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  مشخصات کتاب

  نام کتاب ...........................سرچشمٔہ معرفت
  مؤلف......حجة االسالم والمسلمين شيخ محمد حسين بہشتی
  کمپوزينگ............................سيد سجاد اطہر کاظمی

  ناشر...................................................
  ........اّولطبع.......................................

  ٥٠٠تعداد طبع........................................
  ھ ق١٤٣٠ء بمطابق ٢٠٠٩سال طبع................

  تقريظ: 
سراپا اخالق ، ذہين وفطين دانشمند، زيرک انسان، متحرک اور فّعال شخصيّت، شگفتہ رو ، برگزيده خو، علم اور اہل 

وں کے عاشق، فکر جس کی عميق، نظر جس کی گہری ، کردار جس کا پہلو دار، علم پر والہ وشيدا، ادب اور اديب
  سوچوں اور خيالوں کی پرتو اور تہوں ميں جسکی علميّت پنہاں، تحقيق وجستجو کے حد درجہ دلداده،

  حالی کا شعر جس پر صادق آئے 
  ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں

  اب ٹھہرتی ہے ديکھئے جاکر نظر کہاں
يں قبول نہ کرنے والے ره نور ِدشوق، کوئی بھی محمل ليالئے مقصود کے حصول پر قبول نہ کرنے والے مسافر منزل

  بمصداق شعر اقبال 
  توره نورِدشوق ہے منزل نہ کر قبول ليلٰی بھی ہم نشين ہو تو محمل نہ کر قبول

  شعر کے مفہوم پر عمل پيرا زمانے کی پابندياں قبول نہ کرنے والے زمانہ شاز اہل کمال ۔ راقم کے اس 
  ہوتے نہيں پابند زمانہ اہل کمال ان کے اپنے پاس زمانے ہوتے ہيں

خطابت جس کا معمول ، تحرير جس کی زبان، تقرير جس کابيان، تدريس جس کی پہچان، کثير المشرب اور مجلسی 
مل پيہم کی عالمت ، فکر وفن جس انسان، حسن سلوک کامجسمہ، پيکر حلم وحياء ، پر تو مہر ووفا، سعی مسلسل اور ع

کے سالمِت آزاد روی کی سچی ضمانت ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کی عبادت ، تبليغ دين اور احترام 
آدميّت کا درس جسکی سالمت روی کی شہادت ، جسکی زندگی کابنيادی مقصد ہدايت ہی ہدايت،جس کی ہر حرکت 

قول وفعل قائدانہ صالحيّت کی عملی تصوير ، ميری مراد ہے دوست محترم  وسکون رياضت ہی رياضت اور جس کاہر
  ، برادر گرامی حّجة االسالم والمسلمين جناب شيخ محّمد حسين بہشتی ۔

شيخ موصوف کا تعلق کے ٹو اور سياچن کی سرزمين ، سيّاحوں کی جنّت ارض بلتستان کے صدر مقام سکردو کے 
  عالقہ ژھونگ دوس(سندوس) سے ہے۔

عرصے سے مشہد مقدس اسالمی جمہوريہ ايران ميں حصول تعليمات دينيہ ميں مشغول ہيں اعلٰی دينی تعليم کے 
حصول کے ساتھ ساتھ تحقيق وجستجو کے ميدان ميں بھی شہسواری کرتے ہيں ۔ خطابت اور تحرير وتقرير کے ساتھ 

  ساتھ گلستان زبان وادب کے بھی بلبل خوش نوا ہيں۔
ارسی اور اردو زبانوں ميں کئی تحقيقی کتابيں لکھی ہيں ۔ جب کہ مختلف النوع موضوعات پر پُر بہشتی صاحب نے ف

  مغز مقاالت بھی لکھے ہيں ، جن کی قدر دانی اور اعتراف ميں انہيں اہم اسناد بھی عطا ہوئی ہيں۔
۔ مکتب تشيع ١وانات يہ ہيں۔ زير نظر کتاب ''سرچشمٔہ معرفت'' ان کے اردو مقاالت کا مجموعہ ہے ، ان مقاالت کے عن

۔ ٧۔اولی االمر کون؟ ٦۔دين اور غدير ٥۔سب سے پہال مسلمان ٤۔ قرآن اور علی ٣۔ ائمہ عليہم السالم معدن علم اٰلہی ٢
  علی ای ہمائی رحمت۔

ار ساتواں اور آخری مقالہ نہايت سبق آموز ، ايمان افروز اور روح پرور مقالہ ہے۔ اس مقالے ميں اس حقيقت کو آشک
کيا گيا ہے کہ فکری پاکيزگی ، روحانی بلندی اور رياضت سے انسان کتنا بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ اور اس کی 
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سوچوں کے دريچے کس طرح کھل جاتے ہيں، علی ای ہمائے رحمت ، استاد شہريار نے حضرت علی مرتضٰی کی 
ننے والوں ، حسن کالم کی باريکياں جاننے شان ميں جو منقبت لکھی ہے يہ منقبت فصاحت وبالغت کے اصولوں کو جا

والوں اور معانی ومفاہيم کے معارف پر گہری نظر رکھنے والوں کے نزديک الہامی ، عرفانی اور الفانی کالم ہے ۔ 
اس کالم کے محاسن اور اس ميں پنہاں فالسفہ وحکمت اور وجدانيت ديکھ کر يہی کہا جاسکتا ہے کہ ۔ شاعر کاربطہ 

  ا سے اور اس کے برگزيده ترين محبوب بنده علی مرتضٰی سے ۔براه راست خد
قارئين سے اميد کی جا تی ہے کہ وه '' علی ای ہمائی رحمت '' استاد شہريار کی حضرت علی کی شان ميں لکھی گئی 

کے منقبت کو دقّت نظر اور فکری گہرائی کے ساتھ پڑھيں گے يقيناً اس کے مطالعے کے نتيجے ميں خداوند عالم ان 
  عرفانيات اور توفيقات ميں بھی اضافہ فرمائے گا۔

بالخصوص شعراء اس کالم سے بے پناه فيض حاصل کرسکتے ہيں۔ اس کے مطالعے سے شعراء کی صالحيّتيں اور 
فکری توانائياں يقيناً معراج تک پہنچ جائيگی ۔ اس سلسلے ميں راقم اپنی نعت کا يہ ايک شعر پيش کرکے قارئين کے 

  ميز کرنا چاہتا ہوں۔شوق کو مہ
  

  نہيں معراج ان کی انتہائے رتبٔہ عالی
  عروج عالم امکان سے برتر محّمد ۖ ہيں

ان سات مقاالت سے ان کی تحقيقی صالحيّت ، علمی بصيرت ، اور تحرير ی قّوت کا اندازه ہوتا ہے ۔ قارئين سے راقم 
ان کا مطالعہ فرمائيں۔ ميری دعا ہے کہ خداوند کی گزارش ہے کہ وه بہ نظر عميق اور نہايت ذوق وشوق عرفان سے 

  عالم بہشتی صاحب کی بہشتی فکر سے ہم سب کو فيض حاصل کرنے کی توفيق عطافرمائيں۔
  کمال فکر وفن کے راستوں ميں يہ کہا ہم سے

  ہميں مشکل سے پاؤگے کہ آسان ہم نہيں ہونگے
  

  فقط آپ کا مخلص ودعا گو!
  حشمت علی کمال الہامی

  نمنٹ ڈگری کالج سکردوفيڈرل گور
  

  حرفے چند:
کسی زمانے ميں جب مسودے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے اور کتابيں ہاتھ سے نقل ہوتی تھيں ، اس وقت قلم ، قلم کار 
اور کتاب ايک مثلث کے تين اضالع کہالتے تھے۔ ليکن ! چھاپ خانے کی ايجاد کے بعد اس مثلث ميں ايک ضلع کا 

شکل ميں ہوا ۔ اس طرح سے يہ مثلث نکل کر مربّع بن گيا۔ آج کے زمانے ميں اب قلم کی جگہ اضافہ مطبع يا ناشر کی 
کمپيوٹر اور ناشر وکتاب کی جگہ انٹر نٹ اور سی ڈيز وغيره نے لے لی ہے۔ يعنی پھر سے وہی مثلث قائم ہوگيا ۔ ليکن 

يہ بات بھی اپنی جگہ مسلمہ حقيقت ہے کہ  تخليق کا ر اب بھی وہی انسان ہے قلم کارکی جگہ کوئی نہيں لے سکا ہے ۔
کتاب کا متبادل نہ پہلے تھا اور نہ آئنده ہوگا۔ اب يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ انسان کيوں لکھتا ہے ؟ عالمی دانشوروں 

لوماتاور ماہرين نفسيات کے مطابق اس کے کئی اسباب ہوتے ہيں ۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی نظريات ، اعتقادات ، مع
، تجربات اور مشاہدات کو زياده سے زياده لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور يہ سب کچھ آنے والی نسلوں کو ورثے ميں 

دينا چاہتا ہے ۔ اور يہی لکھنے کا سب سے بڑا محّرک بتا يا جاتا ہے۔ لکھنے کا ايک بڑا سبب يہ بھی بتايا جاتا ہے کہ 
ں رہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ موت کے بعد وه ايک ايسا خال اپنے پيچھے انسان ال فانيت کی تالش ميں سر گردا

چھوڑ جائے جس کو بڑی کوششوں کے بعد بھی پُر کرنا ممکن نہ ہو اور موت کے بعد بھی جاودانی زندگی گزارنے کا 
ان کا ر فرما رہا خواب ديکھتا ہے پس ادب اور فنون لطيفہ کی تخليق اور ترقی کے پس پشت انسان کا يہی فطری رجح

ہے۔ اس طرح سے دنيا ميں الکھوں ، کروڑوں کتابيں وجود ميں آئيں اور انہی کتابوں کے ذريعے علم کا نور چار دانگ
عالم ميں پھيل گيا۔ يوں انسانی تہذيب ميں قلم ، قلم کار اور کتاب کے مثلث کا انتہائی اہم کردار رہا ہے۔ اسی مثلث نے 

راہوں کو روشن کيا ہے زخمی دلوں پر پھاہا رکھا ہے ۔ ليکن گاہے بگاہے کچھ دل آزار اور انسانی زندگی کی تاريک 
اشتعال انگيز کتابوں اور تحريروں نے ہنگامہ بھی کھڑا کيا ہے۔خون خرابہ بھی ہوا ہے اور انسانی جانيں ضائع ہوئی 

  ہيں۔
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سے زياده مثبت اور منفی دونوں اثرات کتابوں پس اس پوری تمہيد کا مقصد يہ ہے کہ دنيا ميں انسانی معاشرے پر سب 
نے مرتب کئے ہيں ۔ کتابوں ہی کے ذريعے ايک مکتب فکر نے اپنے اعتقادات کو نہ صرف اپنے اندر راسخ کرنے 
بلکہ دوسرے مکاتب فکر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ يہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قيامت تک جاری 

  رہے گا۔
ے خالق محترم شيخ محّمد حسين بہشتی صاحب ايک عالم دين ہونے کے ساتھ ساتھ شعلہ بيان مقرر اورزير نظر کتاب ک

صاحب قلم بھی ہيں۔ راقم کو ان سے علم اور قلمی تعلق کے ساتھ ساتھ نسلی اور خونی رشتہ ہونے کا شرف بھی حاصل
زير نظر کتاب کا مسوده ديکھنے کے بعدہے ۔ مجھے ان کی کامياب علمی وعملی زندگی پر فخر ہے ۔ شيخ صاحب کی 

مجھے بڑی خوشی ہوئی اور يہ احساس ہوا کہ اس نوجوان قلم کار نے علم کے کتنے مدارج طے کئے ہيں ۔ ان کی يہ 
کتاب انسانی تہذيب کے ارتقائی سلسلے کی ايک ايسی کڑی ہے جو صديوں سے انسانی زندگی ميں تسلسل کے ساتھ 

  چلی آرہی ہے۔
م شيخ محمد حسين بہشتی نے پہلے کراچی يونيورسٹی سے گريجويشن کيا ۔ آپ گورنمنٹ کالج کراچی سے برادر محتر

عربی فاضل اور جامعہ اماميہ کراچی سے ممتاز الواعظين کے سند يافتہ بھی ہيں۔ اب گذشتہ پندره برسوں سے حوزٔه 
ک وقت طالب علم بھی ہوتا ہے اور استاد بھی ۔ شيخ علميہ مشہد مقدس ايران ميں زير تعليم ہيں ۔ دنيا ميں ہر انسان بہ ي

محمد حسين بہشتی صاحب بھی اسی فارمولے کے تحت ايک طرف تحصيل علم ميں مصروف ہيں تو دوسری طرف 
اردو وفارسی زبانوں ميں مضامين ، مقالے اور کتابيں لکھ کر علم بانٹ رہے ہيں ۔ چند ايک فارسی کتابوں کے اردو 

ے ہيں جبکہ چند ايک علمی ، ادبی اور ثقافتی مجلوں کو منظر عام پر النے ميں بھی کاميابی حاصلميں ترجمے بھی کئ
کی ہے ۔ اقباليات آپ کا سب سے مرغوب موضوع ہے اور اس موضوع پر آپ بيس سے زياده مقالے لکھ کر ايران کی 

قلمی خدمات کے صلے ميں ايران کے مختلف يونيورسٹيوں ميں منعقده کانفرنسوں ميں پيش کر چکے ہيں ۔ آپ کی ان 
  مختلف علمی اداروں کی جانب سے آپ کو '' لوح تقدير'' يعنی ايوارڈز سے بھی نوازا گيا ہے ۔

زير نظر کتاب شيخ بہشتی صاحب کا اثر خامہ ہے جو مختلف عنوانات پر لکھے گئے ان مقالوں کا مجموعہ ہے ۔ اس 
معدن علم اٰلہی ، قرآن اور علی، سب سے پہال مسلمان، دين اور غدير، کتاب ميں تاريخ تشيع ، ائمہ عليہم السالم 

اولواالمر کون؟ اور علی ای ھمأی رحمت جيسے موضوعات پر خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ مجھ جيسے طالب علموں 
  کے لئے يقيناً اس کتاب کے ذريعے مذکوره موضوعات سے متعلق خاطر خواه مواد حاصل ہوگا۔

  م اور زياده۔هللا کرے زور قل

  محمد حسن حسرت
  ريجنل ڈائريکٹر عالمہ اقبال اوپن يونيورسٹی سکردو

  تقريظ
  (ترجمٔہ متن فارسی)

  بسمہ تعالیٰ 
اتحاد بين المسلمين اسالم کے ايسے اہم ترين اصول ميں سے ايک ہيں جن ميں اسالم کی پائيداری اور مسلمانوں کی شان

کنيک کے طور پر نہيں بلکہ ايک اسٹراجيک کے طورپر مّد نظر رکھنا چاہئے وشوکت پنہاں ہيں۔ اس کو محض ايک ٹي
  ۔

خداوند رب العّزت جل ّشانہ ، پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور قرآن مجيد اس عنوان وحدت کے محور ومرکز 
  شمار ہوتے ہيں۔

اسالمی کے درميان مورد اتفاق شخصيت حضرت امير المؤمنين علی عليہ السالم کی عظيم ذات گرامی بھی تمام فرق 
  ہيں اور مرکزی محور ميں اہم کرادر اداکرتے ہيں۔

برادر عزيز گرامی جناب حجة االسالم والمسلمين آقای محمد حسين بہشتی ايک مخلص محقق اور جستجو گر شخصيت 
  ہيں ۔ اس اہم مسئلے کے اثبات کے درپے ہيں ۔

  قية هللا االعظم ارواحنافداه قرار پائيں۔اميد ہے کہ مورد تائيد وعنايات حضرت ب

  السالم علی عبادهللا الصالحين
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  محمد حسين مھدوی مہر
 رئيس جامعة المصطفٰی العالميہ مشہد مقدس

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  پيش گفتار: 
خدا کا شکر ہے کہ جس کے لطف وکرم نے اس قابل بنايا کہ کائنات کی ان عظيم ومقّدس ہستيوں کے عشق ومحبت سے ماال 

مال اور ان کی اطاعت اور پيروی سے سرفراز ہوجاؤں۔ اور اس قابل بنايا کہ ان کی شان ميں اپنی بساط کے تحت کچھ 
بتہ مجھے ميری کم علمی ،بے بضاعتی اورناتوانی کا شّدت سے عرض تحرير کروں اور ان کی حقيقت کو بيان کروں۔ ال

احساس ہے البتہ يہ سعادت ميرے لئے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ مجھ جيسے حقير اور کائنات کے ضعيف اور 
کمزور شخص کو موالئے کائنات کے بارے ميں کچھ لکھنے کی توفيق ہونا معجزے سے کم نہيں ۔ يہ لمحہ ميرے لئے 

زندگی کا حسين لمحہ ہے ،قيمتی لمحہ ہے ، ميرے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر محبت علی ہو تو مجھے کائنات ميں سب سے 
زياده يہی چيز پسند ہے۔سب سے شيرين ترين چيز عشق علی ہے سب سے خوش قسمت انسان وه ہے جو عشق علی رکھتا 

۔ علی ہی ميری شام ہے علی ہی ميری صبح ہے ۔علی ہو۔ سب سے بدقسمت انسان وه ہے جس کے دل ميں حّب علی نہ ہو
ميری زندگی ہے علی ميری کاميابيوں کا راز ہے ميرے آسمان کا نام علی ہے ميری بلنديوں کا نام علی ہے ميری صبح 

ومساء علی ہے۔ زندگی کی مہارتوں کانام علی ہے۔ علی ميرا ادب ہے علی ميری ثقافت ہے علی ميرا ہنر ہے ميری سياست 
لی ہے ميری ديانت علی ہے علی نہيں تو کچھ بھی نہيں !۔ميں کبھی شہريار کے ہمنوا ہو کر علی کو ھمای رحمت کہا کبھیع

