تمہاری واليت کو ہمارے سامنے پيش کيا ہم نے تمہاری واليت کو قبول کياا ور 

ئی کے بارے خدا سے شکايت کی تو خدا نے تمہارے بارے ہم سے وعده کيا کہ شدت محبت کی وجہ سے ہم نے تمہاری جدا
  ايک دن ميں تمہيں دکھاؤں گا اور آج ہم آسمان پر آپ کی زيارت کر رہے ہيں اور خدا نے اپنے وعده کو پورا کيا ہے۔

خلق کيا اور اپنے  اور ہم نے علی کے بارے ميں بھی خدا سے شکايت کی تو خدا نے ايک فرشتے کو علی کی شکل ميں
عرش کے دائيں طرف سونے کے تخت پر جو ال ل و جواہر سے مزيّن ہے پر بٹھايا اور اس تخت پر سفيد موتيوں سے ايک 

  قبّہ ہے کہ جس کے اندر باہر دونوں طرف سے ديکھا جا سکت
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حکم ديا اور وه خدا کے حکم ہے اور اس قبہ کا کوئی ستون نہيں اور نہ اوپر سے کوئی سہارا ديا گيا ہے خدا نے اس کو 
سے قائم ہے اور جب ہميں علی کی محبت کی شدت ہوتی ہے تو ہم آسمان پر اس فرشتے کی زيارت کرتے ہيں جو علی کی 

  )١شکل ميں ہے اور جب زمين پر تشريف لے جائيں تو علی کو ہماری طرف سے سالم پہنچا دينا ۔ (
*****  

 تا ) ٩۴ص ٣کمی اختالف علی والمناقب ج ٣٧۴تا ٣٧٠فسير فرات کوفی صت ٩٠ح۵٨تا ۵۵ص ۴٠( بحار االنوار ج )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  تينتاليسويں حديث
عن علیٍّ عليہ السالم: اّما کٰان اليوم الّرابع من عرسٰنا ٰجاء نا رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) و امرنی با لخروج من )۴٣(

 البيت وخال بابنتہ وٰقال : کيف انِت يا بنيّۃ ٰيا فاطمۃ وکيف رايِت زوجِک؟ٰقالت :ٰيا ابہ خير زوٍج ، االّ اَنّہ دخل علّی نٰساء من
  وقلَن لی زّوجک رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) من رجٍل فقير ال ماَل لہ ۔ قريش

فقال لٰھا رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) ٰما ابوک بفقيٍر واٰل بعلک بفقيٍر ، ولقد عرضت علّی خزائن االرض من الّذھب 
ما يعلُم ابوِک لسمجِت الّدنٰيا فی عينک ، وهللا يا بنيّۃ ما الوتِک نصحاً ان والفّضۃ فاخترت ما عند ربّی عّزوجّل ، ٰيابنيّۃ لو تعلمين 

لين زّوجتِک اقدمھم سلماً واکثرھم علماً و اعظمھم حلماً ، ٰيا بنيّۃ اّن هللا عّز وجّل اطّلع الی االرض اطّاٰلعۃ فاخٰتار من اھلٰھا رج
  زوجِک اٰل تعصی لہ أمراً ۔ فجعل احدھمااٰباک واالخر بعلِک ، ٰيا بنيّۃ نعم الّزوج

ثّم ٰصاح بی رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) فقلُت : لبّيک ٰيا رسول هللا ، قال: ادخل بيتک والطف بزوجک وارفق بٰھا فاّن 
ٰھا استودعکما هللا واستخلفہ عليکٰما ۔ نی ٰما يسرُّ   ٰفاطمۃ بضعۃمنّی يؤلمنی ٰما يؤلمٰھا ويُسرُّ

السالم فوا  ٰما اغضبتٰھا واٰل اکرھتُٰھا بعد ٰذلک علٰی امٍر حتّٰی قبضٰھا هللا عّزوجّل اليہ ، واٰل اغضبتنی واٰل عصت قال علّی عليہ 
  لی امراً ، ولقد کنت انظر اليھا فتنجلی عنّی الغموم واالحٰزان بنظرتی اليٰھا ۔

لّم) لينصرف فٰقالت لہ فاطمۃ: ٰياابہ اٰل طاقۃ لی بخدمۃ البيت قال علی عليہ السالم : ثّم قال رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وس
 ٰخادم اوفاخدمنی ٰخادماً يخدمنی ويعينُنی علٰی امِرالبيت ، فٰقال لٰھا رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) : يا فاطمۃ ايّٰما احّب اليکِ 

فقالت بابۃ خير من الخادم ، فٰقال لٰھا رسول هللا (صلّی هللا عليہ خير من الخادم ،فقال علی عليہ السالم فقلت قولی خير من الخادم 
  وآلہ وسلّم) :