ميں اقبال کے ہم خيال ہوکر علی کو سرمائہ عشق کہا کبھی ميں غالب کے نديم دوست سے بندگی بوتراب تک گيا ۔ہرانسان 
بھی اپنے فکری نہج اور علمی سطح سے آگاه ہوں۔ بچپن سے اب تک بغير کاعلمی و فکری نہج خود بہتر جانتا ہے ميں 

کسی کی راہنمائی کے جو منزليں طے کيں اس ميں مجھے شّدت سے احساس ہے کہ علمی اور فکری لحاظ سے بہت کمی 
چھ آپ کے بيشی ہے۔ ليکن عشق محمد وآل محمد عليہم السالم کے دريا ميں غوطہ زن ہوکرقلم کو حرکت دی۔ اوريہ جو ک

سامنے ہے يہ سب ميرے موال وآقا کے دئے ہوئے کرم کا کرشمہ ہے۔ ميری زندگی ميں جب بھی جو کچھ ادھر سے عطاہوا 
  يہی کہتا رہا آج بھی يہی کہتا ہوں کہ: 

  
  يہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے

  
لحاظ سے جن لوگوں نے ميرے ساتھ تعاون فرمايا ہے۔  اسالم اور تشيع کی نشرو اشاعت کے حوالہ سے مالی اور معنوی

خصوصاً پروفيسر محترمہ عزيز فاطمہ صاحبہ کا شکريہ ادا کرتاہوں ، جنہوں نے مّدت مديد سے ميری مالی اور معنوی مدد
  فرماتی رہی ہے۔ 

ل اوپن يونيورسٹی سکردو انکے عالوه جناب پروفيسر حشمت علی کمال الہامی صاحب ، بلتستان کے نامور محقق عالمہ اقبا
ريجن کے ڈائريکٹر جناب محمد حسن حسرت صاحب اور جامعة المصطفٰی العالميہ شعبہ مشہد مقدس کے رئيس جناب حجة 

االسالم والمسلمين آقای محمد حسين مہدوی مہر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جن کی قلمی اور معنوی عنايات ہميشہ 
  شامل حال رہی ہيں ۔ 

چپن سے اب تک ميری علمی وفکری لحاظ سے جن لوگوں کا کردار ہے( خصوصاً عالمہ سيد علی کّرار نقوی ميری ب
صاحب جن کی پدرانہ محبت وشفقت کبھی فراموش نہيں کرسکتا)ان تمام بزرگوں اور ان تمام مرحومين (جن کے احسانات کا

  ديہ کرتاہوں۔ ميں مديون ہوں )کے نام اس کوشش اور سعی ميں سے ثواب کے حّصے ھ
  لطف عالی متعالی
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  محمد حسين بہشتی مشہد مقدس ايران 

  مقدمہ
تمام مسلمان اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہيں کہ ذات اميرالمؤمنين علی ابن ابی طالب عليہما السالم ايک بے نظير اور منفرد

الشان شخصيت ہے جو کعبہ ميں پيدا شخصيت ہے ۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے وه کسی اور کے ہاں نہيں ہے۔ يہ وه عظيم 
ہوئی ہے اور بچپن سے پيغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی گود ميں تربيت پائی ۔ سچ 

  کہيں تو علی کون ہے؟
ليہ وآلہ کيا انسانی عقل اس بحر بيکران کو سمجھنے کی طاقت رکھتی ہے؟ ہرگز نہيں ! جيسا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا ع

  وسلم نے فرمايا ۔ اے علی مرتضٰی ! خدا اور ميرے عالوه کسی نے آپ کو نہيں پہچانا۔
جی ہاں ! علی وه ہے کہ پيغمبر گرامی اسالم نے تمام مسلمانوں خصوصاً صحابہ کرام کے درميان صرف اور صرف علی 

  بن ابی طالب کو اپنا بھائی بنايا۔
ديقہ طاہره فاطمہ زہراء سالم هللا عليہاکے لئے کوئی ہمسر اور کفو نہ ہوتا۔ علی علی وه ہے! اگرآپ نہ ہوتے تو حضرت ص

وه ہے! جو محراب عبادت ميں بے مثل اور ميدان جنگ ميں شجاعت اور بہادری کے حوالے سے آپ کا کوئی بديل نہيں۔ 
ی وه ہے! جس کی ايک ضربت ثقلين کی علی وه ہے! اگر آپ کی ذوالفقار نہيں ہوتی تو اسالم کا پرچم سربلند نہيں ہوتا ۔ عل

عبادت سے افضل ہے۔ علی وه ہے! کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد هللا کی کتاب اور سنّت 
پيغمبرکو سمجھنے والے تمام اصحاب سے عقلمند اور دانا ، اسالم کے حوالے سے آپ کی ايثار ووفاداری سب سے زياده 

م فصاحت وبالغت سے پرتھا ، آپ عدل وانصاف کے حوالے سے نمونہ کامل ، لذت دنيا کے ضمن ميں پاک ہے ۔ آپ کا کال
وپاکيزه اور پارسا اور مسلمانوں کی مصلحت کے حوالے سے سب سے آگاه تر اور مہربان تر تھے ۔ جی ہاں! اے ميرے 

  موال وآقا: 
  

  کتاب فضل ترا آب بحر کافی نيست
  ہ بشمارمکہ ترکنم سرانگشت وصفح

آپ کا مقام ومرتبہ کے حوالہ سے يہی کافی ہے کہ حضرت نبی ختم المرتبت احمد مجتبٰی محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ وآلہ 
)اگرتمام ١وسلم نے فرمايا:لو ان الرياض اقالم والبحر مداد والجن حساب واالنس کتاب مااحصوا فضائل علی ابن ابی طالب (

ہی اور جن حساب کرنے والے اور تمام انسان لکھنے والے بن جائيں تب بھی علی ابن ابی درخت قلم اور تمام سمندر سيا
طالب عليہماالسالم کے فضائل کومکمل نہيں کرسکيں گے ۔يا يوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہيں۔ ميرے بعد کائنات ميں افضل 

ہيں : علی بہترين انسان ہے اگر کوئی  )اور فرماتے٢واشرف علی کی ذات ہے جہاں سورج اور چاند چمکتا اور دمکتاہے۔(
)ميرے پيارے بھائی : تم خدا کی راه ہو ! تم نباء عظيم ہو ! تم صراط مستقيم ہو! تم مثل ٣اس ميں شک کرے وه کافر ہے(

  )۔٤اعلٰی ہو! تم امام مسلمين اور امير المؤمنين ہو! تم بہترين ميرے جانشين اور صديق اکبر وفاروق اعظم ہو! (
قسم کی دوسری احاديث اور روايتيں اپنی جگہ محفوظ ہيں جو شيعہ اور سنی طريقہ سے نقل ہوئی ہيں۔ جی ہاں! علیہزاروں 

تنہا وه گوہر يکتا ہے کہ دنياء عالم نے اس کی مثل کبھی نہيں ديکھی اور نہ ہی ديکھے گی۔ جو کچھ کہا گيا اور کہا اور آئنده 
  يں ايک قطره کی مانند ہيں فضائل علی بن ابی طالب کے مقابلہ ميں۔کہيں گے اور لکھيں گے سب کے سب سمندر م

..............  

   ٢٥١ص  ٦٢) کفاية الطالب ، گنجی شافعی بات ١(
  ٧٨ص  ٦) لسان ميزان ، عسقالنی جلد ٢(
   ١٥٩ص  ٦) کنز العمال جلد ٣(
 ) ينابيع المودة قندوزی حنفی٤(

 

 سرچشمٔہ معرفت



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 

  

  تاريخ تشيع
  يا صاحب الزمان ادرکنی

  يا علی مدد
  بشنو از تاريخ در د و رنج و خون
  تا ببينی شيعہ را در خاک و خون
  خون کالم شيعہ را گويدر جلی
  شيعہ يعنی عشق بازی با علی 

تاريخ شيعہ ايک ايسی تاريخ ہے کہ جس ميں ہزاروں نشيب و فراز، رنج و الم، خون ريزی اور قيد و اسيری ہے ان تمام 
حوادث کے باوجود صبر و استقامت کے باعث عظيم الشان کاميابياں اس کا مقدر قرار پائی ہيں۔ تاريخ شيعہ اپنے امتياز کی 

ازل ميں ظالموں کی زور گوئی سے ٹکرا گئی ليکن ظالموناورحق کے وجہ سے سخت ترين حاالت اور دشوار ترين من
)اسی ليے قلم تاريخ شيعہ کی عظمت و سربلندی کو باطل کے ١غاصبوں کے سامنے سر تسليم خم نہيں کيا(ہيھات منا الذلة) (

  ق علی صفحات کی زينت بنا ہوا ہے۔)اور خاور و باختر ميں يہ نغمٔہ عش٢سر چڑھ کر لکھا (ِشْيَعةُ َعلِیٍّ ہُُم اْلفَائُِزْوَن)(
  زمشرق تا بمغرب گر امام است
  علی و آل او ما را تمام است

..............  

   ٩٧۔ اللھوف صفحہ ١
  ٥٣٨صفحہ ٨۔ الدرالمنثور ج ٢

  جی ہاں! شيعيان علی نے اپنے عشق علی کا تاوان ادا کيا ہے.
  

  آنہا کہ نوای عشق موزون زده اند
  خون زده اند ہر نيمہ شبی سجاده در

  نشنيدستی کہ عاشقان خيمہ عشق
  از گردش ھفت چرخ بيرون زده اند

اگر سينہ ميں دل اور دل ميں احساس رکھتے ہيں تو جذبات قابو کرتے ہوئے مالحظہ فرمائيے ۔ حق کی حمايت ميں علی 
امامت ميں وه کونسی مصيبت نہيں  ) سال...خانہ نشين رہے . فاطمہ الزہرا سالم هللا عليہا نے حمايت حق اور دفاع٢٥پچيس (

  ديکھی حتٰی کہ پہلو پہ زخم کھا کر دنيا سے رخصت ہوگئيں ۔
  

  اے فاطمہ ميری جسم و جان تو ہے 
  ميری کشتی و نوح و طوفان تو ہے
  ہر رخ پہ امامت کی حفاظت کردی
  شکستہ پہلو اور مجروح جان تو ہے

) ٹکڑے ہوگئے ليکن ٧٢کو نوش کيا کہ جس سے جگر کے بہتر ( امام حسن مجتبی عليہ السالم نے خاموشی سے زہر قاتل
  حق کی حمايت سے ہاتھ نہيں اٹھايا.

غريب الديار امام حسين عليہ السالم کی جودرد بھری آواز کل صحرائے کربال ميں بلند ہوئی تھی وه آج بھی کائنات کی فضاء 
  ميں گونج رہی ہے.

  مجھ مظلوم و بيکس کی مدد کرنے واال؟ (ہَْل َمْن نَاِصٍر يَّْنُصْرنِْی)ہے کوئی
جناب زينب نے وطن سے دور بھائی کی شہادت کے بعد بيکسی ميں جلتے خيمے ديکھے. اور آل محمد ۖ عليہم السالم کے 

  دّروں کو کربال کی تپتی ريت ميں ملتے ديکھا.
ی تو کسی کے بازو قلم تھے۔ سروں سے کسی کا سر کٹا تھا تو کسی کے سينہ پر برچھی کا پھل لگا. کسی کی الش پائمال تھ
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  چادريں چھينيں، بازاروں ميں تشہير ہوئيں تو کہنے پر مجبور ہوئيں۔
  (اََما فِْيُکْم ُمْسلِم و ....؟ ) کيا تم ميں کوئی مسلمان نہيں؟

وه گھرعشق علی هللا کی ايک بہت بڑی نعمت ہے جوہر کس و ناکس کو نصيب نہيں ہوتی ہے اور جسے نصيب ہوتی ہے تو 
  بار لٹا کرسولی پر چڑھ کر اس عشق کا سود ا شب ہجرت کے نفس علی کے خريدار سے کرتا ہے.

اگر انسان تعصب کی عينک اتار کر حقيقت کی نظر سے ديکھے تو ميثم تمار عشق علی کے جرم ميں فراز دار پر چڑ ھ کر 
گيا کہ منبر پر بيٹھ کر خطيب فضيلت علی بيان کر  مدح علی کرتے نظر آئيں گے گويا مدح کرنے کی خاطر ميثم کو منبر مل

  رہا ہے ۔
  

  وفا داری اصول عاشقان است
  کہ جان را داده ميثم يا علی گفت

عمار ياسرکا اسی عشق کی سزا ميں جنگ صفين ميں باغی گروه نے خون بہا ديا اور يہ نہيں سوچا کہ رسول ۖ نے فرمايا ہے
  ہے اور عمار ياسر معيار حق ہے. کہ عمار ياسر کا قاتل باغی و گمرا ه

ابوذر غفاری نے علی کی حمايت اور لوٹ مار کرنے والوں کی مخالفت ميں آواز حق بلند کر کے مسلمانوں کو حق کی 
  طرف بال يا تو جال وطن کر کے ربذه بھيج ديا گيا۔

. مسلم بن عقيل کو دار االماره کی حبيب ابن مظاہر کے سر اقدس کو فرزند علی و بتول کی حمايت ميں تن سے جدا کيا گيا
چھت پر سر قلم کر کے جسم مبارک نيچے گرا کر کوفہ کی گليوں ميں پاؤں ميں رسی باندھ کر کھينچا گيا تو فاطمہ زہرا 

  تڑپ کر جنت سے کوفہ آگئی.
 کر راکھ کرديا گيا. شہيد اول کو حريم واليت کے دفاع ميں دار پر چڑھا کر سنگسار کيا گيا اس کے بعد جسم مبارک کو جال

). ابھی ظالم مہلت کی زندگی گزار ١شہيد ثانی کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے حاکم وقت کے دربار ميں بھيجا گيا(
رہا ہے اور منتقم خون شہداء هللا جل جاللہ کی آخری حجت اما م زمانہ عجل هللا تعالی فرجہ الشريف غيبت کے پرده ميں 

ياد کر رہے ہينکہ: اے ميرے مظلوم جد بزرگوار ميں صبح و شام آپ کی غربت و مظلوميت پر خون نوحہ کناں ہيں اور فر
  کے آنسو رو رہا ہوں۔

ہُمَّ اْنِجْز لِْی ٰما َوَعْدتَنِْی)(   )٢اور ہر روز بارگاه خداوندی ميں دعا کرتا ہوں۔ (اَللّٰ
اور سيرت معصومين عليہم السالم پر سختی کے ساتھ عمل اگر آج ہم کو کاميابی در کار ہے تو ہميں احکام الہی کی پابندی 

پيرا ہونا پڑے گا ، مذہب تشيع کی خدمت ميں کسی قسم کی کوتاہی و سستی نہيں کرنا ہوگی اور اپنے اندر شيعيت کی 
  عالمتيں پيدا کرنا ہوں گی تو کاميابياں ہمارے قدم چوميں گی۔

  طالب کا ذکر کردينا ضروری سمجھتا ہوں۔تاريخ شيعہ پر بحث و گفتگو کرنے سے پہلے چند م

  ۔ شيعہ لغت ميں١
  شيعہ يعنی پيرو ئے موال علی 

  ليکن بعد ميں يہ لفظ ِشيعہ ايک خاص گروه کے ساتھ مخصوص ہوگيا يعنی (مواليان علی ابن ابی طالب)
  بندهٔ يک تن فقط، آنہم علی 

  گروه يا پارٹی فيومی مصباح المنير ميں لغت کے اعتبار سے شيعہ کے تين معنی ہيں۔ پيرو کار، حامی، 
..............  

  :مقدمٔہ شرح لمعہ ١
  ٩٢ص ٢:کمال الدين ج ٢

کہتے ہيں: کہ شيعہ کے معنی پيروکار اور حامی کے ہيں لفظ شيعہ ہر اس فرد پر منطبق ہوگا کہ جو کسی گروه کے ساتھ ہو 
  يا جوافراد کسی ايک بات پر اتفاق کرليں۔

  )١اْجتََمُعْوا َعٰلی اَْمٍر فَہُْم ِشْيَعة( َو ُکلُّ قَْومٍ 
ُجِل اَْتبَاُعہ َو اَْنَصاُره ۔ َو قَْد َغلَ ٢ َب ٰہذا ۔محمد بن يعقوب فيروز آبادی صاحب قاموس ''المحيط'' ميں لکھتے ہيں کہ: ِشْيَعةُ الرَّ

ی َعلِياً وَّ اَْہَل بَْيتِہ( ْسُم َعٰلی ُکلِّ َمْن يَّتََولّٰ   )٢ااْلِ
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انسان جس شخص کی اطاعت و حمايت و اتباع کرے اسے شيعہ کہا جاتاہے اور يہی اصل معنی ہيں ليکن بعد ميں  يعنی جو
  يہ لفظ علی اورانکی اوالد کی واليت رکھنے والوں پر غالب آگيا يعنی علی و اہلبيت کے پيروکاروں سے مخصوص ہوگيا ۔

  ن کا يہانبيان کردينا مناسب سمجھتا ہوں:علماء لغت نے شيعہ کے اور بھی تين معنی بيان کئے ہيں ج
لفظ شيعہ مذکر مونث، مفرد، تثنيہ ميں يکسان استعمال ہوتا ہے شيعہ : لغت ميں کسی کا کسی کے طريقہ و مکتب و نظريہ 

کی پيروی کرنے کو کہتے ہيں۔ اس سے کوئی فرق نہيں پڑتاکہ پيروی و اطاعت اور اتباع کرنے واال مقدم ہو يا مؤخر پہلے 
  آيا ہويابعد مينجيسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجيد ميں اس بات کی طرف اشاره کيا ہے۔

  )٣''َوحيَل بَْينَہُْم َو بَْيَن َما يَْشتَہُْوَن َکَما فُِعَل بِاَْشيَاِعِہْم ِمْن قَْبُل'' (
دئے گئے ہيں جس طرح ان '' اور اب تو انکے اور ان چيزوں کے در ميان جن کی يہ خواہش رکھتے ہيں پر دے حائل کر

سے پہلے والوں کے ساتھ کيا گيا تھا کہ وه لوگ بھی بڑے بے چينی کرنے والے ،شک ميں پڑے ہوئے تھے'' مفسرين نے 
تحرير کيا ہے کہ يہ آيت شريفہ زمانہ استقبال پہ داللت کرتی ہے جيسا کہ ديکھا گيا ہے کہ آيت کے ما قبل کے افراد بھی 

  والوں نے بھی کفر کيا ہے۔کافر تھے اور ما بعد 
..............  