ان والفتکبّرين هللا فی کّل يوٍم اربعاً و ثالثين تکبيرة ، وتحّمدينہ ثالثاً وثالثين مّرة وتسبحينہ ثالث وثالثين مّرة فتلک ماء ة با للّس
  وٍم کٰفاک هللا ٰما اھّمِک من امر الدنيا واالخرة ۔فی الميزان ، ٰيافاطمۃ ان قلتھا فی صبيحۃ کّل ي

  
  ترجمہ:

علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ جب جناب زہراء سے ميری شادی ہوئی تو چوتھے دن رسولخدا ہمارے گھر تشريف 
الئے اور رسول نے مجھے گھر سے باہر جانے کو کہا اور جناب فاطمہ کے پاس بيٹھے اور حضرت فاطمۃ سے احوال 

وچھنے لگے اور سوال کرتے ہيں آپ نے اپنے شوہر کو کسطرح پايا جناب فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا بہترين شوہر ہے پ
ليکن بعض قريش کی عورتوں نے ميرے پا س آکر کہا ہے کہ رسول خدا نے تيری شادی ايک فقير شخص سے کی ہے تو 

شوہر فقير ہے خدا نے زمين وآسمان کے خزانے ميرے سامنے پيش رسول خدا نے فرمايا نہ تيرا باپ فقير ہے اور نہ تيرا 
کئے ہيں ليکن ميں نے اس چيز کو اختيار کيا ہے جو خدا کے پاس ہے اور دنيا کے مال کی ميں نے پروا نہيں کی اے بيٹی 

ی خير خواھی ميں اگر تو جان لے جو تيرا والد جانتا ہے تو دنيا تيرے سامنے بے ارزش ہو جائے گی اے بيٹی ميں نے تير
کوتاہی نہيں کی ميں نے تيری شادی ايسے مرد سے کی ہے جو ايمان النے ميں سب سے سبقت لينے واال ہے اور علم ميں 

سب سے آگے ہے اور حلم وبردباری ميں سب سے زياده ہے اے بيٹی خدا نے زمين کی طرف ديکھا اور اھل زمين سے دو 
ا نے تيرا باپ قرار ديا اور دوسرے کو تيرا شوہر بنايا تيرا شوہر بہترين شوہر ہے مردوں کاخدا نے انتخاب کيا ايک کو خد
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اور اسکی کسی چيز ميں مخالفت نہ کرنا پھر رسو ل خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے (علی عليہ السالم سے فرماتے ہيں 
 (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اپنے گھر ميں )مجھے آواز دی ميں نے لبيک کہتے ہوئے رسول کو جواب ديا لبيک يا رسول هللا

داخل ہو اور اپنی بيوی سے مہربانی سے پيش آنا اور اچھا سلوک کرنا کيونکہ فاطمہ ميرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو اذيت 
پہنچائی اس سے مجھے اذيت ہوتی ہے اور خو ش کيا اس نے مجھے جس نے فاطمہ کو خوش کيا ميں تمہيں خدا کے 

  ا ہوں اور خدا تمہارا محافظ ہے ۔حوالے کرت
علی عليہ السالم نے کہا ميں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہيں کيا ہے ااور نہ ہی کسی کام کيلئے مجبور کيا ہے اور اس نے 
بھی کبھی مجھے ناراض نہيں کيا اور کسی کام ميں اس نے ميری مخالفت نہيں کی يہاں تک کہ خدا نے فاطمہ کو مجھ سے 

ا خدا کی قسم ميں جب بھی فاطمہ کو ديکھتا ميرے سب کے سب غم و حزن فاطمہ کو ديکھنے سے دو ر ہو جاتے جدا کر دي
علی عليہ السالم کہتے ہيں جب رسول خدا نے چاہا کہ جائيں تو فاطمہ عرض کی، اے بابا جان ميں گھر کے کام نہيں کر 

ں جوميری گھر کے کاموں ميں مدد کرے تو پيغمبر نے سکتی مجھ ميں اتنی طاقت نہيں ميرے لئے ايک خادمہ معين کري
فرمايا کس کو پسند کرتی ہو خادمہ کو يا خادمہ سے بہتر کو علی عليہ السالم کہتے ہيں کہ ميں نے زہراء سے کہا کہ اپنے 

ر نے فرمايا بابا سے کہو خادمہ سے بہتر کو پسند کرتی ہوں تو فاطمہ نے کہا خادمہ سے بہتر کو پسند کرتی ہوں تو پيغمب
مرتبہ سبحان هللا يہ سوکلمے ہيں زبان پر سو ہيں اور عمل ميں ہزار  ٣٣مرتبہ الحمد هللا اور ٣٣مرتبہ هللا اکبر ٣۴روزانہ 

کلمے ہيں اے فاطمۃ اگر روزانہ صبح کے وقت يہ پڑھيں گی تو خدا دنيا کے اور آخرت کے تمام مہم کاموں کيلئے کافی 
  )١رہے گا ۔ (

*****  

  ) ٨، ح ١۵٨، ص۴، عقائد االنسان ج ٢۵۶، ص ٢٠، لمناقب خوارزمی فصل  ٣٠٨ص ١١سبط ابن الجوزی تذکرة الخواص ب(  )١(

  چونتاليسويں حديث

عن ابی الجارود رفعہ الی النبّی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) قال: حلقۃ ٰباب الجنۃ من ياقوتہ حمراء علٰی صفائح الّذھب ، فا )۴۴(
  علٰی الّصفحۃ طنّت و ٰقالت : يا علّی ۔ ذا دقّت الحلقۃ

  
  ترجمہ:

ابی جارود کسی واسطے سے رسولخدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) سے نقل کرتا ہے کہ آنحضرت نے فرمايا جنت کے 
دروازے پر سرخ ياقوت سے ايک حلقہ ہے سونے کی تختی پرجب اس حلقہ کو ا مارا جاتا ہے تو آواز آتی ہے اور کہتی ہے

  )١علی يا علی يا علی يا علی ۔( يا
*****  

  ) ٢١۶۔علی والمناقب ،ص۶٠۶،ح٣۶۴،ص٢(مدينۃ المعاجز،ج )١(

  پينتاليسويں حديث

۔ عن اّم سلمۃ ( زوج النبّی ) و اسماء بنت عميس و ٰجابر بن عبد هللا وابی سعيد الخدرّی فی جٰماعۃ من الصحابۃ اّن النبّی )۴۵(
کان ذات يوم فی منزلہ و علّی بين يديہ اذجاء جبرئيل يناجيہ عن هللا عّزوجّل ، فلّما تغّشاه الوحی توّسد (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم)

  فخذ امير المومنين عليہ السالم فلم يرفع رأسہ ( عنہ) حتّٰی ٰغابت الّشمس ، وصلّٰی صاٰلة العصر ٰجالساًبااليٰماء ۔
) قال لہ : ادع هللا ليرّد عليک الّشمس فاّن هللا يجيبک لطاعتک هللا ورسولہ ، فسأل هللا فلّما اٰفاق النبّی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم

ی صارت فی موضعھا من السماء وقت العصرفصلّی امير المومنين  عّزوجّل امير المومنين فی رّد الّشمس ، فرّدت عليہ حتّٰ
 معٰنا لٰھا عند غروبٰھا ( صريراً) کصرير المنشار فی الخشب ۔الصالة فی وقتھا ، ثّم غربت،وقالت اسماء بنت عميس : اٰما وهللا س

  
  ترجمہ:

ام سلمہ ، اسماء بنت عميس ، جابر بن عبد هللا انصاری ، ابوسعيد خدری او ر باقی بعض صحابہ سے نقل ہوا ہے ايک دن 
علی عليہ السالم رسول خد اکے رسول خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) علی عليہ السالم کے گھر ميں تشريف فرما تھے اور 
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سامنے بيٹھے تھے کہ جبرائيل رسول (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) پر نازل ہوا اور خدا کی طرف سے رسول کيساتھ مناجات 
کرنے لگا جب وحی کی حالت پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) پر عارض ہوئی تو رسول نے علی کے زانو پراپنا سر رکھا 

سول نے اپنا سر نہ اٹھايا يہاں تک کہ سورج غروب ہو گيا اور علی نے نماز عصر بيٹھ کر اشاره سے پڑی جب اور پھر ر
رسول خدا بيدا ر ہوئے تو علی عليہ السالم سے فرمايا دعا کريں تاکہ خدا سورج کو پلٹا دے اور خدا تيری دعا کو اس لئے 

ت کی ہے پس علی نے خد ا سے سورج پلٹنے کی دعا کی يہاں تک قبول کرے گا کہ تو نے هللا اور اس کے رسول کی اطاع
کہ سورج اپنے عصر کے مقام تک پلٹ آيا اميرالمومنين نے نماز عصر ادا کی اپنے وقت پر اور پھر سورج غروب ہوگيا 

ہے اور  اور اسماء بنت عميس کہتی ہيں کہ خدا کی قسم ہم نے سورج کے غروب ہونے کی آواز سنی کہ جس طرح آراه چلتا
  )١لکڑی کٹتی ہے ۔ (

*****  

 ) ١٢۵،ح٢٠۵،ص١(مدينۃ المعاجز ،ج )١(
 

 نسيم غدير

 

  

  چھتاليسويں حديث
۔ روٰی انّہ جاء فی الخبر اّن االٰمام علّی بن ابی طالب عليہ السالم ٰکان ذات يوم ھو و زوجتہ فاطمۃ عليھا السالم يأ کالن )۴۶(

ک فٰقالت تمراً فی الصحراء اذ تٰداعٰيا بينھما بالکال م فٰقال عليہ السالم ٰيافاطمۃ اّن النبّی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) يحبّنی اکثر من
  اعجٰباه بحبّک اکثر منّی وانا ثمرة فُواده وعضو من اعٰضاۀ وليس لہ ولدغيری۔وٰ 