  : مصباح المنير، مادٔه شاع  ١
  : قاموس المحيد، چاپ بيروت  ٢
  ٥٤:سوره مبارکہ سبا،  ٣

  

  ۔لفظ شيعہ٣

علم ابجد کے مطابق فرقہ کے معنی ميں آيا ہے وه روايت کہ جس کو شيعہ سنی دونوں نے ذکر کيا ہے اس روايت ميں جو 
فرقوں ميں تقسيم  ٧٣بہت ہی اہميت کا حامل ہے پيغمبراکرم ۖ نے ارشاد فرمايا: ميری امت ميرے بعد نکتہ مضمر ہے وه 

) فرقوں ميں سے صرف ايک ہی فرقہ حقيقت دين پر ٧٣ہوجائے گی جن ميں سے صرف ايک فرقہ ناجی ہے چونکہ تہتر (
اِحَدة(گامزن ہوگا باقی بہتر فرقے من مانی کو دين سمجھيں گے جس کی وجہ سے ہال   )١ک ہونگے۔ َو النَّاِجْی ِمْنہَا فِْرقَہ وَّ

..............  

 ٣٣١، المناقبص ٢٨:بحار االنوار ج١

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  لفظ شيعہ قرآن مجيد ميں:
  
  ۔ شيعہ يعنی تابع قرآن شدن٤

  بنده موالی انس و جان شدن
  قرآن مجيد ميں شيعہ و مشتقات شيعہ گياره مقام پر ذکر ہوئے ہيں:

ظ دادلف ورهتع تیآس
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٦٩میمر ١عةیش

ہیش ص ٣ عت قص افات افاتص ص ٥٣

١٠حجر ١عیش

 ً ام ٤ شيعا انع ص  قص
 ۔روم

ص۔ قص ٤ روم
٣٢ 

میاش ر ١اعک   قم

اش با ١اعھمیب س

  

  ۔ شيعہ اصطالحاً:٣

  شيعہ يعنی دست بيعت با علی 
  بعد از او با ےازده نور جلی

بعض الفاظ ِعرب وضع کے خالف استعمال ہوتے ہيں اور عرف ميں دوسرے معنی ميں مشہور ہوجاتے ہيں جيسے لفظ 
صالة کو واضع نے دعا کے معنی کے ليے وضع کيا ليکن بعد ميں خاص افعال صالة کہالئے اسی طرح لغت مينکسی لفظ 

ہوجاتا ہے۔ لفظ شيعہ کا بھی يہی حال ہے۔ لغت ميں کے معنی کچھ اور ہيں جبکہ عرف ميں کسی دوسرے معنی ميں مشہور 
شيعہ کسی خاص شخص کی پيروی واطاعت کرنے والے گروه کو کہتے ہيں ليکن اصطالح مينحضرت علی ابن ابی طالب 

  اورگياره اماموں کی پيروی و اطاعت کرنے والوں کو شيعہ کہتے ہيں۔
ند اختالفات نظر آئينگے۔ جس کا اختصار کے ساتھ بيان کردينا اگر اصطالحات شيعہ پر غور و فکر سے کام ليا جائے توچ

  مناسب ہے۔
الف۔ شہيد ثانی رضوان هللا عليہ فرماتے ہيں کہ: شيعہ وه ہے کہ جو حضرت علی کا مطيع و فرمانبردار ہو اور حضرت علی

  ا قائل نہ بھی ہو۔کو ديگر تمام اصحاب پيغمبر ۖ پر فوقيت ديتا ہو ۔ چاہے باقی گياره اماموں کی امامت ک
شہيد ثانی کی اس تعريف کے مطابق لفظ شيعہ اماميہ، اسماعليہ، زيديہ، جاروديہ، واقفيہ، ذوادويہ اور فطحيہ وغيره پربھی 
برابر سے منطبق آئے گا۔چونکہ يہ تمام فرقے حضرت علی کی امامت کے قائل ہيں اور حضرت علی کو اصحاب پر مقدم 

  ليہم السالم کی امامت کے قائل نہيں ہيں.جانتے ہيں اور باقی ائمہ ع
ب: شہرستانی ملل و نحل ميں کہتے ہيں کہ: اصطالح ميں شيعہ ان لوگوں کو کہاجاتا ہے کہ جو حضرت علی کی امامت کے 
قائل ہوں اور خالفت علی پر نص پيغمبۖر کے معتقد ہوں اگرچہ نص جلی ہو يا خفی اور امامت کو علی و اوالد علی يعنی باره 

  اماموں ميں منحصر جانتے ہوں جن ميں اول حضرت علی اور آخر امام زمانہ عجل هللا تعالے فرجہ الشريف ہيں۔
ج: ابن حزم کہتے ہيں کہ جو شخص بھی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت علی بعِد پيغمبر ۖ تمام اصحاب رسول ۖ اور تمام امت 

ھَا الَِّذْےَن آَمنُْوا  مسلمہ سے افضل واعظم ہونے کے باعث امامت و خالفت کے مستحق ہيناور علی اورگياره امام آيت (ٰےا اَےُّ
َ ... الخ) ( )کے تحت اولی االمر ہيں جو شخص باره اماموں کی امامت و واليت کاقائل ہے بس وہی شخص شيعہ١اَِطْےُعوا ّهللاٰ

  ہے اگرچہ نظر ياتی حوالے سے اختالف بھی رکھتا ہو۔
پر غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم اور شہرستانی کی تعريفيں ديگر تمام  لغوی اصطالحات و تعريفات

تعريفوں سے بہتر اور اچھی ہيں۔چونکہ ان دو نونحضرات نے حضرت علی اور ديگر ائمہ اطہار عليہم السالم کے افضل 
حيثيت رکھتی ہے لہذا فرقہ زيديہ کو شيعيت کا جزء الناس ہونے کا ذکر کيا ہے اور يہ بات شيعہ عقائد ميں بنيا د و اساس کی 

قرار دينا بعيداز نظر ہے چونکہ فرقہ زيديہ علوی نظريہ کا قائل ہے اسی ليے يہ فرقہ نص کے اعتبار سے عقيده نہيں 
يت رکھتے ہيں ان کاحال يہ ہے کہ علوی کی حمايت ميں عقل سليم کو باالئے طاق رکھ کرتلوار سے بات کرتے ہيں۔يہ حما
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کے معاملہ ميں تلوار کا سہارا ليتے ہيں اور عقل سليم کو باالئے طاق رکھ ديتے ہيں ۔جوبھی نسل علوی سے ہو پس اس کو 
امام مانتے ہيں لہذا اس فرقہ کو شيعہ نام دينا يا جزء شيعہ قرار ديناايک فاحش غلطی ہے۔ حقيقی شيعہ اور واقعی شيعہ کا 

  کتنی اقسام ہيں اور ان کے در ميان کيا کيا اختالفات ہيں۔ذکر بعد ميں کريں گے کہ شيعہ کی 
..............  

  ٥٩: نساء /١

 

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  شيعہ تاريخ کے اوراق ميں:
انسان اس دنيا ميں جسم وروح ،ظاہر و باطن اور ملک و ملکوت سے مرکب ہے۔ ظاہراً انسان کی زندگی کاآغاز پيدائش کے 

  دن سے ہوجاتا ہے اور مرنے کے دن ختم ہوجاتی ہے۔
ليکن يہ انسان کی حقيقت نہيں ہے حقيقت يہ ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز نہ دنيا کی پيدائش ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد 

ختم ہوجاتی ہے چونکہ دنيا کی حيات و زندگی کی حيثيت تو ايک مسافر کی سی ہے کہ جو اس دنيا کے مسافر خانہ ميں 
کا وجود تھا اور اس دنيا کی حيات کے بعد بھی انسان کا وجود باقی رہے گا مہمان ہے۔ اس دنيا ميں آنے سے پہلے انسان 

ليکن انسان کوکاميابی اور ناکامی اسی حيات دنيوی سے ہی حاصل کرناہے اور انسان کا وجود معنوی عالم ذر سے ہے جس 
  کا وہاں وعده ليا گيا ہے۔
  ) ١(اَلَْسُت بَِربُِّکْم قَالُْوا بَٰلی)(

  علی سينا قصيده ہائےة ميں کہتے ہيں: شيخ الرئيس ابو
ْز َوتَْمنَْع)(   )٢(ہَبَْطُت اِلَْےَک ِمَن اْلَمَحلِّ ااْلَْرفَِع َوُرقَاُئ َذاِت تَُعزِّ

  مرغ باغ ملکوتم نہ يم از عالم خاک 
  چند روزی قفسی ساختہ اند از بدنم (موالنا )

ن کو خاک ميں دفن کرديا جاتا ہے جسم انسان خاک ميں روح جب جسم انسان سے خارج ہو کرآزاد ہوجاتی ہے تو بدن انسا
مل جاتا ہے ليکن روح با قی رہتی ہے موت تو روح کو ايک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کا ذريعہ بنتی ہيں گويا جسم 

  انسان و حياِت جسم انسان ختم ہوجاتی ہے ليکن روح انسان کو زندگی اور بقاء حاصل ہے۔
..............  

  ٣٩٩ص  ٧: شرح نہج البالغہ ج٢ ١٧٢ره مبارکہ االعراف :سو١

  حجاب چہره جان می شود غبار تنم 
  خوشا دميکہ از اين چہره پرده برفکنم

  چنين قفس نہ سراے چو من خوش الحانی است
  روم بہ گلشن جنت کہ مرغ آن چمنم

صل حيات سمجھ بيٹھے ہيں حاالنکہ انسان کی ليکن يہ انسان کی ناسمجھی ہے کہ انسان اس دنيا ميں حيات مادی کوہی اپنی ا
حقيقت تو اس سے باالتر ايک اورشے ہے۔ ايک عالَم کو حيات دنيا کے ذريعے طے کيا جاتا ہے اور ايک عالَم مينموت کے 
 بعد جانا ہے اگر حضرت انسان اپنی زندگی مينسير تکوينی کو جذب کر ليتا ہے تو انسان اپنے اندر خدا کی بہت سی آيات و

 نشانياں پاتا ہے اس موقع پر انسان سمجھ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے بنی نوع انسان کی پيدائش پر مبارکبادی کيوں دی تھی!
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  )١(فَتَبَاَرَک ّهللاُ اَْحَسُن اْلَخالِقِْےن)(
  موالئے موّحدين امير المومنين فرماتے ہيں:۔

رکھتے ہيں بلکہ تم اپنے اندر ايک بہت بڑا جہان رکھتے ہيں اور اے لوگو! تم يہ نہ سمجھناکہ تم ايک چھوٹاسا جسم مادی 
عجائب خداوند عالم اور اسرار خداوند ی کے معدن و خزانہ ہيں او رتمہارے اندر عالم کے عجيب و غريب اسرار پوشيده 

  ہيں۔
  َدَوائَُک فِْےَک َو َما تَْشُعُر 

  َوَدائَُک ِمْنَک َواَل تَْنظُُر 
  ِجْرم َصِغْےر  ٔاَ تَْزَعُم اَنَّکَ 

  َوفِْےَک اْنطَٰوی اْلَعالَُم ااْلَْکبَرُ 
  َو اَْنَت اْلِکتَاُب اْلُمبِْےُن الَِّذی 

  )٢بِاَْسطَاِره َےْظہَُر اْلُمْضَمُر(
..............  

   ١٤:سوره مومنون، ١
  ٥٥١: ہزار ويک داستان ص ٢

سکتے ہيں کہ تاريخ شيعہ کا تعلق فقط دنيا سے ہی نہيں  اس تما م گفتگو پر غور و فکر کريں تو اس نتيجہ تک بآسانی پہنچ
ہے (جيسا کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ پيغمبر اسالم کی تشريف آوری پروجود ميں آيا ہے) حاالنکہ تاريخ شيعہ کا وجود اس

. اگرچہ شيعہ اسی عالم دنيا سے پہلے بھی تھا جس کو ہم تاريخ نوری شيعہ يا شيعہ کی نورانی تاريخ سے تعبير کرتے ہيں
دنيا کے شيعہ کو کہا جاتا ہے ليکن ايسا نہيں ہے جس کی وضاحت اجمالی طور پر ہديہ قارئيں کرتے ہيں پس تاريخ شيعہ 

  کودو حصوں ميں بيان کيا جا سکتا ہے.
  ۔ تاريخ نوری شيعہ ١
  ۔ تاريخ ظاہری شيعہ٢

  تاريخ نوری وظاہری شيعہ 
قت ہے کہ جب خالق تھا ليکن مخلوق نہ تھی۔ شيعوں، پيشواؤناور اماموں سے اس کائنات ۔ تاريخ نوری شيعہ کا آغاز اس و١

  کی تخليق کا آغاز ہوا جس کے ثبوت ميں چند احاديث نمونے کے طور پر پيش کی جاتی ہيں:۔
  ۔ پيغمبر اسالم ۖ نے فرمايا:١

ُ نُْوِری ( ُل ٰما َخلََق ّهللاٰ   )٢َن اْلٰماِئ َو الطِّْےِن() ُکْنُت نَبِياً وَّ آَدُم بَےْ ١اَوَّ
سب سے پہلی مخلوق جو وجود ميں آئی وه ميرا نور ہے جبکہ ابھی آدم کی تخليق بھی نہ ہوئی تھی مينمقام نبوت پر فائز تھا۔ 

) کہ ميں ٣ْےِن(۔رسول اکرم ۖ کی طرح امير المؤمنين علی ابن ابی طالب نے فرمايا ہے :(ُکْنُت َولِياًوَّ آَدُم بَْےَن اْلٰماِئ َو الطِّ ٢
  اس وقت مومنين کا امير و امام تھا کہ جب آدم ابوالبشر آب و گل کے درميان تھے.

..............  

   ٤٥، ص ١، ينابيع المودة ، جلد ٩٦، ص ١:بحار االنوار جلد، ١
  ٤٦٠:جامع االسر ا ر ٣ ٤٥، ص ١، ينابيع المودة ، جلد ٩٦، ص ١:بحار االنوار جلد، ٢

نے فرمايا: (اگر لوگ يہ جان ليتے کہ علی کب سے امير المؤمنين ہيں تو فضائل علی کا انکار نہ کرتے اس  پيغمبر اسالم ۖ
  ليے کہ علی اس وقت امير المؤمنين تھے کہ جب آدم کی خلقت بھی نہيں ہوئی تھی۔

ضرت آدم ابوالبشر کی خلقت سے ۔ عالم اہلسنت سليمان بن ابراہيم قندوزی نے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا کہ ح٣
چوده ہزار سال پہلے خداوند عالم نے ميرے اور علی کے نور کو خلق کيا اور ہم خداوند متعال کے ذکر ميں مشغول تھے اس

  سلسلہ کے اوربھی بہت سی احاديث ہيں ليکن ہم انہيں پر اکتفا کرتے ہوئے انہيں احاديث پر کچھ روشنی ڈاليں گے۔

  اول:
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ُ نُْوُر السَّٰمٰواِت َو ااْلَْرِض(پيغمبۖر ک   )۔١ا نوراور علی کا نور ايک ہے تو يہ نورعظمت الہی سے خلق ہوا۔ ( َهللاّ
رسوۖل اور علی کا نور ميں متحد ہونا اس بات کی دليل ہے کہ رسول ۖ مقام نبوت ميں اول ہيں اور علی مقام امامت ميں اول 

ر ہيں امير المؤمنين نفس رسول اور عين رسول ہيں جيساکہ قرآن مجيد ميں خدا ہيں اور يہ دونوں فضائل اور کماالت سے پ
  وند عالم سوره آل عمران ميں ارشادفرمارہا ہے :

  )٢''فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع اَْبنَائَنَا َو اَْبنَائَُکْم َونَِسائَنَا َو نَِسائَُکْم َو اَْنفُِسنَا َو اَْنفَُسُکْم''(
   نصارائے نجران سے مباہلہ کے ليے چلے تو رسول خدا ۖ نے فرمايا کہ علی نفس رسول ہيں. ۖجب رسول گرامی اسالم

..............  

  ٣١:سوره نور، ١
  ٦١:سوره مبارکہ آل عمران، ٢

اس آيت کی تفسير ميں شيعہ سنی دونوں فرقوں نے متفق عليہ لکھا ہے کہ نفس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب عليہ السالم 
  ہے۔
وايت ميں ہے کہ جب رسول خدا ۖسے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے ممتاز اصحاب اور شاگردوں کا تعارف کرائيں تو ر

رسول اکرم ۖ نے اپنے چند اصحاب و شاگردوں کا نام ليا ليکن علی کا نام نہيں ليا۔ تو راوی نے سوال کيا کہ آپ نے علی کا 
اب و شاگردوں کے بارے ميں سوال کيا تو ميں نے جواب دے ديافرما يا: علی نام نہيں ليا؟ رسول ۖ نے فرمايا کہ تو نے اصح

  ميری جان ہے علی ميرا نفس ہے علی ميری آنکھ ہے، عرب کے مشہورشاعر مرحوم اذری اس مقام پر کہتے ہيں :
  (ہَُما ظُْہر الشَّْخَصْےِن َو النوُر َواِحد
)بِنَصِّ َحِدْےِث النَّْفِس َو النُّوِر فَاْعلَمَ    نَّ
  شيخ عطار نيشاپوری کہتے ہيں
  تو نور احمد و حيدر يکی دان
  کہ تا گردد بہ تو اسرار آسان

  حکيم سنائی کہتے ہيں۔
  ہر دو ز يک صدف بودند
  ہر دو پيرايہ شرف بودند.