فٰقال لٰھا علّی عليہ السالم ٰيا فاطمۃ ان لم تصّد قينی فامضی بٰنا الٰی ابيک محّمد (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) قال فمضٰيا الٰی 
هللا ايّٰما احّب اليک انا ام علّی ٰقال النبّی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) حضرتہ (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) فتقّدمت وقالت ٰيا رسول 

انت احّب و علّی اعّز علّی منک فعندھا ٰقال سيّدٰنا وموليٰنا االمام علّی بن ابيطالب عليہ السالم الم اقل لک انّی ولد فاطمۃ ذات 
  التّقٰی قالت فاطمۃ وانا بنت خديجۃ الکبرٰی ۔

  السالمقال علّی عليہ 
  قالت فاطمۃ عليھا السالم

د وانا ابن الّصٰفا وانا ابنۃ سدرة المنتٰھی وانا فخر اللّوٰی وانا ابنۃ من دنٰی فتدلّٰی وکان من ربّہ کٰقاب قوسين او ادنٰی وانا ول
ئکۃ جيالً بعد جيٍل واناالمحصنات وانا ابنۃ الصالحات والمومنات انا ٰخادمی جبرئيل وانا خاطبنی فی الّسماء ٰراحيل وخدمتنی المال

  ولدت فی المحّل البعيد المرتقٰی وانا زّوجت فی الّرفيع االعلٰی وکان ماٰلکی فی الّسٰماء
  انا ٰحامل اللّواء

  وانا ابنۃ من عرج بہ الی الّسٰماء
  انا صٰالح المومنين
  انا ابنۃ ٰخاتم النبيّين

  انا الّضارب علی التنزيل
  انا جنّۃ التّأويل

  تخرج من طور سينينوانا شجرة 
  وانا الشجرة الّتی تؤتی اکلٰھا کّل حينٍ 

  وانا مکلّم الثعٰبان
  وانا الّشجرة الّتی تخرج اکلٰھا يعنی الحسن والحسين عليھما السالم

  وانا المثانی والقران العظيم
ادق االمين   وانا ابنۃ الّصٰ
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  انا النّبأ العظيم
  وانا ابنۃ النّبی الکريم

  وانا الحبل المتين
  انا ابنۃ خير الخلق اجمعينو

  وانا ليث الحروب
  وانا ابنۃ من يغفر هللا بہ الذنوب

  وانا المتصّدق بالٰخاتم
  وانا ابنۃ سيّد الٰعالم
  واناسيّد بنی ھاشم

  انا ابنۃ محمد (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) المصطفیٰ 
  انا االمام المرتضیٰ 
  انا ابنۃ سيّد المرسلين

  انا سيّد الوصيّين
  بنۃ النّبی العربیانا ا

  وانا الّشجاع المّکی
  وانا ابنۃ احمد النّبی
  انا البطل االروع

  انا ابنۃ الّشفيع المشفّع
  انا قسيم الجنّۃ والنّار
  انا ابنۃ محّمد المختار

  انا قاتل الجانّ 
  انا ابنۃ رسول الملک الّديّان

  انا خيرة الّرحٰمن
  وانا خيرة النّسوان

  وانا مکلّم اصٰحاب الّرقيم
  وانا ابنۃ من ارسل رحمۃً للمومنين وبھم رؤف رحيم

  وانا الّذی جعل هللا نفسی نفس محّمد حيث يقول فی کتابہ العزيز انفسنا وانفسکم
  ونٰسائٰنا ونٰسائکم

  انا علّمت شيعتی القرآن
  وانا الّذی يعتق هللا من احبّنی من النّيران

  انا من شيعتی من علمی يسطرون
  نوانا بحر علمی يعترفو

  انا اشتّق هللا تعالٰی اسمی من اسمہ فھوالٰعالی وانا علیّ 
  وانا کٰذلک فھو الٰفاطر وانا فاطمۃ

  انا حيوة الٰعارفين
  انا ملک النّٰجاة الّراغبين

  انا الحواميم
  انا ابنۃ الطّواسين

  وانا کنز الغنیٰ 
  وانا کلمۃ الحسنیٰ 

  انا بی ٰتاب هللا علٰی ٰادم فی خطيئتہ
   توبتہوانا بی قبل هللا

  انا کسفينۃ نوٍح من رکبھا نجیٰ 
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  وانا اٰشارکہ فی دعوتہ
  وانا طوٰفانہ
  وانا سورتہ

  وانا النّسيم الی حفظہ
  وانا مسنّی انٰھار الٰماء واللّبن والخمر والعسل فی الجٰنان

  وانا الطّور
  وانا الکتاب المسطور
  وانا الّرق المنشور
  وانا البيت المعمور
  وانا الّسقف المرفوع

  نا البحر المسجوروا
  انا علمی علم النّبيّين

  وانا ابنۃ سيّد المرسلين االّولين واآلخرين
  انا األروالقصر المشيد
  انا منّی شبر و شبير