  دوم:
ئی ۔ لہذا شيخ سب سے پہلے پيغمبر اسالم ۖ کا نور خلق ہوا اور باقی تمام موجودات عالم کی خلقت اسی نورکی برکت سے ہو

سليمان قندوزی حنفی کہتے ہيں کہ: سب سے پہلے پيغمبر اسالم ۖ کا نور مقدس پيدا ہوا اس نور نے تمام عالم ملکوتی اور 
جبروت پر احاطہ کر ليا۔ اس ليے افضل االنبياء ختمی المرتبت کامل ترين فرد اور دين محمد دين اسالم ہے جو قيامت تک 

  باقی رہے گا۔
بکری علماء اہلسنت ميں سے ايک جيد عالم ہيں کہتے ہيں: کوئی پيغمبر اسالم ۖ جيسا صاحب کمال پيدا نہيں ہوا  عالمہ ديار

  ہے اورہر نبی نے پيغمبر اسالم ۖکے ملکوتی نور سے کسب فيض کيا ہے۔

  سويم:
سے پہلے نور رسول ۖ خلق ہوا  خاتم االنبئا و خاتم االوصياء علی ابن ابی طالب ايک ہی نور ميں متحد ہيں تو جس طرح سب

اسی طرح سب سے پہلے علی کا بھی نور خلق ہوا۔ رب العزت نے سب سے پہلے نورمحمد ۖ و نور علی کو خلق کيا ہے او ر
  انہيں کے نور کے طفيل ميں تمام کائنات کی خلقت ہوئی ہے لہذا تمام ہستی نے اسی نور کی برکت سے خلقت پائی ہے۔

  )١لَْقُت ااْلَْفاَلَک َو لَْواَل َعلِّی لََما َخلَْقتَُک َو لَْواَل فَاِطَمةُ لََما َخلَْقتُُکَما)((لَْواَلَک لََما خَ 
آدم سے عيسٰی تک تمام کے تمام انبياء انھينہستيوں کے نمک خوار ہيں۔ رزق مادی ہو يا معنوی انہيں کی برکت سے ملتا ہے۔

  چہارم:
خداوند کريم کے مقرب بندے ہيں انہيں قرب الہی کا کمال حضرت محمد مصطفے صلی  تمام انبياء اور اوصياء عليہم السالم

  هللا عليہ و آلہ وسلم اور علی مرتضی عليہ الصلوة والسالم کے برکت سے مال ہے عالمہ قندوزی اور 
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..............  

  ١٤:فاطمة بھجة قلب نبی، عالمہ مرندی، ملتقی البحرين ص ١

دو بزرگ علماء ہيں ان کے مطابق تمام انبياو اور اوصياء کو کماالت رسول گرامی خدا اور علی عالمہ بکری اہل سنت کے 
مرتضی کی وجہ سے حاصل ہو گئے ہيں۔ پس ثابت ہوا نور محمۖد اور نور علی دونوں ايک ہيں اورتمام انبياء و اوصياء و 

پيغمبر اسالۖم نے فرمايا : شب معراج خداوند عالم کے اولياء مکتب علی بن ابی طالب کے شاگرد اور مطيع و فرمانبردار ہيں 
پيغمبر وں نے مجھ سے سوال کيا۔ آپ نے کونسا عمل انجام ديا جس کی وجہ سے آپ کو معراج کے شرف سے مشرف کيا 

سلف کے گيا اور آپ ۖ کو خدا نے روئے زمين پر افضل الناس اور سيد المرسلين قرار ديا؟تو رسول گرامی اسالم نے انبياء ما 
سوالوں کے جواب ميں فرمايا:کہ ميں نے خداوند رب العزت اور آپ سبھی انبياء کرام اور واليت علی ابن ابی طالب کو اپنے 

  لئے سرلوحہ عقيده اور راه عمل قرار ديا۔
  مرحوم شيخ کاظم ازری نے اس روايت کو اس طرح سے تحرير کيا ہے۔

  ْنہُ َو اَْسٔاَُل االَْنبَِےاَئ تُْنبِئَُک عَ 
ھَا الَِّذی نَبَّاَٰھا   اَنَّہ ِسرُّ

  َو ھَُو َعاَلَمةُ اْلَماَلئِک فَاْسٔاَلْ 
  )١ُروَح َجْبَرئِْےَل َعْنہُ َکْےَف ھََداٰھا(

  فواد کرمانی کہتے ہيں۔
  زنسيم فيض کريم تو 
  دم عيسی آمده جانفزا
  بہ کف کليم زقدرتت 

  دگر آن عصا شده اژدھا
  بتو يونس آمده ملتجی 

  گشتہ ز ابتالکہ خالص 
  زتوجہ تو خليل را شده نار برد مبردا

..............  

  ٦١: ديوان ص ١

  ميرزا محمد قمی نے کتنا خوبصورت شعر کہا ہے۔
  سرخوش از ساغر سرشار واليت چو شديم

  پير ما ختم رسل ساقی ما موال بود.
  شجر طور واليت علی عمرانی
  کہ تجلی رخش راہبر موسی بود
  مژده مقدم جانپرور او داد مسيح

  دم قدسيش از آنروے روان بخشا بود
  نہ ہمين يار نبی بد کہ بھر دور معين

  انبياء را ہمہ از آدم تا عيسی بود
  نوح را ہمت او داد نجات از طوفان
  ورنہ تا روز جزا رہسپر دريا بود

  پنجم:
قيامت تک جو بھی زيور وجود سے مزين ہوگا وه نور پيغمبرۖ  اور  تمام انبياء اور اوليا ء اٰلہی حضرت آدم ابو البشرسے ليکر

علی کی برکت سے خلق ہوگا اور جس کو جس قسم کے بھی کماالت حاصل ہونگے وه محبت و واليت اہلبيت محمد ۖکی وجہ 
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ْبَراِہْےم( سے حاصل ہونگے لہذا پيغمبر اسالم اور علی ابن ابی طالب دونوں شيعہ ہيں چنانچہ آيہ شريفہ اِنَّ ِمنْ  ) ١ِشْےَعتِہ اَلِ
ْبَراِہْےم( ) يعنی حضرت ابراہيم خليل هللا جو ٢کے ضمن ميں حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا : ای ِمْن ِشْےَعتِہ اَلِ

  اولوالعزم پيغمبرۖ  تھے حضرت علی کے شيعہ و پيرو کار تھے۔ يہ حضرت ابراہيم کے ليے
..............  

  ١٣١حديث  ٣٦، بحار ج ٤، البرھان ج٤٨٥آيات طاہره ص : تاويل٢ ٨٣: صافات ، ١

سب سے بلند مرتبہ اور افتخار و امتياز ہے کہ ابراہيم علی کے شيعہ ہيں اس بات کے ثبوت وتصديق ميں عجيب و غريب 
  واقعات نقل ہو ئے ہيں يہاں پر زياده تفصيل کی گنجايش نہيں ہے .

م خليل هللا کو حضرت علی کی عظمت و بلند مرتبہ کا علم ہوا اور شيعيان حضرت امام صادق نے فرمايا کہ: حضرت ابراہي
حيدر کرار کی فضيلت اور عالمت معلوم ہوئی تو ابراہيم نے بارگاه خداوندی ميں ہاتھوں کو بلند کرکے دعا کی کہ خداوندا! 

دعا قبول کی جس کا قرآن مجيد  مجھے بھی شيعيان حيدر کرار علی ابن ابی طالب ميں سے قراردے خدا نے ابراہيم کی يہ
ْبَراِہْےم)   ميں بھی خداوند عزوجل نے اعالن کيا ہے (اِنَّ ِمْن ِشْےَعتِہ اَلِ

  ہست ابراہيم در وحی مبين
  شيعہ موال امير المومنين

  ششم:
پيغمبراسالۖم کی نبوت و تمام انبياء اور اولياء اٰلہی کے ساتھ ساتھ تمام عام انسان بھی عالم ذر ميں خداوند متعال کی وحدانيت 

  رسالت اور علی ابن ابی طالب کی واليت و محبت و مودت کو قبول کرکے علی کے شيعہ ہو گئے تھے۔
  

  روز نخست اين گل مرا کہ سر شتند
  نام نکوی تو بر دلم بنوشتند

پيغمبر اسالم اور ہم  اس ليے امام صادق نے فرما يا ہے کہ: قيامت کے دن جو نجات پائيں گے وه ہمارے شيعہ ہيں جنھيں
ائمہ اطہار کی وجہ سے نجات دی جائے گی اور تما م افراد اہل عذاب اور اہل ہالکت ہونگے کہ قيامت کے دن صرف پيغمبر

  اسالم، ہم آئمہ طاہرين اورہمارے شيعہ ہی نجات پائيں گے۔
ت عيسی تک حضرت ختمی المرتبت حديث کے معنی يہ ہيں کہ تمام انبياء اور اولياء موحدين حضرت آدم سے ليکر حضر

  اور اہل بيت محمد ۖ کے شيعہ ہيں لہذا نجات کا استحقاق رکھتے ہيں۔
اس مختصر سی کتاب ميں تفصيل کی گنجائش نہيں ہے اور نہ ہی بنده ناچيز ميں اتنی جرٔات ہے کہ اس علم و عرفان کے 

  سمندر ميں غوطہ زن ہو سکوں۔
ہوں پھر کسی موقع پر فرصت کے ميسر ہونے پر موالئے کائنات علی ابن ابی طالب کی  اس وقت اتنے ہی بيان پر اکتفا کرتا

تائيد و نصرت سے اس گلستان روح افزا ميں سير کريں گے اور بوستان گل آل محمد ۖ کی نکہت و خوشبو سے اپنے دل و 
  ے ساتھ طالب رخصت ہوں۔دماغ و عقيده کو معطر کريں گے فی الحال اپنے قارئيں کرام سے ان خوبصورت اشعار ک

  شيعہ يک موسی است در درياے نيل
  شيعہ يک کعبہ است پيش قوم فيل
  شيعہ در درےای آتش چو خلےل
  بے نےازی می کند از جبرئيل
  شيعہ ہر جا پاگذارد با علی است
  اول و آخر کالمش يا علی است

  
...... 
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 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  ائمہ اطہار معدن علم الہی 
  ) ہمارا سالم ہو آپ پر اے معدن علم الہی۔ ١ہم زيارت جامعہ ميں يہ جملہ پڑھتے ہيں: اَلسَّاَلُم َعلَْےُکْم ٰےاُخّزاَن اْلِعْلِم(

  خزان العلم کيا چيز ہے؟ 
ہمارے ائمہ کا ايک عظيم پہلو يہ ہے کہ وه علم الہی کے خزينہ دار ہيں۔ يہ جملہ ہم مختلف زيارتوں ميں بھی پڑھتے ہيں اور 

يہ جملہ معصومين عليہم السالم کے فرامين ميں بھی ملتا ہے کہ خّزان علم وه حضرات ہيں ۔خزان بر وزن رّمان خازن کی 
ام معنی کبھی آگاہی ہے ليکن يہ چيز ضرور جاننا چاہيے کہ يہ علم کے خزانہ دار جمع ہے يعنی خزينہ دار اور علم کے ع

  ہيں وه کونسا علم ہے؟
مناسب سمجھتا ہوں کہ اس علم کی تفسير اور تشريح کرنے سے پہلے چند روايات جو خود معصومين عليہم السالم کی طرف 

  سے وارد ہوئی ہيں ذکر کروں:
)۔ہم خزانہ دار علم اٰلہی ہيں ۔ہم  ۔ حضرت امام باقر عليہ السالم١ ِ ِ َو نَْحُن تََراِجَمةُ َوْحِی ّهللاٰ فرماتے ہيں ۔ (نَْحُن ُخّزاُن ِعْلِم ّهللاٰ

  )٢ترجمان وحی خدا ہيں۔(
ِ َو فی دَ ٢ اِرٰنا َمْھبِطُ َجْبَرِئْےٍل َو ۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں(نَْحُن َشَجَرةُ اْلِعْلِم َو نَْحُن اَْہُل بَْےِت نَبِّی ّهللاٰ

)''... ِ   )٣نَْحُن ُخّزاُن ِعْلِم اْلَعامِّ َو َعْن َمَعاِدِن َوْحِی ّهللاٰ
  ہم علم کے درخت ہيں۔ ہم اھل بيت نبوت ہيں ۔ہمارا گھر ہی جبرئيل امين کی رفت و آمد کی جگہ تھی ۔ہم 

..............  

  ٢٥٢: امالی شيخ صدوق ص ٣ ٢٣٩:منہاج البالغہ خطبہ ٢ ٦٩٩: زيارت جامعہ کبيره مفاتيح الجنان ص ١

خداوند عالم کے علم کے خزانہ دار ہيں۔ ہم معدن وحی اٰلہی ہيں۔ جو بھی ہماری اطاعت کرے گاوه نجات پائے گا اورجو بھی 
  ہمارے حکم کی مخالفت کرے گا نابود ہوجائيگا، ہم ہی سنت خداوندی ہے۔

السالم فرماتے ہيں:لوگ ہماری فضيلت کاکيوں انکار کرتے ہيں؟ خدا کی قسم ہم ہی نبوت  ۔ حضرت امام زين العابدين عليہ٣
  کے درخت ہيں۔ ہمار ے گھر رحمت کے گھر ہيں ، علم کے خزانے اور مالئکہ کی رفت و آمد کی جگہ ہيں۔

چے ہيں لہذا ان يہ چند روايات ہزاروں روايات ميں سے چند نمونے ہيں جو اہل بيت رسالت کی طرف سے ہم تک پہن
  روايتوں ميں علم کسی قيد اور شرط کے بغير ذکر ہوا ہے لٰہذا اس جملہ کی مناسب انداز ميں تشريح اور تفسير کی جائے۔

  علم خداوندی:
الريب خداوند عالم پوری کائنات کا عالم الغيب و الشہادت ہے ظاہر اور باطن سب کا جاننے واال ہے خداوند عالم کا علم، علم 

وری ہے ۔ پورے عالم کا علم خدا کے سامنے ہے بنی نوع انسان کا علم تو محدود ہے ليکن پروردگار عالم کا علم پورے حض
  جہان ہستی پر سايہ فگن ہے۔

  علم غيب کی اقسام:
ِ تَٰعاٰلی ِعْلماً خَ  ّٰ ِ اّصاً َو ِعْلماً َعاّماً) خداوند حضرت امام باقر عليہ السالم سے مروی ہے :خداوند عالم کا علم دو قسم کا ہے (اِنَّ 

  عالم کا علم دو قسم پر مشتمل ہے :
  ۔علم عام٢۔علم مخصوص ١

بِْےَن َو اَْنبَِےاُئ اْلُمْرسَ  ا اْلِعْلُم اْلَخاصُّ فَاْلِعْلُم الَّذی لَْم َےطَّلِْع َعلَْےِه َماَلئَِکةُ اْلُمقَرِّ   لِْےَن)۔(فَاَمَّ
ار عالم تک محدود ہے يہ علم فقط ذات رب العزت سے تعلق رکھتا ہے ليکن علم علم خاص و ه علم ہے جو صرف پروردگ

عام وه علم ہے جس سے مالئکہ مقربين اور انبياء مرسلين آگاہی رکھتے ہيں اور يہی وه علم ہے جو پيغمبراکرم صلی هللا 
  عليہ و آلہ و سلم سے ہم تک پہنچا ہے۔
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تعلق رکھنے پر داللت کرتی ہيں وه علم خاص کے بارے ہيں نہ کہ علم عام  وه روايات جو علم غيب فقط پروردگار عالم سے
کی بابت ۔يہاں پر بعض متکلمين اور دانشمندوں نے اشتباه کيا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے در ميان علم غيب سے متعلق

  شبھہ پيدا ہوا اور کہا کہ غيب کا علم فقط ذات پروردگار کو ہے۔
  وں علوم کے بارے ميں قرآنی آيات اور احاديث کا ذکرکريں گے.انشاء هللا يہاں پر دون

  )١۔(َو ِعْنَده َمفَاتُِح اْلَغْےِب اَل َےْعلَُمہَا ااِلَّ ہَُو)(١
٢)( ِ   )٢۔(قَاَل اِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد ّهللاٰ
٣)(   )٣۔(قُْل اَل َےْعلَُم َمْن فی السَّٰمَواِت َو ااْلَْرِض اْلَغْےَب ااِلَّ ّهللاٰ
)(۔٤ ِ ّٰ ِ   )٤(فَقُْل اِنََّما اْلَغْےُب 

  ۔اس کے پاس غيب کے خزانے ہيں جنھيں اس کے عالوه کوئی نہيں جانتا۔١ترجمہ: 
  ۔کہہ ديجئے !کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے۔٢
  ۔کہہ ديجئے !کہ تما م غيب کا علم پروردگار کو ہے۔٣
  ۔تو آپ کہہ ديجئے! کہ تمام غيب کا علم پروردگار کو ہے ۔٤
  وسری آيات بھی اس ضمن ميں موجود ہيں۔د

يہی وه آيات ہيں جو علم حضوری اور علم خاص کے بارے مينہيں جن ميں علم غيب کوخداوند کريم ميں حصر کياگيا ہے 
  مالک حقيقی وہی ہے وه جسے چاہے دے اورجسے چاہے نہ دے 

..............  