  وانا بعد الّرسول خير البريۃ
  انا البّرة الّزکيّۃ

  ٰقالت فاطمۃ انا ابنۃ من انزل عليہ القرآن ۔فعندٰھا قال النّبی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اٰل تکلّمی عليّاً فانّہ ذوالبرٰھان ، 
  قال علّی عليہ السالم انا االمين االصلع

  قالت فاطمۃ عليھا السالم انا الکواکب الّذی يلمع ، قال النّبی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) فھو الّشفاعۃ يوم القٰيامۃ ۔
ۃ لرسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) يٰا رسول هللا ال تٰحام ابن قالت فاطمۃ : وانا ٰخاتون يوم القٰيامۃ ، فعند ذلک قالت فاطم

  عّمک ودعنی وايّاه ۔
  قال علی عليہ السالم

  قالت فاطمۃ عليھا السالم
  انا من محمٍد عصبہ ونجبہ

  وانا لحمہ ودمہ
  فانا الّصحف
  وانا الّشرف

  وانا ولّی زلفیٰ 
  وانا الخصماء الحسٰناء

  وانا نور الوریٰ 
  طمۃ الّزھراءوانا فا

فعند ٰھا قال النّبی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) ٰيا فاطمۃ قومی وقبّلی رأس ابن عّمی فٰھذا لٰفاطمۃ جبرئيل واسرافيل وعزرائيل مع 
نھم اربعۃ ٰا الٍف من المالئکۃ يحامون مع علّی عليہ السالم وٰھذا اخی ٰراحيل و روائيل مع اربعۃ ٰاالٍف من المالئکۃ ينظرون باعي
ٰيا اباٰقال فٰقامت ٰفاطمۃ الّزھراء فقبّلت رأس االٰمام علّی بن ابی طالب عليہ السالم بين يدی النّبی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) وقالت 
 الحسن بحّق رسول هللا معذرة الی هللا عّزوجّل واليک والی ابن عّمک ،قال : فوھبٰھا االمام عليہ السالم بيد ابيھا عليہ وعليھم

  الّسالم ۔
  

  ترجمہ:
روايت ميں آيا ہے کہ ايک دن حضرت علی عليہ السالم حضر ت فاطمۃ الزھراء سالم هللا عليھا کے ساتھ صحراء ميں کھجور

کھار ہے تھے کہ وہاں پر حضرت علی اور جناب فاطمہ کے درميان مذاکره ہوتا ہے حضرت علی فرماتے ہيں اے فاطمہ 
ده محبت کرتے ہيں حضرت زہراء سالم هللا عليھا نے فرمايا مجھے تعجب ہے کہ پيامبر پيامبر آپ کی نسبت مجھ سے زيا

مجھ سے زياده آپکو دوست رکھتے ہيں جبکہ ميں پيامبر کے دل کا ميوه اور پيامبر کا ٹکڑ ا ہوں اور ميرے عالوه پيامبر کی 
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  کوئی اوالد نہيں ہے ۔
ليھا اگر تو ميری بات کو نہيں مانتی تو آئيں رسول خدا کے پاس چلتے ہيں علی عليہ السالم نے فرمايا اے فاطمہ سالم هللا ع

دونوں رسول کی خدمت ميں حاضر ہوئے حضرت فاطمہ عليھا السالم نے عرض کی اے رسول خدا ہم ميں سے کس کو سب
دوستی کی جائے  سے زياده دوست رکھتے ہو مجھے يا علی کو تو پيامبر نے فرمايا اے فاطمہ تو اس الئق ہے کہ تجھ سے

ليکن علی عليہ السالم تجھ سے زياده عزيز ہيں اس وقت علی عليہ السالم نے کہا ميں نے تجھے نہيں کہا تھا ميں اس فاطمہ 
  کا بيٹا ہوں جو صاحب تقوٰی اور پرہيز گار تھيں جناب فاطمہ نے کہا ميں خديجۃ الکبرٰی کی بيٹی ہوں

  ہوں علی عليہ السالم نے کہ ميں صفا کا بيٹا
  فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں سدرة المنتھٰی کی بيٹی ہوں

  ميں پرچم اسالم کا فخر ہوں
ميں اس کی بيٹی ہوں جو خدا کی بہت نزديک گيا اور اسنے خدا کے کالم کو سنا اور اتنا خدا کے نزديک ہوا کہ دوکمانوں 

  کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کمتر فاصلہ تھ
  رت کا بيٹا ہوںميں پاک و پاکيزه عو

  ميں صالحہ اور مومنہ عورت کی بيٹی ہوں
  جبرائيل ميرا نوکر ہے ميرا خادم ہے

  آسمان پر راحيل نے مجھ سے کالم کيا اور مالئکہ دستہ دستہ ہو کر ميری خدمت کيلئے آتے تھے
  ميں بڑی عزت والی جگہ پر پيدا ہو

  ی حکومت ہےميرا عقد و نکاح آسمان کی بلنديوں پر ہوا اور آسمان مير
  ميں لواء حمد کا اٹھانے واال ہوں