   ٥٩:انعام، ١
   ٢٣:احقاف، ٢
  ٦٥:نمل ، ٣
  ٢٠:يونس، ٤

ُ ُذو فَْضٍل َعِظْےم(ذٰ  َشآُئ َو ّهللاٰ ِ ُےؤتِْےِه َمْن ےَّ ) ۔اس علم کے زمام دار خداوند قدوس ہے اس کی ملکيت ١لَِک فَْضُل ّهللاٰ
اورسلطنت سے باہر نہيں جا سکتا مگر يہ کہ وه جس کے اوپر ظاہر کرنا چاہے مثل (ُکْنُت َکْنزاً َمْخفِياً)کے ظاہر فرما ديتا 

  ہے۔
  علم عام وه علم ہے جو خداوند عالم اپنے برگزيده اور مصطفی بندوں کو عنايت کرتا ہے۔ دوسرا قسم:

  )٢( َعالُِم اْلَغْےِب فاَلَ ُےْظِہُر َعٰلی َغْےبِہ اََحداً ااِلَّ َمِن اْرتَٰضی ِمْن َرُسْول)(
اور مصطفے بندوں کو عنايت خداوند عالم علم غيب سے آگاه ہے اور کسی بندے کو نہيں بتا تا مگر يہ کہ اپنے مرتضے 

َ َےْجتَبی ِمنْ  ُ لُِےْطِلَعُکْم َعلَی اْلَغْےِب َو ٰلِکنَّ ّهللاٰ َشاء فرماتا ہے۔ اور دوسری آيت ميں بھی ذکر ہے۔ (َو َما َکاَن ّهللاٰ ُسلِہ َمْن ےَّ  رُّ
)(٣(  

گوں کو اس کام کيلئے منتخب کر ليتا اور وه تم کو غيب پر مطلع بھی نہيں کرنا چاہتا ،ہاں اپنے نمائندوں ميں سے بعض لو
  ہے۔

پروردگاراپنے مخصوص بندوں کو غيب کے حاالت سے باخبر کرتا رہتا ہے ليکن انھيں يہ ہدايت رہتی ہے کہ اس علم کو 
  صرف مخصوص مواقع پرہی استعمال کرناہے اور باقی سارے کام ظاہری قوانين کے مطابق انجام ديناہے۔

معصومين عليہم السالم خداوند رب العزت کی اجازت سے غيب پر علم رکھتے ہيں اور يہ ہمارے بنيادی طور پر ہمارے آئمہ
  دين کے بنيادی عقائد ميں سے ہے اس حوالے سے يہاں پر نمونے کے طور پر چند مثاليں عرض کردينا ضروری ہے:

  ہ: يہ قوم دوباره ۔حضرت نوح عليہ السالم کی پيشن گوئی جو اپنی قوم کے بارے ميں اظہار فرمايا ک١
..............  

  ١٧٩:سوره آل عمران آيت ٣ ٢٦:سوره جن، آيت ٢ ٤:سوره جمعہ آيت ١

  ہدايت يافتہ نہيں ہوگی اگر باقی زندگی رہی بھی تو يہ لوگ کفر او ر الحاد ميں زندگی بسر کريں گے.
  ٦اور  ٤ ،سوره يوسف آيت نمبر٨٥،سوره انعام آيت نمبر ٢٨اور  ٢٧سوره نوح آيت نمبر 

  ١٩، ١٨، ١٦،سوره نمل آيت نمبر ٦٥،سوره ہود آيت نمبر ٣٦اور  ٤١سور ه يوسف آيت نمبر 
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  حضرت ابراہيم کی زمين اور آسمان کے متعلق آگاہی
  حضرت يعقوب کا يوسف کے بارے ميں آگاہی رکھنا

  حضرت يوسف کا آئنده زندان ميں جانے کے حوالے سے خبردار کرنا
  ئی کہ ناقہ صالح کے مارنے کے بعد تين دين سے زياده زنده نہ رہنا،حضرت صالح کی پيشن گو

  حضرت سليمان کا حيوانات سے گفتگو کرنا بھی علم غيب ميں شامل ہے
  حضرت عيسی کی معلومات جو لوگ گھروں ميں کھانے يا ذخيره و غيره کرنے کے حوالے سے معروف ہيں۔

آئنده کے بارے ميں علم غيب سے آگاہی اور پيشن گوئی کرنا جن ميں سے  حضرت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کا
  چند ايک درجہ ذيل ہيں:۔

  ۔انسان طاقت نہيں رکھتا کہ اس قرآن کا مثل ليکر آئے۔١
  ۔روميوں کا ايران پر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا۔٢
  ۔خداوند عالم اپنے پيغمبرکو ہر قسم کے شر سے محفو ظ رکھے گا۔٣
  کی حرکات اور سکنات کے بارے ميں خبر دينا۔۔منافقين ٤
  ۔قرآن مجيد کبھی بھی محّرف نہيں ہوگا۔٥
  ۔اسالم پورے عالم پر حکومت کرے گا۔٦

  يہ وه نمونے اور مثاليں ہيں جنہيں قرآن مجيد نے بيان کيا ہے اور يہ علم غيب کے بارے ميں ہيں۔
ی هللا عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ معصومين عليہم السالم کی جانب البتہ غيب کے بارے ميں خبر دينے کا ذکر پيغمبر اکرم صل

 سے بہت زياده کتابوں ميں درج ہے مثال اس حوالے سے تين جلد کتابيں بعنوان االحاديث الغيبہ لکھی گئی ہيں۔

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  تفسير خزان علم:
اس ترتيب کے ساتھ خزائن علم کی تفسير واضح اور روشن ہوئی کہ ہمارے ائمہ معصومين عليہم السالم ذات پروردگار عالم 

کے خزينہ علم ہيں لٰہذا خداوند عالم نے علم غيب کی چابی کو (جو علم خصوصی کے سوا) باقی تمام علوم غيب پر مشتمل 
  اسی ليے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا: ہے اہل بيت عليہم السالم کے ہاتھوں ميں ديا

) ميں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازه ہيں لہذا ضروری نہيں ہے کہ جو علوم انبياء کو ١''اَناَ َمِدْےنَةُ اْلِعْلِم َو َعلِّی بَابُہَا ''(
اور محدود کريں بلکہ چند نقطے قابل ذکر ہيں عطا ہوئے اور جو علم شب قدر ميں نازل ہوا ہے انہی دو علوم پر منحصر 

  توجہ فرمائيں:۔

  ۔ آگاہی انتخابی:١
يہ آگاہی انتخابی اور اختياری ہے يعنی جہاں اور جس وقت اراده کريں آگاہی حاصل ہوجاتی ہے حضرت امام صادق عليہ 

  السالم اس بارے ميں فرماتے ہيں:۔
ْعلَمَ  َماَم اَِذا َشاَئ اَْن ےَّ   َعلَِم۔يعنی بتحقيق امام جہاں اور جس وقت اراده کرے جان ليتا ہے  اِنَّ ااْلِ

..............  

  ١١٥٢ح  ٢٠٣ص  ١٢:کنز العّمال ج ١

َماُم َےْعلَُم  دوسری روايت ميں آيا ہے کہ عمار ساباطی کہتے ہيں حضرت امام صادق عليہ افضل صلواة سے سوال کيا۔ ااَْلِ
ُ ٰذلَِک) جی اْلَغْےَب؟ کيا امام علم غيب رکھ ْيَئ اَْعلََمہُ ّهللاٰ ْعلََم الشَّ تا ہے؟ حضرت عليہ السالم نے فرمايا۔ (َو ٰلِکْن اَِذا اََراَده اَْن ےَّ

ہاں . جس وقت کسی چيز کوجاننے کا اراده کريں تو خداوند عالم انہيں آگاه فرماتا ہے اس ترتيب کے ساتھ اس سوال کا جواب
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عليہ السالم شب ہجرت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کے بستر پر زنده رہنے يا  بھی ديتے ہيں کہ کيا حضرت علی
  مرنے کے بارے ميں علم رکھتے تھے؟

تو عرض کروں گا حضرت علی عليہ السالم نے اس بارے ميں جاننا ہی نہيں چاہا ورنہ معلوم ہوجاتا . چونکہ آپ پيغمبر ۖ پر 
ہی پيدا نہيں ہوتا کہ ايک قربانی طلب شخص اپنے زنده رہنے يا مرنے کی فکر ميں رہے  قربان ہونا چاہتے تھے۔لٰہذا سوال

البتہ آپ پيغمبر اسالم ۖ کی جان کی فکر ميں ضرور تھے اسی ليے آپ نے سوال کيا يا رسو ل هللا ميرے سونے سے آپ ۖ کی 
ا علی ميری جان بچ جائے گی۔ ہمارے ماں باپ آپ جان بچ جائے گی؟ تو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا :ي

  کے اوپر قربان ہوجائيں يا علی مرتٰضی ہزاروں درود و سالم ہوں آپ کے ايثار اور فداکاری پر.

  ب: علم افاضی:
رفبہر حال ہم نے مان ليا کہ يہ علم کوئی مستقل علم نہيں ہے بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے عنايت ہوتا ہے لٰہذا ايک ط

ہم ديکھتے ہينکہ حضرت يعقوب عليہ السالم حضرت يوسف عليہ السالم کی جدائی ميں اس قدر روتے ہيں کہ آنکھيں سفيد 
ْت َعْےٰناهُ ِمَن اْلُحْزِنِ◌ )ظاہر ہے اگر حضرت يعقوب اپنے فرزنديوسف کے بارے ميں جانتے کہ وه  ہوجاتی ہيں (َو اْبَےضَّ

روتے، گريہ نہ کرتے، آنکھيں سفيد نہ ہوتيں۔ دوسری طرف کچھ عرصہ کے بعد آپ زنده يا صحت وسالمت ہيں اس قدر نہ 
فرماتے ہيں: ۔کہ مجھے يوسف کی بو آرہی ہے اگرتم لوگ مجھے نادانی اور کم عقل ہونے کا الزام نہ لگاؤ؟اِنِّی اَلَِجُد ِرْےَح 

  )١ُےوُسَف لَْواَل اَْن تُفَنُِّدْون(
ب کو معنوی ترقی اور امتحان اٰلہی کے حوالے سے يوسف کے بارے ميں علم غيب نہ د لٰہذا خداوند عالم نے حضرت يعقو

  ياہو بہر حال آخر کار يوسف کے بارے ميں علم غيب عطا کياگيا۔

  ج: علم غيب انسان کی ہدايت کے حوالے سے:
يں يہ چيز ملتی ہے کہ انسانوں کی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم اور ائمہ معصومين عليہم السالم کی سيرت ميں ہم

ہدايت کے دوران پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ طاہرين عليہم السالم نے علم غيب اور واليت تکوينی دونوں 
کے حوالے سے فائده اٹھايا ہے۔ بہ الفاظ ديگر معصومين عليہم السالم علم غيب پر بھی اورواليت تکوينی پر بھی تصرف 

ھتے ہيں يعنی جہاں جہاں مناسب سمجھا کہ ان علوم کے استعمال سے انسان ہدايت يافتہ ہوجائے وہاں وہاں تصرف کيا رک
البتہ معصومين عليھم السالم نے کبھی بھی شخصی کاموں ميں علم غيب اور واليت تکوينی کا سہارا نہيں ليا۔ سختی، زندان ، 

ت کيا ليکن قدرت خداوندی کو جو انھيں عطا شده تھی استعمال نہيں کيا حتی مصيبت، بيماری اور شہادت کوقبول اور برداش
کہ حادثہ کربال اور روز عاشور کے دن اگر حضرت ابا عبد هللا امام حسين عليہ السالم اراده فرماتے تو آپ کے پائے اقدس 

ہی کو استعمال ميں الئيں پيغمبر اکرم کے نيچے سے چشمے ابل پڑتے ليکن امام حسين عليہ السالم نے نہيں چاہا کہ قدرت الٰ 
صلی هللا عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ معصومين عليھم السالم نے اسی طرح زندگی کی جس طرح عام انسان زندگی کرتے ہيں 

بقول حضرت امام صادق عليہ السالم (َےْصلَُح َو َےْمِرُض)امام بھی بيمار ہوتے ہيں اور صحت ياب ہوتے ہيں (َےْاُکُل َو 
ْشَرُب)۔ کھاتے بھی ہيں اورپيتے بھی ہيں(َو َےْفَرُح َو َےْحُزُن) خوشی اور غم دونوں الحق ہوتے ہيں(و َےْضَحُک َو ےَ 

  َےْبِکی) ۔ ہنستے بھی ہيں روتے بھی ہيں۔
..............  

  ٩٤:يوسف ،١

ْثلُُکْم) لہذا چنانچہ قرآن مجيد ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کے بارے ميں يہ آيت مل تی ہے ( قُْل اِنََّما اَنَا بََشر مِّ
مذکوره تين اقوال اس حوالے سے بڑی اہميت کے حامل ہيں کہ امام شناسی ايک انتہائی مہم اور حساس معاملہ ہے اس ضمن 

  ميں دو خطرات کو مد ّ نظر رکھنا نہايت ضروری ہے:

  ) سب سے بڑا خطره غلو ہے:١(
  ے انسان کہيں امام کو خدا کی حد تک نہ لے جائے يا امام کو پيغمبر ۖ نہ کہہ بيٹھے۔امام شناسی کے حوالے س

  ) دوسرا خطره:٢(
امام کی شخصيت اور مقام کو ايک عام انسان کی سطح تک نہ لے آئيں بہ الفاظ ديگر امام کے صحيح مقام اور مرتبہ کو نہ 
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بہر حال وه انسان ہيں ليکن عام انسان نہيں بلکہ خداوند عالم کے  پہچا ننا، ان کی شخصيت واقعی کی معرفت حاصل نہ ہونا۔
منتخب اور برگزيده بندے ہيں لہذا اسی آيت کے تسلسل ميں فرماتے ہيں مگر فرق يہ ہے کہ مجھ پر خداوندمتعال کی طرف 

  سے وحی نازل ہوتی ہے۔
  

  در جھانی ہمہ شور و ہمہ شر
  ھا علی بشر کيف بشر
ريم و مہربان ہميں محمد و آل محمد عليھم السالم کی صحيح معرفت حاصل ہونے کی توفيق عنايت اميد واثق ہے خداوندک

  فرمائے۔
ْفنِی َرسُ  ھُمَّ َعرِّ َک اَللّٰ ْفنَی نَْفَسَک لَْم اَْعِرْف نَبِےَّ ْفنِی نَْفَسَک فَاِنََّک اِْن لَّْم تَُعرِّ ھُمَّ َعرِّ ْفنِ اَللّٰ ی َرُسْولََک لَْم اَْعِرْف ْولََک فَاِنََّک اِْن لَْم تَُعرِّ

تََک َضلَْلُت َعْن ِدْےنِی ( ْفنِی ُحجَّ تََک فَاِنََّک اِْن لَْم تَُعرِّ ْفنِی ُحجَّ ھُمَّ َعرِّ تََک اَللّٰ   )١ُحجَّ
..............  

  انتشارات آستان قدس رضوی ٩٦٧:مفاتيح الجنان صفحہ ١

  

  زيارت جامعہ کبيرة 

ْحَمِة َوُخزّٰ اَلسَّاَلُم َعلَْيُکْم ٰيا اَہْ  َسالَِة َوُمْختَلََف اْلَماَلئِکَ◌ِة َوَمْھبِطَ اْلَوْحِی َوَمْعِدَن الرَّ ِة َوَمْوِعَض الرِّ اَن اْلِعْلِم َوُمْنتَٰہی اْلِحْلِم َل بَْيٍت النُّبُوَّ
ْيٰماِن َواَُمنَاَئ َواُُصْوَل اْلَکَرِم َوقَاَدةَ ااُلَمِم َواَْولِيَاَئ النَِّعِم َوَعنَاِصَرااْلَْبَراِر َوَدعَ  ائَِم ااْلَْخيَاِر َوَساَسةَ اْلِعبَاِد َواَْرَکاَن اْلبِاَلِد َواَْبَواَب ااْلِ

ْحٰمِن َوُساَللَةَ النَّبِيِّْيَن َوَصْفَوةَ اْلُمْرَسلِْيَن َوِعْتَرةَ ِخيََرةَ َربَّ اْلٰعالَِمْيَن    الرَّ
ِ َوبََرَکاتُہ   َوَرْحَمةُ ّهللاٰ

  
  ترجمہ

يت نبوت، اور مقام رسالت ، اور منزل مالئکة ، اور مقام وحی، اور معدن رحمت، اور علم کے خزانے، اور حلم اے اہل ب
کے انتہائی مقام، اور کرم کے اصول، اور امتوں کے قائد ، اولياء نعمت، اور ارکان ابرار، اور نيکوں کے منزل اعتماد، اور 

مان کے دروازے ، اور رحمان کے امين ، اور نبيوں کے فرزند، اور بندوں کے قائد ، اور شہروں کے ارکان ، اور اي
  مرسلين کے برگزيده، اور رب العالمين کے نيک بندوں کی عترت 

 سالم ہو آپ پر اور خدا کی رحمتيں اور برکتيں بھی ۔

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  
  

  قرآن اور علی 
ِکْےَن بِِواَلَےِة َعلِیِّ ْبِن اَبِْی طَالِِب َو اَْواَلِده اْلَمْعصُ  ِ الَِّذْی َجَعلَٰنا ِمَن اْلُمتََمسِّ ّٰ ِ ِ الَِّذْی ہََداٰنا لِٰہٰذا َو ٰما ُکنَّا لِنَْہتَِدَی اَْلَحْمُد  ّٰ ِ ْوِمْےَن اَْلَحْمُد 

 ُ   لَْواَلاَْن ھَٰداٰنا ّهللاٰ
بِْےن ( القرآن: َوُکلَّ َشْيئٍ    )١اَْحَصْےٰناهُ فی اَِماٍم مُّ

  )٢حديث: َعلِّی َمَع اْلقُْرآِن َو اْلقُْرآُن َمَع َعلِیٍّ (
  قرآن: اور ہم نے ہر شے کوايک روشن امام ميں جمع کرديا ہے۔
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  حديث: علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔
ک عاليقدر شخصيت جو تمام ابعاداور خصوصيات انسانی کا ايک علی عليہ السالم ايک فرد بزرگ ہيں، علی عليہ السالم اي

مکمل پرتو ہے يہاں تک کہ داخلی بندگی اور بچپن کا دور برجستہ اور ممتاز ہے۔ علی عليہ السالم سب سے پہلے اسالم 
  ا ہے۔النے والے اور اسالم ميں پہلے مجاہد فی سبيل هللا ہيں اسی ليے شاعر مشرق عالمہ اقبال نے کيا خوب کہ

  مسلم اول شہ مردان علی 
  عشق راسرمايہ ايمان علی

  از والئے دودمانش زنده ام 
  ) ٣در جھاں مثل گہر تابنده ام (

علی عليہ السالم جس کی جان پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کے ساتھ پيوند خورده تھی اور ان کی زندگی حضور 
  زندگی کے ساتھ آميختہ تھی ۔فقط علی کو يہ فضيلت نصيب ہوئی کہ ختمی مرتبت صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کی 

..............  