  ميں اسکی بيٹی ہوں جسکو آسمانوں پر معراج نصبيب ہوئی
  ميں مومنوں کا صالح ہوں اصالح کرنے واال ہوں

  مينآخری پيغمبر کی بيٹی ہوں
  ميں قرآن کے حکم پر تلوار چالنے واال ہوں

  ميں جنت تأويل ہوں
  وتا ہوںميں درخت ہوں کہ طور سينا سے خارج ہ

  ميں وه درخت ہوں جو ہر زمانے ميں پھل ديتا ہے
  ميں اژدھا سے بات کرنے واال ہوں

  ميں درخت ہوں جس سے ميوه حاصل ہوتا ہے يعنی امام حسن اور امام حسين عليھما السالم
  ميں مثانی و قرآن عظيم ہوں

  ميں صادق وامين کی بيٹی ہوں
  ميں نباء عظيم ہوں

  ںميں نبی کريم کی بيٹی ہو
  ميں خدا کی محکم رسی ہوں

  ميں خير الخلق اجمعين کی بيٹی ہوں
  ميں جنگوں کا شير ہوں

  ميں اس کی بيٹی ہوں جس کے وسيلے سے خدا گناہوں کا معاف کرتا ہے
  ميں وه ہوں کہ جس نے انگوٹھی صدقہ ميں دی

  ميں عالمين کے سردار کی بيٹی ہوں
  ميں بنی ھاشم کا سردار ہوں

  بيٹی ہوں ميں محمد مصطفی کی
  ميں امام مرتٰضی ہوں

  ميں سيد المرسلين کی بيٹی ہوں
  ميں سيد الوصيّن ہوں

  ميں نبی عربی کی بيٹی ہوں
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  ميں مکہ کا شجاع شخص ہوں
  ميں احمد پيامبر کی بيٹی ہوں

  ميں ايسا شجاع ہوں کہ بڑے بڑے بہادر دنگ ره جاتے ہيں
  ميں شفاعت کرنے والے کی بيٹی ہوں

  لجنت ہوںميں قسيم النار وا
  ميں نبی مختا ر کی بيٹی ہوں

  ميں جنوں کو قتل کرنے واال ہوں
  ميں قضاوت کرنے والے بادشاه کے رسول کی بيٹی ہوں

  ميں رحٰمن کا منتخب شده ہوں
  ميں خير النساء ہوں يعنی دنيا کی بہترين عورت ہوں

  ميں اصحاب کہف سے کالم کرنے واالہوں
  لئے رحمت بنا کر بھيجا گيا اور وه رؤف ورحيم ہےميں اس کی بيٹی ہوں جسکو مومنوں کي

ميں وه ہوں کہ جس کے نفس کو خدا نے نفس رسول کہا ہے کہ قرآن ميں خدا فرماتا ہے انفسناوانفسکم نساء اس آيۃ مباھلہ 
  ميں مجھے کہا گی

  ميں نے شيعوں کو قرآن پڑھای
  گ حرام کر ديگميں وه ہوں کہ جو بھی مجھے دوست رکھے گا خدا اس پر جہنم کی آ

  ميں وه ہوں کہ شيعہ جس سے علم حا صل کر تے اورلکھتے ہيں
  ميں علم کا سمندر ہوں

  ميں وه کہ خدا نے ميرے نام کو اپنے نام سے مشتق کی
  ميں بھی اسی طرح ہوں کہ وه فاطر ہے اور ميں فاطمہ ہوں

  ميں حياة عارفين ہوں
  ميں نجات راغبين کا فرشتہ ہوں

  ںميں ٰھميم قرآن ہو
  ميں ٰطٰحہ ٰيسين کی بيٹی ہوں

  ميں بے نياز کرنے واال خزانہ ہوں
  ميں وه جس کے وسيلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی

  ميں سفينۃ نوح کی طرح ہوں جو سوار ہوا نجات پا گی
  ميں وه ہوں جو نوح کی دعوت ميں شريک تھی

  ميں طوفان نوح ہوں
  ميں طوفان کی شدت ہوں

  ے اسکی حفاظت کی ( يعنی نوح کی کشتی کی )ميں بار نسيم ہوں کہ جس ن
  ميں جنت ميں پانی ، دودھ ، شراب و شہد کی نہريں جاری کرنے والی ہوں

  ميں کوه طور ہوں
  ميں کتاب مسطور ہوں
  ميں رق منشور ہوں
  ميں بيت معمور ہوں
  ميں سقف مرفوع ہوں

  ميں دريا ئے لبريز ہوں
  ميں وه ہوں کہ جس کا علم نبی کا علم ہے

  اّولين و آخرين کی بيٹی سيد المرسلين کی بيٹی ہوں ميں
  ميں چاه اور قصر رفيعی ہوں

  ميں وه ہوں کہ شبّر و شبّير مجھ سے ہيں
  ميں رسول کے بعد خير البريّۃ ہوں
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  ميں نيکو کار زکيّہ ہوں
کرو کيونکہ صاحب برہان ہے  اس وقت پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے فرمايا اے بيٹی علی عليہ السالم سے مذاکره نہ