   ١٢۔ يس آيت١
   ١٤٩۔امالی شيخ صدوق صفحہ  ٢
  ٧٧۔ کشف الفاظ اقبال ص ايضا کليات اقبال ص٣

  خدا کے گھر ميں آنکھ کھولی بقول شاعرمشرق 
  کسی را ميسر نہ شد اين سعادت
  بہ کعبہ والدت بہ مسجد شہادت

حضرت علی عليہ السالم کے سوا کسی بشر نے يہ عظيم شرف نہيں پايا کہ خدا کے گھر ميں اس کی والدت ہو اور خدا کے 
  گھر ميں ہی درجہ شہادت پر فائز ہو۔ حضرت کی پيدائش، حيات مقدس اور شہادت مکتب انسانيت کے ليے ايک درس ہے۔

ی شخصيت ہيں جنہوں نے انسانوں کو اپنی والدت حيات اور حضرت علی عليہ السالم دنيائے اسالم کی وه عظيم دوسر
شہادت کے ذريعے رزم، عزم، علم وحکمت، مجاہدت اور شہادت کاوه سبق سکھا يا جو انسانی زندگی کی نشيب و فراز سے 

ت کے پر تاريخ ميں ہميشہ باقی رہنے واال سرمايہ ہے۔ موال علی عليہ السالم عظمتوں، طہارتوں، تقدسوں اور احساسا
  گوناگون انواع کے رب النوع کی حيثيت کے حامل تھے اسی ليے فارسی شاعر نے کيا خوب کہا ہے۔

  
  کتاب فضل ترا آب بحر کافی نيست

  کہ ترکنم سر انگشت و صفحہ بشمارم
آپ کی شخصيت وه بے نظير شخصيت ہے کہ جس کے سامنے دوست محبت و الفت کے ساتھ اور آپ کے دشمن اور 

  کے ساتھ کھڑے ہيں۔ مخالفين حيرت
  

  يا ابا الحسن بابی انت و امی
  شہد االنام بفضلہ حتی العدیٰ 
  و الفضل ما شہدت بہ االعدأ 

آپ کی وه ملکوتی آواز جو آج پوری دنيا کی حکومتوں کے ليے لمحہ فکر يہ اور سبق آموز ہے آپ فرماتے ہيں :خدا کی 
ے لوگوں پر حکومت کرنے سے زياده عزيز ہينمگر يہ کہ اس قسم ميری يہی پيوند دار جو تياں ميرے نزديک تم جيس

حکومت کے ذريعے کسی حق کو اس کی جگہ پر قائم کروں يا کسی امر باطل کو اکھاڑ پھينک سکوں، حقيقت امر يہ ہے کہ 
کوئی  موال علی عليہ السالم کو سوائے خدا اور رسول ۖ کے کوئی درک نہيں کرسکا اور خدا اور رسول ۖ کو علی کے سوا

  نہيں پہچانا ۔ اسی ليے شاعر کہتے ہے۔
  

  علی قدر پيمبۖر را شناسد
  کہ ہر کس خويش را بہتر شناسد

معرفت اور غير معرفت کا اندازه موال علی عليہ السالم کے اس جملہ سے کر سکتے ہيں آپ فرماتے ہيں َما َعَرْفنَاَک َحقَّ 
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ے پہچاننے کا تھا آپ ايک مقام پر فرماتے ہيں:۔ اے ميرے معبود! مجھے ) نہيں پہچانا ہم نے تجھے جو حق تجھ١َمْعِرفَتَِک(
وه کمال عطا فرما کہ سب سے کٹ کر تيرا ہوجاؤں اور ميرے قلب کی بصارت ميں وه ضياء عطا فرما کہ جس سے تجھ 

مت ،معدن تک بے خطر پہنچ سکوں يہاں تک کہ دل کی آنکھيں نور کے حجاب کو چاک کرديں اور معدن رحمت، معدن عظ
  شرافت اورمعدن عدالت سے متصل ہوجائيں۔

  سال کی تھی جب انہوں نے بستر مرگ پر خدا کی مرضی کو خريد ليا ۔ ٢٠علی عليہ السالم کی عمر 
ُ َرُؤف بِّاْلِعبَاِد( ِ َو ّهللاٰ ْشِری نَْفَسہُ اْبتَِغاَئ َمْرَضاِت ّهللاٰ   )٢'' َو ِمَن النَّاِس َمْن ےَّ

  سال ہوئی تو انہوں نے ميداں ميں عتبہ، وليد اور بطحاء کی سرزمين کے  ٢٦ی عمر جب علی عليہ السالم ک
..............  

  ٢٣:پرتوی از انوار نہج البالغہ ص ١
  ٢٠٧:سوره بقره ٢

پہلوانوں سے پنجہ آزمائی کی، احد کے ميدان ميں حضرت رسول خدا ۖ کے گرد پروانے کی طرح چکر کاٹتے رہے اور 
ْساَلَم ُکلُّہ اِٰلی ُکْفِر ُکلِّہ)(احزاب ميں عم ) اگر طول ١رو بن عبدود جو کہ شاتم رسول ۖ تھا اس کا سر تن سے جدا کيا(بََرَز ااْلِ

تاريخ ميں نگاه کريں تو نظر آئيگاکہ تنہا علی وه انسان ہيں جس کے مختلف ابعاد ہيں کہ جو ايک انسان ميں نہيں ہو سکتے۔ 
مين اور باغات کی گوڈی کرکے قناعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، علی ايک حکيم و دانش کی علی ايک ساده مزدور کی طرح ز

طرح سوچتے ہيں، علی خدا کے مقابل ميں ايک اطاعت گزار بنده ہے، علی ايک شمشير زن اور قہرمان بھی ہے،علی معلم 
بھی ہے اورعلی جانشين رسول خدا اخالق اور مظہر سرمشق فضائل انسانی ہيں،علی پدر دلسوزاور مہر و محبت کرنے واال

  صلی هللا عليہ و آلہ وسلم بھی ہيں۔
علی امت اسالمی ميں سب سے زياد ه محبت کرنے واال اور محبوب شخصيت ہيں ،علی کا نام مردانگی ہے، علی کا نام حق 

ں خود خداوند قدوس ہے، عدل ہے، امانت ہے، نام علی لياقت،سخاوت، جوانمردی، ہے ،علی کا نام ہے کہ جس کے بارے مي
  نے فرمايا:

بِْےٍن)(   )۔''ہم نے ہر چيز کو امام مبين ميں جمع کيا ہے ''٢(َو ُکلَّ َشْيٍئ اَْحَصْےٰناهُ فی اِٰماٍم مُّ
  جس کے بارے ميں رسول خدا ۖ نے فرمايا:

)۔(   )٣(َعلِّی َمَع اْلقُْرآِن َو اْلقُْرآُن َمَع َعلِیٍّ
  )۔ علی حق کے ساتھ اور حق علی ٤َمَع َعلِیٍّ َےُدْوُر َمَعہ َحْےثُٰما َداَر)( (َعلِّی َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحقُّ 

..............  

   ٨٨صفحہ  ٤: غوالی اللئالی جلد ١
   ١٢: سوره ٰيسين٢
   ٦٤٢، ص  ١: سفينة البحار ج٣
  ٣٣٧، ص ٧:مسند امام علی ج ٤

ليے ہادی بنا کرچھوڑ جاتے ہيں اور صريح حديث  کے ہمراه ہے ،اسی طرح حضور ختمی مرتبت آپ کو اپنے بعد امت کے
  ہے ۔

ِ َو  ُ َعلَْےِه َو آلِہ َوَسلََّم : اِنِّْی ٰتاِرک فِْےُکُم الثِّْقلَْےِن ِکٰتاَب ّهللاٰ ی ّهللاٰ ِ َصلّٰ ِعْتَرتی اَْہُل بَْےتی ٰما اِْن تََمسَّْکتُْم بِِہٰما لَْن تَِضلُّْوا(قَاَل َرُسْوُل ّهللاٰ
ی َےِرَدا َعلَیَّ اْلَحْوَض)۔(بَْعدی َو اِ  ْفتَِرٰقا َحتّٰ   )١نَّٰما لَْن ےَّ

ميں تمھارے در ميان دو گران قدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک کتاب خدا اور دوسری ميرے اہل بيت اگر ان سے متمسک
ر آ مليں گے۔ پيغمبر رہيں تو ميرے بعد گمراه نہينہونگے اور يہ دونوں جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پ

اسالم کی حضرت علی کے ساتھ دوستی اور محبت قابل ديد ہے قرآن مجيد جو رسول خدا ۖ کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور 
خدا نے کتاب و حکمت کی تعليم پيغمبر اکرم ۖ کو عطا فرمائی ۔رسول خدا ۖ اتنے عارف قرآن ہينکہ علی کو اپنا بھائی، وصی، 

  د اور ولی قرار ديا پھر ان کو اپنا نفس قرار ديا۔ شاعر نے اس موقع پر کيا خوب کہا ہے۔خليفہ، وارث ، شاہ
  

  آپ ہے نفس پيغمبر نفس حيدر ہے رسول ۖ 
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  اور شب معراج ميں يار و ہمدم يا علی 
کو تعليم  کوئی ايسی آيت نہيں ہے جو علی کوتعليم نہ فرمائی ہو۔ تاويل قرآن ناسخ اور منسوخ ، محکم اور متشابہ کی آپ

فرمائی اسی بناء پر حضرت علی فرمايا کرتے تھے: خدا کے بارے ميں مجھ سے پوچھ لو کوئی ايسی آيت نہيں جس کو ميں 
  نہ جانتا ہو۔ جو آيات شب و روز ميں نازل ہو ئيں،صحراؤں اور پہاڑوں پر نازل ہوئيں ميں سب کو جانتاہوں۔

..............  

   ٦٢٢صفحہ  ٥:سنن تزمدی جلد ١

) مجھ سے پوچھ لو قبل اس ١ايک دن آپ نے مسجد کوفہ ميں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا: َسلُْونی قَْبَل اَْن تَْفقُِدْونی(
کے کہ ميں تم ميں نہ ہوں ۔يہ وه منزل ہے جہاں فقہاء مجتہدين مور خين، معبرين، علمائ، عرفائ، صوفياء کرام، محدثين، 

دين، عطار، شہرياراور عالمہ اقبال سب نے اس پر بحث اور گفتگو کی ہے جہاں پربے ساختہ مفسرين، موالنا روم ،فريد ال
)نہيں پہچانا ہم نے تجھ کو حق معرفت کے ساتھ، وہاں مزيد ارشاد فرماتے ہيں:۔٢ارشاد ہوتا ہے کہ ٰما َعَرْفٰناَک َحقَّ َمْعِرفَتَِک(

ميرے سامنے سے اگر سارے حجاب ہٹا ديئے جائيں تو ميرے يقين ميں ذره برابر  )٣لَْوُکِشَف اْلِغطَاُئ َما اْزَدْدُت َےقِْےناً (
  فرق نہيں آئے گا۔

لوگوں کے درميان سے ابن کوا نے سوال کيا، آپ ۖ کی غير موجودگی ميں جو آيات نازل ہوئی ہيں وه آپ کيسے بتائيں گے؟ 
آيات کو پيغمبر اسالم نے مجھے بتا يا اے علی خداوند  آپ نے فرمايا: ہاں جو آيات ميری غير موجودگی ميں نازل ہوئيں ان

  عالم نے اسطرح فرمايا بس ميرے سامنے تالوت کی اور اس کی تاويل مجھے بتائی۔ 
علی پيغمبر اکرمۖ  کے ساتھی، صحابيت، قرابت، محبت، فداکاری، عشق رسول ۖ ميں آپ سے آگے اور کوئی نہ تھا آپ قرآن 

کہ رسول خدا ۖ کے بعد تنہا علی عالم قرآن، عارف قرآن، مفسر قرآن تھے چنانچہ ابن عباس  کے ساتھ تھے ايسی حالت ميں
مفسر قرآن اور دانشمند اپنے علم کو حضرت علی کے علم کے مقابلے ميں سات سمندر ميں ايک قطره محسوس کرتے تھے 

  ۔
نہيں ہوگا، معيت اور ہمبستگی کا ايسا عالم تھا  علی قرآن کے ساتھ تھے کہ پيغمبر اسالم ۖنے فرمايا: علی قرآن سے ہرگز جدا

کہ رسول گرامی اسالم ۖ کے فرمان کے مطابق علی ابن ابيطالب کی تمام طاقت اور توانائی جسم اور جان ، علم اور فکر ايثار
  و قربانی ہر لحظہ قرآن کے دفاع ، قرآن کی تدوين و جمع آوری اور 

..............  

   ٢٠٨١:غرر الحکم ح ١
   ٢٣: پرتوی از انوار نہج البالغة ص ٢
  ٤: ايمان وعبادت علی ص٣

احکام قرآن کی پاسداری ميں صرف ہوئی ۔جب تک قرآن کی تدوين اور جمع آوری کے عظيم کام کو سرانجام نہيں ديا عبا 
خت تکلفيں برداشت بدن پر نہيں ڈالی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کو بيان کرنے ميں اور قرآنی تعليمات کو نشر کرنے ميں س

  کيں يہی وجہ ہے کہ قرآن پاک تحريف سے محفوظ رہا۔
نفاذ قرآن ميں آداب و سنن قرآن کو واضح کرديا ۔اس حوالے سے فتنہ و فساد کو دفع کرنے ميں شبہات اور تحريفات ، غلو 

سالميہ کو محفوظ رکھا۔ اس اور غلط تاويالت، ناکسين، قاسطين اور مارقين کی جاہالنہ سوچ اور فکر سے قرآن اور ملت ا
 بارے ميں آپ ۖ کو سخت قسم کے حاالت کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے دشمنان اسالم اور دشمنان قرآن سے ڈٹ کر مقابلہ کيا۔
جيسا کہ پيغمبر اسالم ۖ نے فرمايا تھا: کہ علی قرآن کی غلط تاويل پر جنگ لڑے گا ۔کبھی آپ نے جنگ صفّين ميں ذوالفقار 

ے فريب کاروناور جھوٹوں کے خالف جنگ لڑی اور قرآن و اسالم کے دشمنوں کو شکست فاش دی تو دوسری حيدری س
طرف آپ مسجد کوفہ ميں قرآن بيان کرتے اور اس کی تدريس انجام دتيے ہوئے نظر آئيں گے حضرت علی مسلمانوں کی 

نے جاتے ہيں اور مشکل حاالت ميں مسلمانوں ہدايت ميں قرآن اور سيرت رسول ۖ کے عظيم مبلغ کے عنوان سے جانے پہچا
  کی رہبری اور امامت کے عظيم ذمہ داری کو نبھايا ايسے حاالت ميں اگر

  قرآن بيان ہے تو علی مبين ہے 
  قرآن ہدايت ہے تو علی ہادی ہے

  قرآن صامت ہے تو علی ناطق ہے
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  قرآن مبين ہے تو علی امام مبين ہے
ں صريح آيات اور لطيف کنايات کے ذريعے آپ کے باعّزت اور بلند مر تبہ ومقام قرآن مجيد نے حضرت علی کے بارے مي

  کا اشاره ديا ہے.
قرآن مجيد کی آيات آپ کے اعالئے کلمہ حق و حقيقت، آپ کے اوصاف اورآپ کے کردار کو کبھی صراحت، کبھی کنايات 

م، صراط مستقيم، سابق بالخيرات، مجاہد فی سبيل اورکبھی اشارات کے ذريعے يوں بيان کرتی ہيں:کہ، کبھی آپ کو نباء عظي
هللا، حبل هللا، عروة الوثقی کے نام سے ياد کيا ہے، کبھی آپ اور آپ کے فرزندوں کو مختلف عناوين سابقون، مقربون، 
کی ہےخاشعون، صادقون، مطہرون کے نام سے ياد کيا ہے۔ ابن عباس کہتے ہيں: خداوند عالم نے کوئی ايسی آيت نازل نہيں 

مگر يہ کہ وه خطاب جہاں يا ايھا الذين آمنوا ہيں،مراد حضرت علی کی ذات شريف ہے۔ وه کہتے ہيں حضرت علی کے 
بارے ميں قرآن مجيد ميں موجود آيات جتنی ہيں کسی اور کے بارے ميں نہيں ہيں جز رسول خدا کے آپ فرماتے ہيں علی 

  کے بارے ميں تين سو آيات نازل ہوئی ہيں۔
) آيات نازل ہوئيں ہيں اس ميں کوئی بھی شريک نہيں ہے۔ حضرت ٧٠کہتے ہيں حضرت علی کے بارے ميں ستر ( مجاہد

علی کے بارے ميں بناء بر عامہ و خاصہ روايات موجود ہينکہ قرآن چار حصوں ميں نازل ہوا ہے۔ ايک حصہ ہمارے 
يں نازل ہوا، ايک حصہ آداب اور مثل کے بارےفضائل کے بارے ميں نازل ہوا ہے، ايک حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے م

  ميں اورايک حصہ واجبات اور احکامات کے بارے ميں نازل ہوا ہے۔ 
قرآن کی بلند يوں ميں آخری درجات ہم ہيں۔ اس حوالے سے حضرت علی اور اہل بيت اطہار عليھم السالم کے بارے ميں جو

زاروں شيعہ اور سنی مصنفين، محدثين ،مفسرين نے بحث اورگفتگو آيات نازل ہوئيں اس کے اسباب و علل کے بارے ميں ہ
  کی ہے مثال کے طور پر َما نزَل فی َعلِی ما نزل فی اہل البيت و غيره کو ديکھ سکتے ہيں۔

بِْےن)(   )١خداوند علی و اعلی قرآن مجيد ميں فرماتا ہے ( َو ُکلَّ َشْيٍئ اَْحَصْےنَاهُ فی اَِماٍم مُّ
  ايک روشن امام ميں جمع کرديا ہے ۔روايات ميں امام مبين سے مراد ائمہ طاہرين عليہم السالمہم نے ہر شیء کو 

..............  