  جناب فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں اس کی بيٹی ہوں کہ قرآن جس پر نازل ہو
  علی عليہ السالم نے کہا ميں امين اصلح ہوں

  فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں چمکنے واال ستا ره ہوں
  مت کے دن شفاعت کرنے واال ہےپيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے کہا اے فاطمہ ،علی قيا

  فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں خاتون يوم القيامۃ ہوں
اس وقت جناب فاطمہ سالم هللا عليھا نے رسول سے عرض کی يار سول هللا اپنے چچا کے بيٹے کی حمايت نہ کريں مجھے 

  اور اسکو اپنے حال پر چھوڑ ديں
  دن کی رگيں اور چربی ہوںتو علی عليہ السالم نے کہا ميں رسول کے ب

  فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں رسول کا گوشت و خون ہوں
  علی عليہ السالم نے کہا ميں آسمانی کتاب ہوں
  فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں شرافت ہوں

  علی عليہ السالم نے کہا ميں صاحب مقام اور تقرب الھٰی ہوں
  يک سيرت و صورت عورت ہوںفاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں ن

  علی عليہ السالم نے کہا ميں نور الہدٰی ہوں
  فاطمہ سالم هللا عليھا نے کہا ميں فاطمہ زہراء ہوں

اس وقت رسول (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے فرمايا اے بيٹی اٹھو ميرے چچا زاد کے سر کا بوسہ دو کيونکہ جبرائيل و 
شتوں کے ساتھ علی عليہ السالم کی حمايت کرتے ہيں اور راحيل اور روائيل چار ہزار اسرافيل اور عزرائيل چار ہزار فر

فرشتوں کيساتھ اپنی آنکھوں سے ديکھتے ہيں پس حضرت فاطمہ الزھراء سالم هللا عليھا اٹھی اور اپنے امام علی بن ابی 
ل خدا کے صدقے خداوند سے اور تم طالب عليہ السالم کا سر رسول کے سامنے چوما اور کہنے لگی اے ابو الحسن رسو

  سے اور تمہاے چچا زاد بھائی سے عذر
  )١طلب کرتی ہوں اور حضرت علی عليہ السالم نے رسول خدا کے حکم کے مطابق بخش ديا ۔ (

*****  

  ) ١٩٧۔١٩٠،،علی والمناقب،ص١٠٩۔١٠۵مناقب ص)( ١(

  سينتاليسويں حديث

 (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) لعلی عليہ السالم اٰذا کان غداًوقت طلوع الّشمس سر عن ابی ذّر الغفّاری قال : قال رسول هللا) ۴٧(
غدالی جبّانۃ البقيع وقف علٰی نشٍزمن االرض فاذا بزغت الّشمس سلّم عليھا فاّن هللا تعالٰی امرھا ان تجيبک بٰما فيک فلّما ٰکان من ال

ی اتی البقيع ووقف علٰی نشٍز من خرج امير المومنين عليہ السالم ومعہ ابوبکر وعمر  وجٰماعۃ من المٰھاجرين واالنصار حتّٰ
  االرض ،

فلّما طلعت الّشمس قال صلٰوات هللا عليہ وآلہ ، الّسالم عليک يا خلق هللا الجديد المطيع لہ فسمع دويّا من الّسماء قائالً يقول و 
ّل شیٍء عليم فسمع االثٰنان االّول والثّانی والمٰھاجرون واالنصار کاٰلم عليک الّسالم ٰيا اّول ٰيا ٰاخر يا ظاھر يا باطن يا من ھو بک

  الّشمس فصعقو
ثّم اٰفاقوا بعد ٰساعٍۃ وقد انصرف امير المومنين عليہ السالم عن ذلک المٰکان فٰقاموا واتوا الی رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ 

  اّن عليّاًبشر مثلنا والّشمس ٰخاطبتہ بٰما يٰخاطب بہ الٰباری نفسہ ۔وسلّم) مع الجماعۃ فقالوا : يا رسول هللا انّا نقول 
ل من فقال النّبی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) فٰما سمعتوه قالوا : سمعٰنا الّشمس تقول الّسالم عليک ٰيا اّول فٰقال قالت الّصدق ھو اوّ 

  ٰامن بی ، فقال : الّشمس تقول:
ھو ٰاخر النّاس عھداً بی يغّسلنی و يکفّننی ويدخلنی قبری ،فقالوا سمعناھا تقول يا ظاھر فقال قالت  ٰيا ٰا خر ، فقال : قالت الّصدق

الصدق ھو الذی اظھر علمی، فٰقالوا سمعناھا تقول يا باطن ، قال صدقت بطن سّری کلّہ ، ٰقالوا سمعٰناھا تقول ٰيامن ھو بکّل شیٍء 
والحرام والّسنن والفرائض وٰما يٰشاکل ذلک فٰقامو وقالوا لقد اوقعٰنا محّمد فی طخٍی  عليم ، فقال قالت الّصدق ھو اعلم بالحاٰلل
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  وخرجوا من ٰباب المسجد ۔
  