  ١٢:يس، ١

  کی ذوات مقدسہ کو ليا گيا ہے جنہيں پروردگار عالم نے اپنے علوم کا مخزن اور اپنی مشيت کا محل و مرکز قرار ديا ہے۔
س حصہ کئے ہيننو حصے علی کو دئيے ہيں اور ايک حصہ لوگوں کو ديا ہے اس منقول ہے کہ خداوند عالم نے علم کے د

 ميں بھی علی کی ذات شريک ہے اور سب لوگوں سے زياده واقف ہيں۔ علم ماکان و ما يکون کے مالک اور وارث علی ہيں۔
بِْےن نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں جب يہ آيت َوُکلَّ َشْيٍئ اَْحَصْينَاهُ فی اَِماٍم مُّ
  اور حضرت عمر نے عرض کيا يا رسول هللا ۖ کيا امام مبين سے مراد تورات ہے؟

  آپ ۖ نے فرمايا نہيں.
  انجيل ہے؟ فرمايا نہيں.
  زبور ہے؟ فرمايا نہيں.
  قرآن ہے؟ فرمايا نہيں.

  فرمايا: اسی دوران حضرت علی وہاں حاضر ہوئے تو پيغمبر اکرم ۖ نے 
ُ تَبَاَرَک َو تََعاٰلی فِْےِه ِعْلُم ُکلِّ َشْيٍئ ِعْلَم َماَکا َن َو َما َےُکْوُن  بِْےن اَْحٰصی ّهللاٰ   اِٰلی َےْوِم اْلقَِےاَمِة۔ہُْو ٰہٰذا اَِمام مُّ

  موال علی عليہ السالم خود فرماتے ہيں ميں ہی امام مبين ہوں۔
محفوظ ، قرآن مجيد اور قلب مبارک حضرت رسول خدا ۖ کو قرار ديا ہے ليکن  اگرچہ مفسرين نے امام مبين سے مراد لوح

امام مبين کو ائمہ طاہرين عليہم السالم نے متعدد مقامات پر خود ان ذوات مقدسہ کو قرار ديا ہے جيساکہ ہم نے پہلے عرض 
  کياہے۔

راستے ميں ايک مقام پر  ايک دفعہ صحابی رسول حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ کسی جنگ ميں جارہے تھے
چيونٹيونکے بل پر پہنچے۔ حضرت عمار نے عرض کيا يا علی . خدا کے عالوه کوئی ہے جو اس روئے زمين پر ان کی 

تعداد بتا سکتاہے؟ موال علی مسکرا کر فرمانے لگے ميں ايک شخص کو جانتا ہوں جو نہ صرف ان کی تعداد بتا سکتا ہے 
ان ميں سے کتنے نر ہيں اورکتنے ماده،عرض کيا يا امير المومنين عليہ السالم وه شخص کون بلکہ يہ بھی بتا سکتا ہے کہ 

بِْےن ) عرض کيا بالکل يا ا با ہے؟فرمايا: کيا تم نے سوره يس ميں يہ آيت نہيں پڑھی ہے (َو ُکلَّ َشْيٍئ اَْحَصْےٰناهُ فِی اَِماٍم مُّ
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  مبين ہوں۔الحسن ميننے پڑھی ہے آپ نے فرمايا ميں ہی امام 
منقول ہے کہ خوارج کے ايک گروه نے جب حديث انامدينة العلم کوسنا تو اپنے دل ميں بہت پيچ و تاب کھائے اور ان ميں 

سے دس آدمی جو ادعائے علم رکھتے تھے با ہم مشوره کر کے بغرض امتحان حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے 
مائی کہ ميں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازه ہے تو ہم لوگ اس کہ آپ کی فضيلت مينجو حديث پيغمبر ۖ نے فر

حديث کی اس وقت تصديق کريں گے کہ ہم ايک ہی سوال کو مسلسل کريں گے آپ ہر ايک سوال کا جواب الگ الگ بيان 
  کريں بہر حال ان ميں سے ايک شخص نے سوال کياعلم بہتر ہے يا مال؟

مال سے اس ليے کہ مال فرعو ن و ہامان اور قارون کے متروکات سے ہے جبکہ علم پيغمبرں آپ نے فرمايا: علم بہتر ہے 
  کی ميراث ہے۔

  دوسرے نے سوال کيا علم بہتر ہے يا مال؟
  آپ نے فرمايا: علم بہتر ہے اس ليے کہ مال کے دشمن بہت ہيں اور صاحب علم کے دوست بہت ہيں۔

  تيسرے نے اسی سوال کو دھرايا ۔
  ايا: علم بہتر ہے اس ليے مال کی تو حفاظت کرتا ہے اور علم تيری حفاظت کرتا ہے۔آپ نے فرم

  چوتھے نے پوچھاآپ نے فرمايا:
مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے زياده ہوتا ہے، پانچويں کے جواب ميں ارشاد فرمايا: مال دار کو بخيل

  بھی کہتے ہيں اور صاحب علم کو سخی کہتے ہيں۔
  ھٹے فرد کو اس طرح جوا ب ديا:چ

  مال کے ليے ہميشہ چور اور ڈاکو کا خوف لگا رہتا ہے اور علم ان سب بالؤن سے محفوظ ہے۔ 
  ساتوينکے جواب ميں ارشاد فرمايا:

  مالداروں سے روز قيامت حساب ليا جائے گا اور مواخذه کيا جائے گا اور دولت علم پر نہ حساب ہے نہ کوئی مواخذه ۔
سے فرمايا: مال عرصہ تک رکھنے سے کہنہ اور خراب ہوجاتا ہے اور علم امتداد زمانہ سے تازه اور روشن ہوتا  آٹھويں
  ہے۔

  نويں کے جواب ميں فرمايا:
علم سے قلب ميں روشنی حاصل ہوتی ہے اور مال سے دل پر سياہی چھا جاتی ہے،دسويں کے جواب ميں فرمايا: کثرت مال 

نے خدائی کا دعوی کيا، صاحب علم ہميشہ مسکين اور خاشع ہوتا ہے اور احاطہ عبوديت سے  سے فرعون و نمرود و غيره
  باہر نہيں ہوتا۔

اس کے بعد حضرت نے فرمايا: خداکی قسم ہے اگر تم ميری زندگی تک اسی طرح سوال کرتے رہوگے تو ميں ہر مرتبہ علم
ج اور منافق توبہ کر کے مؤمن خالص ہوگئے امام مبين کی کی فضيلت بطرز جديد بيان کرتا جاؤنگا يہ سن کر وه سب خوار

) ۔ اے علی تم ہی ميرے علم کے ١يہی شان ہوتی ہے اس ليے رسول خدا نے فرمايا۔ (ٰيا اَبَا اْلُحَسْےِن اَْنَت َواِرُث ِعْلمی)(
يہ السالم قرآن کی تعريف وارث ہو۔ علی اور قرآن ، قرآن اور علی ،قرآن کا ماحصل علی اور علی کا ماحصل قرآن۔ علی عل

  کرتے ہوئے فرماتے ہيں:۔ 
ديکھو! قرآن حکم کرنے واال بھی ہے اور روکنے واال بھی ہے ،وه خاموش بھی ہے اور گويا بھی ،وه مخلوقات پر هللا کی 

مام بنا يا محبت ہے جس کا لوگوں سے عہد ليا گيا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا ديا ہے۔ مالک نے اس نور کو ت
ہے اور اس کے ذريعے دين کو کامل قرار ديا ہے۔ وہاں امير المؤمنين فرماتے ہيں:۔ قرآن صامت ہے ميں ناطق قرآن 

ہوں۔قرآن کے حوالے سے علی ولی امر مسلمين ہے۔ جہاں علی قرآن کو دين کا تکميل قرار ديتا ہے وہاں قرآن روز تاج 
ْساَلَم پوشی علی کے دن ميدان غدير ميں آيت اَلْ  َےوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْےنَُکْم َو اَْتَمْمُت َعلَْےُکْم نِْعَمتی َو َرِضْےُت لَُکُم ااْلِ

  )کہہ کرواليت علی کو تکميل دين قرار ديتا ہے۔٢ِدْےنًا(
..............  

 ٣:مائده آيت ٢ ٩٨: نہج الصباغہ خطبہ ١
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 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  دين اور غدير 
دين متعدد معنی ميں استعمال ہوا ہے بطور مثال جزائ، پاداش اور اطاعت کے معنی مينبھی آيا ہے۔ چنانچہ اسالمی تعليمات 

اخالقيات اور اعتقادات کے مجموعہ کا نام دين ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے رسول اکرم ۖ کو ابالغ ہوا ہے قرآن 
ْےِن) مجيد ميندين درج ذيل معانی ميں دين استعم ال ہواہے: پاداش اور جزاء ،سوره فاتحہ ميں ارشاد ہوتا ہے:(َمالِِک َےْوِم الدِّ

  )مالک روز جزائ،١(
َ ُمْخلِِصْےَن لَہ الدِّْےن( ّٰ )اور انہيں صرف اس بات ٢سوره بينہ کی آيت نمبر پانچ ميں ارشاد ہوتاہے: (َو َما اُِمُرْو ااِلَّ لَِےْعبُُدْوا 

ا کہ خدا کی عبادت کريں اوراس عبادت کو اس کيلئے خالص رکھيں۔ نماز قائم کريں زکٰوة ادا کريں اور يہی کا حکم ديا گيا تھ
سچا اور مستحکم دين ہے'' اہل کتاب اور مشرکين دونوں پيغمبر اکرم ۖ کی آمد کے منتظرتھے اور ان پر ايمان النے کے لئے 

  م الہی کو پيش کيا، انہيں باطل سے اعراض کرنے اور حق آمادگی کا اظہار کر رہے تھے ليکن جونہی آپ نے پيغا
..............  

   ٣: فاتحة الکتاب ١
  ٥:بيّنة ،٢

کی عباد ت کرنے کا حکم ديا اور ان سے يہ مطالبہ کيا کہ شرک کی روش چھوڑ کر اخالص عبادت سے کام ليں اور 
بھی سامنے آئے، نماز قائم کريں اور زکٰوة ادا کريں  اخالص بھی فقط دل و دماغ کے اندر نہ ره جائے بلکہ عملی طور پر

يعنی هللا کے حق کا بھی خيال رکھيں، اور بندگان خدا کے حقوق بھی ادا کرينکيونکہ بہترين خالئق بننے کے لئے يہ دونوں 
ميں ارشاد  ١٢٥الزم ہيں او رتنہا ايمان کافی نہيں ہے بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سوره نساء آيت نمبر 

  ہوتا ہے: 
ِ َو ہَُو ُمْحِسن)'' اور اس سے اچھا دين دار کون ہوسکتا ہے جو ا ْن اَْسلََم َوْجھَہ اِٰلی ّهللاٰ پنا رخ خدا کی طرف(َو َمْن اَْحَسُن ِدْےناً ِممَّ

  رکھے اور نيک کام اورنيک کردار بھی رکھتا ہو۔
ت يا جماعت کی بنياد پر نجات کا پيغام نہيں ديا جيسا کہ اہل کتاب کا اسالم دين ِايمان بھی ہے ديِن عمل بھی ۔اس نے قومي

خيال تھا کہ صرف يہودی اور عيسائی ہی جنت ميں جا سکتے ہيں يا پھر بعض مسلمانوں کا خيال ہے کہ مسلمان جہنم ميں 
پڑے گی، اور نيک عمل  نہيں جا سکتے، دين اسالم کا کھال اعالن ہے کہ برائی کروگے تو اس کی سزا بھی برداشت کرنا

کروگے تو اس کاانعام بھی ملے گا۔ اس طرز فکر کو بہترين دين سے تعبير کيا گيا ہے اور اس کے ساتھ ايمان کی شرط 
لگائی ہے اور اس کے بعد اسال م و تسليم کا ذکر کيا گيا ہے اور اس کے ساتھ حسن عمل و کردار کی شرط لگائی ہے جس 

  ہو جاتی ہے کہ، نہ ايمان عمل کے بغير کارآمد ہو سکتا ہے او ر نہ عمل ايمان کے بغير۔سے اس امر کی مکمل وضاحت 
الِ  لَِحاِت َو بِالّصٰ ْےَماِن ُےْستََدلُّ َعلَی الّصٰ َحاِت موالئے کائنات نے اسی نکتہ کو نہايت حسين الفاظ ميں واضح فرمايا ہے: بِااْلِ

ْےَماِن ( نيک اعمال کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور نيک اعمال سے ايمان کا پتہ ملتا ہے'' ) ايمان سے ١ُےْستََدلُّ َعٰلی ااْلِ
  بعض مفسرين نے دين سے مراد 

..............  

  ٢٠١: شرح ابن ابی الحديد ص١

طاعت کو قرار ديا ہے۔ کلی طور پر اسالمی تعليمات کے اخالقی واعتقادی پہلو کی طرف اس آيت کريمہ نے اشاره کيا ہے 
ِ ااِلْساَلم(اِنَّ  ْےَن ِعْنَد ّهللاٰ   )دين هللا کے نزديک صرف اسالم ہے۔١الدِّ

ْبتَِغ  يہ دليل کہ اصل دين اطاعت الہی ہے اور اس کا پيغام سارے انبئا کرام نے ديا ہے لہذا سب کا دين اسالم ہے۔ َو َمْن ےَّ
ْقبََل ِمْنہُ( ْساَلِم ِدْےناً فَلَْن ےُّ کے عالوه کوئی بھی دين تالش کرے گا تو وه دين اس سے قبول نہيں کيا )اور جو اسالم ٢َغْےَر ااْلِ

  جائے گا ۔
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ْےِن ُکلِّہ( ) خدا وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور دين ٣ہَُو الَِّذْی اَْرَسَل َرُسْولَہ بِاْلہُٰدی َو ِدْےِن اْلَحقِّ لُِےْظِہَره َعٰلی الدِّ
اديان پر غالب بنائے ۔سوره کافرون ميں ارشاد ہوا: لَُکْم ِدْےنُُکْم َولَِی ِدْےن  حق کے ساتھ بھيجاتا کہ اپنے دين کو تمام

ی بِہ نُْوحاً ٤( ْےِن َما َوّصٰ وَّ )تمہارے لئے تمہارا دين ہمارے لئے ہمارا دين ،پھر سوره شورٰی مينا رشاد ہوا َشَرَع لَُکْم ِمَن الدِّ
ْےنَ  قُْوا فِْےِه(الَِّذْی اَْوَحْےنَا اِلَْےَک َو َما َوصَّ ْےَن َو اَل تَتَفَرَّ   )٥ا بِہ اِْبَراہْےَم َو ُمْوٰسی َو ِعْےٰسی اَْن اَقِْےُمْوا الدِّ

''اس نے تمھارے لئے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس کی نصيحت نوح کو کی ہے اور جو وحی پيغمبر ۖ آپ کی طرف 
ی ہے کہ دين کو قائم کرو اور اس ميں تفرقہ پيدانہ ہونے بھی کی ہے اور جس کی نصيحت ابراہيم و موسی و عيسی کو ک

  پائے۔
دين اس آخری منزل کا نام ہے جس تک ہر انسان کو پہنچنا ہے اس کے بعد اس منزل تک پہنچنے کے لئے مختلف راستے 

ابراہيم ، مقرر کئے گئے ہيں جنہيں شريعت سے تعبير کيا گيا ہے ۔ جن کی مجموعی تعداد پانچ ہے،شريعت نوح ،شريعت 
  شريعت موسی ، 

..............  

   ١٩:آل عمران ١
  ٨٥:آل عمران ٢
   ٣٣:توبہ ٣
  ٦:کافرون ٤
  ١٣:شوری ٥

شريعت عيسی ، شريعت محمد ۖ۔ان قوانين کے باہمی اختالف کا فلسفہ يہ ہے کہ حاالت زمانہ کے تغير اور ارتقٔا کے ساتھ 
ون جامد اور بے جان ہو کر ره جائے گا اور مختلف ادوار حيات ميں جزئی طور پر قوانين کی تبديلی ناگزيرہے ورنہ قان

کارآمد نہ ره سکے گاجس کا واضح مفہوم يہ ہے کہ شريعت ايک گھاٹ کا نام ہے جو دريا کے مدو جزر اور اتار چڑھاؤ 
يامت ميں ، صرف نبوتکے ساتھ بدلتا رہتا ہے ورنہ دين کے بنيادی اصولوں ميں نہ توحيد ميں کوئی فرق آسکتا ہے اور نہ ق

ہے جس کی تعدا دميں حضرت آدم سے مسلسل اضافہ ہوتا چال آرہا ہے اور اسی اضافہ کی بنياد حاالت زمانہ کے تحت 
جزئی قوانين ميں تغير و تبدل رہا ہے۔ دور نوح کی شريعت اور تھی دور مرسل اعظۖم کا قانون اور ہے۔ مقصد کے اعتبار 

ار کے اعتبار سے اختالف و تغير ناگزيز ہے۔ اب يہ ايک مصلحت الہی ہے کہ اس نے چار سے سب متحدہيں ليکن طريقہ ک
شريعتوں کو وصيت و نصيحت سے تعبير کيا ہے اور ايک کو وحی قرار ديا ہے جس سے انبياء کے مراتب پر بھی روشنی 

تم المرسلين اور خاتم االنبياء ہيں اس پڑتی ہے۔ قرآن مجيد کے بنيادی اصولوں ميں سے ايک اصل يہ ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ خا
َجالُِکْم َو ٰلِکْن رَّ  ْن رِّ د اَبَا اََحٍد مِّ ِ َو ضمن ميں بہت سی قرآنی آيات اس بات پر داللت کرتی ہيں جيسا کہ :َو َما َکاَن ُمَحمَّ ُسْول ّهللاٰ

ْےَن( کے رسول اور خاتم النبيين ہيں۔ يہ وه اہم ترين آيت  )،محمد ۖ تم ميں سے کسی کے باپ نہيں ہيں بلکہ وه هللا١َخاتََم النَّبِےِّ
کريمہ ہے جو رسول ۖهللا کے خاتم االنبياء ہونے پر داللت کرتی ہے۔ خاتم االنبياء ميں خاتم کو فتحہ کے ساتھ بھی پڑھاجاتا 

'' کو کسره ہے اور کسره کے ساتھ بھی،اور يہ قرائت کا سلسلہ عاصم کوفی سے حضرت علی تک جا پہنچتا ہے، جو ''ت
  کے ساتھ پڑھتے ہيں اس کے معنی خاتمہ دينے والے کے ہيں آخر تک پہنچانے 

..............  