  ترجمہ:
ابو ذر سے روايت ہے کہ رسول خدا نے علی عليہ السالم کو فرمايا کل صبح جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو بقيع 

ھڑے ہو جانا جب سورج طلوع کرے تو سورج پر سالم کرنا خدا نے سورج کوکے صحراء ميں چلے جانا اور بلند جگہ پر ک
حکم ديا ہے کہ تيرا جواب اور جو کچھ تجھ ميں ہے تمہيں بتائے دوسرے دن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے حضرت 

  علی عليہ السالم ابوبکر اور عمر اور بعض اصحاب جو
ميں تشريف الئے اور حضرت بلند مقام پر کھڑے ہو گئے جب سورج  مہاجرين و انصار تھے کو اپنے ساتھ ليا اور بقيع

طلوع ہونے لگا تو حضرت نے کہا السالم عليک اے خدا کی جديد مخلوق اور فرمانبردار خدا پس آسمان سے ايک آواز سنی 
ے اس وقت ابوبکر گئی کہنے والے نے کہا سالم تجھ پر ہو اے اّول و آخر اے ظاہر وباطن اے وه جو سب چيزوں کو جانتا ہ

  و عمر اور مہاجرين نے سورج کی آواز کو سنا اور بے ہوش ہو گئے
تھوڑی دير کے بعد ہوش ميں آئے جب کہ حضرت علی عليہ السالم وہاں سے واپس آ چکے تھے وه بھی اٹھے اور رسول 

  کے پاس آئے اور کہنے لگے اے رسول خدا ہم علی عليہ السالم کے بارے
اری طرح انسان ہے ليکن سورج نے اس سے خطاب کيا جس طرح کہ خدا نے علی سے کالم کيا رسول ميں کہتے ہيں کہ ہم

  نے پوچھا کيا سنا تم نے سورج سے ؟
کہنے لگے ہم نے سنا کہ سورج کہ رہاتھا کہ ميرا سالم ہو تم پر اے اّول رسول نے فرمايا سورج نے سچ کہا کيونکہ وه پہال 

تو کہنے لگے سورج نے کہا اے آخر رسول نے فرمايا سچ کہا سورج نے وه آخری شخص شخص ہے جو مجھ پر ايمان اليا 
ہے جو ميرے امر کو انجام دے گا مجھے غسل دے گا مجھے کفن دے گا اور مجھے قبر کے اندر دفن کريگا کہنے لگے ہم 

جو ميرے علم کو ظاہر  نے سنا کہ سورج کہہ رہا تھا اے ظاہر رسول نے فرمايا سچ کہا سور ج نے وه ايسا شخص ہے
کريگا کہنے لگے ہم نے سنا سورج کہہ رہا تھا اے باطن رسول نے فرمايا سچ کہا سورج نے اس لئے کہ ميرے تمام اسرار 
مخفی رکھے گا ، کہنے لگے ہم نے سنا کہ سورج کہہ رہا تھا اے وه جو تمام چيزوں کے بارے آگاہی رکھتا ہے رسول نے 

ايسا شخص ہے جو خدا کی حالل وحرام ، سنت وواجبات اور جو ان سے مشابہ ہيں انکو جانتا  کہا سچ کہا سورج نے کہ وه
ہے اٹھے اور کہنے لگے محمد (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے ہميں تاريکی ميں چھوڑديا مسجد کے دروازے سے نکلے اور

  )١چلے گئے۔ (
*****  

  )١٠٨،علی والمناقب دکتر عبد العلی،ص٨١۴،ص٣،مدينۃ المعاجز،ج٩١،٩٢(مناقب بن شاذان،ص )١(

  آٹھتاليسويں حديث

قال االمام جعفر الصادق عليہ السالم : قال رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) : االئمۃ بعدی اثنا عشر ، اّو لھم علّی بن ) ۴٨(
  المقّر بھم مومن والمنکر لھم کافر ۔ ابی طالب وآخر ھم القائم ، ھم خلفائی و اوصيائی و حجج هللا تعالٰی علٰی اّمتی ،

  
  ترجمہ:

  ۔حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں رسول خدا نے فرمايا ميرے بعد بار ه امام ہو نگے۴٨
پہال ان ميں سے علی بن ابی طالب عليہ السالم اور آخری ان ميں سے امام قائم عج ہيں يہ ميرے خليفہ ہيں ميرے اوصياء ہيں

  )١خدا کی حجت ہيں اور جو انکا اقرار کرے گا وه مومن ہے اور جو انکار کرے گا وه کافر ہے ۔ (ميری امت پر 
*****  

  )١٢۶، ص۴،عقائد االنسان ج٣٣(کشفی ترمذی در مناقب مرتضوی ص )١(

*****  
  اختتام ترجمہ

  ھ مشھد مقدس ايران ١۴٢٧ذالحجہ  ٢
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