  ٤ ٠: سوره احزاب آيہ ١

والے، گويا انبياء کی ايک صف ہے اور اسی صف کے آخر ميں حضرت محمد ختمی المرتبت ۖ ہيں اس معنی کے حوالے 
ول اکرم ۖ پر ختم نہيں ہوتی ہے بلکہ تنہا صرف اس معنی کو پہنچاتا ہے کہسے ديکھا جائے تو شرافت و عظمت و ہدايت رس
  آپ ۖ کے بعد کوئی نبی يا رسول مبعوث نہيں ہوگا ۔

دوسری طرف سے خاتم فتحہ تاء کے ساتھ دوسرے معنی ميں آيا ہے يعنی موضوع رسالت اور نبوت کو ايک خط سے تشبيہ
لکھنے والے کادستخط ہوتا ہے اور يہ مہر اور دستخط، شخص کو معين  دی گئی ہے کيونکہ خط کے آخر ميں مہر اور

کرتاہے کہ لکھنے واال کون ہے اور يہ خط تمام ہونے کی عالمت بھی ہے يعنی لکھنے واال جو کچھ لکھنا چاہتا تھا لکھ 
و ان کا دين بھی کامل و اکمل ہونا چکاہے، باقی اس کے بعد کچھ لکھنا نہيں چاہتا ہے، پس پيغمبر اکرم ۖ اگر خاتم االنبياء ہيں ت

چاہئے ليکن اکمال دين کس چيز ميں ہے؟ با الفاظ ديگر دين کا کامل ہونا، کيونکہ يہ دين حضرت محمد ۖ کے ذريعہ کامل ہوا 
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ہے۔ پس دين کے کامل ہونے کے حوالے سے ضروری ہے اس کے بنيادی اصولوں پر بحث و تحقيق ہونی چاہئے ۔پس دين 
  ی محور ہوتے ہيں۔کے تين بنياد

  )خداوند عالم کی طرف سے وحی نازل ہونا اور اس دين کے قانون اور دستور العمل کا بيان ہونا۔١
  )اس دين کے قانون کی تفسير وتبين ہونا اور اس کی حفاظت کا انتظام ہونا۔ ٢
  ) اس دين کے قانون کو معاشره ميں نافذ کرنا اور اجرا کرنا۔٣(

ين اسالم مکمل طور پر پيغمبر اسالم ۖ کی زندگی مينانجام پذير ہوا اور اس کے قانون پيغمبر اکرم ۖ پہلے مرحلے ميں دين مب
سالہ زندگی ميں اجرٔا کے دور سے گزارا، اور اسالمی معاشر ه ميں نافذ ہوا ۔ خداوند عالم نے اپنے پيارے نبی سے  ٢٣کے 

بغير لوگو نکو کچھ بھی نہيں بتاتا، لہذا پيغمبر اکرم ۖ نے اس پر عمل کيا اور ) کہ وحی کے ١فرمايا: (َو َما َےْنِطُق َعِن اْلہَٰوی(
  آپ نے وحی کے بغير کوئی بات نہيں کی۔

..............  

  ٣:سوره نجم آيہ ١

پيغمبر اسالم ۖ نے وحی کولوگوں تک پہنچايا (ہمارے رسول وحی اورعلم الغيب کے حوالے سے کام نہيں ليتے ہيں) لہذا وه 
جو قيامت تک ضروری اور الزم تھی، وحی کی صورت ميں بيان اور نازل ہوئی ہے ہم نے اس ميں کوئی چيز باقی چيز 

  نہيں رکھی ہے۔
بِْےٍن( ) ليکن وه دين جو خدا کی طرف سے نبی اکرم ۖ کے ذريعہ نازل ہوا ہے اس کی ١(َو اَل َرْطٍب وَّ اَل ٰےابٍِس ااِلَّ فی ِکتَاٍب مُّ

ير و تبيين اور اس کے اجراء و نفاذ اور حفاظت کی ضرورت ہے تا کہ دشمنوں اور منافقوں کے شر سے ہر زمانہ ميں تفس
محفوظ رہے۔ لہذا پيغمبر اسالم ۖ کے زمانہ ميں خود رسول خدا ۖ حافظ دين ہيں اگر دين کی حفاظت نہ ہو تو دين محفوظ نہيں 

طابق بيان اور استعمال کريں گے اسالم کے حقيقی چہره کو مسخ رہے گا۔ اور دين خدا کو دشمنان اسالم اپنی خواہشات کے م
اور مٹا ديں گے جوحشر دين موٰسی اور دين مسيح کا ہوا وہی حشر اسالم کا ہوگا۔اس صورت ميں دين دين کامل نہيں رہے 

  گا۔
ا تو اس کی کوئی قدر ہر قانون کی اہميت اس کے اجراء اور نفاذ ميں مضمر ہے۔ اگر کسی قانون اور دستور پر عمل نہ ہو

وقيمت اور اہميت نہيں رہتی۔ وحی اٰلہی جو قانون کی شکل ميں نازل ہوئی ہے اس کی اہميت اس وقت واضح ہوگی جب وه 
  اجراء اور نفاذ کے مرحلے سے گزرے ۔ 

عليہ وآلہ وسلم  قرآن مجيد وه دستور العمل ہے جو انسانی فطرت سے ہم آھنگ ہے اور يہ دستور العمل پيغمبر اکرم صلی هللا
سالہ  ٢٣کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے تاکہ اس کا اجراء اور نفاذ ہوجائے لٰہذا پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 

مدت ميں اس کو اجراء اور نفاذ کرکے دکھايا پس پيغمبر اکرم ۖ اس دين کے مجری اور لوگوں کے ولی ہيں ۔ان تمام مطالب 
ے بعد ہم يہ نتيجہ اخذ کرسکتے ہيں کہ دين کا کمال ان تينوں محور پر عمل اور اس کی تکميل پر ميں غوروفکر کرنے ک

  منحصر ہے اور ان ميں سے کسی ايک
..............  

  ٥٩: سوره انعام آية ١

 کی کمی وزيادتی دين کے ناقص ہونے کی عالمت سمجھی جائے گی زمان پيغمبر اکرم ۖ ميں خود ذات نبی اکرم صلی هللا
عليہ وآلہ وسلم نے اس عہده کو بڑے اچھے طريقے سے انجام ديا اور دين کی ذمہ داری خود رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ 
وسلم کے کندھوں پر تھی ۔ آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر تمام معنٰی ميں دين کو پہنچايا اوراجراء اور نفاذ 

  حفاظت کا مکمل انتظام بھی کيا ۔ کے مرحلے سے گزارا نيز دين کی 
رسول اکرۖم مقام تزولی قرآن ، مقام تفسير وتبيين اور اجراء ونفاذ کے حوالے سے محافظ دين ہيں۔ليکن يہ دين کيا صرف 

حيات پيغمبر اکرۖم ہی تک محدود ہے يا پيغمبر اکرۖم کے بعدبھی جاری وساری رہناہے؟ اگر دين کا کامل وکمال صرف زمان 
ہی تک محدود ہے تو پھر اسالم کا يہ دعوٰی کہ وه عالمگير مذھب اور دين ہے اسکے کيا معنی ٰہيں ؟ خود قرآن کہتا  پيغمبر

ْيِن ُکلِّہ ، پس جب پيغمبر اکرم ۖکا خاتم االنبياء ہونا ثابت ہے تو پھر دين اسالم کا بھی عالمی دين ہونا  ہے کہ لِيُْظِہَره ِعٰلی الدِّ
دين اور آئين اسالم مذکوره تينوں محور زمان پيغمبر اکرۖم تک ہی محدود نہيں ہے بلکہ پيغمبر  صحيح ہے اس صورت ميں
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اکرۖم کی رحلت سے ليکر روز قيامت تک دونوں محور يعنی تفسير وتبيين قرآن اور اس کی حفاظت ايک طرف قانون اسالم 
خلل ونقص پيدا ہوجائے تو دين کے مکمل وشريعت کا اجراء تودوسری طرف اگرا ن ميں سے کسی ايک ميں بھی کوئی 

ہونے پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس صورت ميں دين کامل نہيں رہے گا اسی لئے قرآن مجيد ميں مسئلہ امامت وواليت کو 
  پيش کيا ہے۔

ْساَلمَ    )١ِدْيناً( اَْليَْوم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم َواَْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتی َوَرِضْيُت لَُکُم ااْلِ
  پس مسئلہ جانشينی پيغمبر اکرۖم ايک مکمل سلسلہ کا نام ہے نہ کہ کوئی شخصی مسئلہ بناء بر اين مسئلہ يہ نہيں 

..............  

  ٣) مائده ١(

ہے کہ فقط ذات امير المؤمنين مطرح ہو اوران کا تعارف ہوجائے ۔ اگر ايسا ہو تو پھر وہی اشکال اور اعتراض وارد ہوگا جو
رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر وارد کرتا ہے۔ لٰہذا مسئلہ غديرخم ايک ايسے تسلسل کا نام ہے جو آدم سے ہوتا ہوا 

رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پھر اميرا لمؤمنين علی عليہ السالم سے ليکر امام زمان عجل هللا فرجہ الشريف پر جاکر 
جھگڑا امام پر نہيں بلکہ امامت پر ہے جس کے ذريعے دين کامل ہوتاہے۔ اگر دين اسالم ابدی دين اختتام پذير ہوتا ہے لٰہذا 

ہے تو يہ ايک ايسے تسلسل کا نام ہے جس ميننبوت کے ساتھ ساتھ امامت بھی شامل ہے جو دين کے مکمل ہونے کی 
  ضمانت ہے ۔

هللا عليہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب عليہ  شيعوں کے اہم اعتقادات ميں سے ايک ذات مبارک پيغمبر اکرم صلی
السالم ہيں جو کائنات کے افضل واکرم انسان ہيں۔ جن ميں سے ايک کو خداوند عالم نے مصطفی اور دوسرے کو مرتضٰی 

  بنايا ہے۔
رہے۔ ان دشمنان يہ دونوں ہستياں مرور زمان کے ساتھ ساتھ اسالم دشمن طاقتوں کی سازشوں اور حملوں کا نشانہ بنتے 

خداودين کی پوری کوشش يہ رہی کہ اسالم کے مقدس نظام کو مختلف ہتھکنڈوں کے ذريعے خدشہ دار کريں اور اس طرح 
  دين کے جڑوں کو نابود کرديں۔ 

ان باطل طاقتوں کے دسيسہ کاريوں اور حملوں سے دين کو محفوظ رکھنے کے لئے ايک ايسا سسٹم اور نظام خداوند عالم 
  ايا ہے جسے امامت وواليت کہاجاتا ہے۔نے بن

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے جس دن رسالت کا اعالن کيا اسی دن امامت وواليت کا اعالن بھی کردياتھا۔
)سالہ دور رسالت ميں ہر حساس موقع پر امامت کا تعارف کرايا۔ ان ميں سے ٢٣آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنی تئيس (

ک دعوت ذوالعشيرة ہے جسميں اعالن رسالت کے ساتھ ساتھ اعالن وصايت وامامت بھی فرمايا: اِنَّ ٰھٰذا اَِخْی َوَوِصيّی اي
َوَخلِْيفَتی يہ اعالن حضرت علی عليہ السالم کے خليفہ بالفصل ہونے کی بيّن دليل ہے ۔ دين کی حاکميت اور حکومت کے 

  ھتی ہيں جو تمام زمانوں سے مربوط ہيں۔لئے واليت وامامت ايک اصل کی حيثيت رک
ُ َعلَْيِہ َوآلِہ َوَسلَّم: يَْوُم َغِدْير ُخْم اَْفَضُل اَْعٰياِد اُمَّتی..........، غدي ی ّهللاٰ ِ َصلّٰ ر کا دن ميری امت کے لئے ايک عظيم قَاَل َرُسْوُل ّهللاٰ

و امت کی رہنمائی اور ہدايت کے لئے منصوب کريں )۔ اسی دن خداوند عالم نے مجھے حکم ديا کہ بھائی علی ک١عيد ہے (
تاکہ ميرے بعد ہدايت کاتسلسل علی کے ذريعہ جاری وساری رہے يہ وه دن ہے جسميں خداوند رب ّ العّزت نے دين کو کامل 

  کيا اور نعمت کو ميری امت پر تما م کرديا اور دين اسالم کوا ن کے لئے بہترين دين قرار دے ديا۔
ً اَْليَْوم اَ  ْساَلَم ِدْينا   ْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم َواَْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتی َوَرِضْيُت لَُکُم ااْلِ

ترجمہ:آج ميں نے تمہارے لئے دين کو کامل اور اپنی نعمتوں کو تمام کرديا ہے اور تمہارے لئے دين اسالم کو پسنديده 
  ) ٢قراردياہے۔(

ور اہم ترين مسئلہ اتحاد اسالمی کا مسئلہ ہے ۔ دوسری طرف پوری تاريخ اسالم مسلمانوں کے درميان ايک حساس ترين ا
مسلمانوں کے مختلف فرقوں ميں بٹنے اور مختلف نظريات کے حامل ہونے کی اصل يہی مسئلہ امامت وخالفت رہی ہے يہی

ا گيا ۔ بقول محمد بن عبدالکريم مسئلہ ہے جس کے لئے ہزاروں لوگوں کی جانيں چلی گئيں اور الکھوں انسانوں کا خون بہاي
  شہرستانی جو علم الکالم اور 

..............  

  ٢٨٣صفحہ  ١۔ الغدير جلد ١
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  ٣۔سوره مائده آية ٢

  تاريخ اسالم کے بڑے ماہر ہيں '' مسلمانوں کے درميان اختالفات کی اصل وجہ مسئلہ امامت ہے''۔
 عليہ وآلہ وسلم کی نيابت ميں دين ودنيا کے امور کو امت اسالمی امامت وخالفت کے معنٰی يہ ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا

کے درميان بيان کريں اور نافذ کريں يہ وه تعريف ہے جو تمام فرق اسالمی کے نزديک قابل قبول ہے ليکن بعض فَِرق 
ہری عدالت کی بھیاسالمی کے نزديک امامت وخالفت سے مراد يہ ہے کہ: اسالمی حکومت کونافذ کرنے کے ساتھ ساتھ ظا

رعايت کريں اور امت کو خارجی اور داخلی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھيں ، جبکہ واقع ايسا نہيں ہے بلکہ امامت 
وخالفت ايک ايسا رکن اصلی ہے جس پر باقی تمام فروعات مبتنی ہيں۔ اسالم ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو 

امام وخليفہ کو بھی حاصل ہے۔جسکا تذکره ہم پہلے کرچکے ہيں۔يعنی دينی امور کو بيان کرنے جتنا مقام حاصل ہے اتنا ہی 
کے ساتھ ساتھ تفسير واحکام کو بھی پہنچاننانيز انسانيت اور امت محمدی کی ہدايت معنوی کو ادامہ دينا۔ پس جو طريقہ کار 

اور افضليت واعلميت کاتصور پيغمبر کے لئے ہے وہی پيغمبر کا ہوتاہے وہی امامت کا بھی ہے۔ لٰہذا جو عصمت وطہارت 
امامت کے لئے بھی ہے۔ ايسے ميں يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ صرف حکومت وسياست تک امامت کو محدود کيا جائے پس يہ 

 نظريہ باطل اور ہيچ ہے۔

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  امام کی معرفت کا طريقٔہ کار:
فرق اسالمی کے ہاں امامت وخالفت کی اہميت اور ضرورت کے حوالہ سے مختلف عقلی ونقلی دالئل بيان کئے گئے ہيں 

اس حوالہ سے مختلف نظريات ثبت وضبط ہوئے ہيں۔ امام کے وجود اور خليفہ رسول ہونے کی جوشرائط ، صفات ، 
يان کرنا ممکن نہيں ہے ۔ البتہ ہم ايک مسلمان ہونے کے خصوصيات اور کيفيات بيان ہوئی ہيں ان سب کو يہاں تفصيل سے ب

اعتبار سے اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے خود پيغمبر اکرم ۖ کی سيرت طيبہ ميں 
  ديکھتے ہيں کہ آپ نے خالفت وامامت کے حوالہ سے کيا پيغام ديا ہے؟

کی خدمت ميں پيش کرتے ہيں۔ انشاء هللا جس سے صاحبان عقل وفہم کے ہاں  ہم اسے يہانچند نظريات کی صورت ميں آپ
  اسکی حقيقت وواقعيت واضح ہوجائيں گے۔

  پہال احتمال:
ايک احتمال يہ ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ نے امامت وخالفت کے بارے ميں نہ کچھ فرمايا اور نہ ہی کسی قسم کا اظہار کيا ہے 

راه وروش اور اثر نہيں چھوڑا ہے۔اس معاملہ کو مکمل طور پر تقدير کے سپرد کرديا ہے بلکہ اس حوالہ سے کسی قسم کی 
  ۔

يہ احتمال اور نظريہ کئی جہات سے باطل ہے ۔ کيونکہ يہ عقل ودرايت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے بالکل ساز 
و اپنے بعد کسی سرپرست اور ولی کے بغير گار نہيں اور نہ ہی آپ کے لطف وکرم سے ميل کھاتا ہے۔آپ اپنی امت ک

چھوڑجائيں اور ان کو تقدير وسرنوشت کے حوالہ کرديں درحاليکہ آۖپ اس حقيقت سے مکمل آگاه تھے۔ کہ دوستوں کے 
درميان بہت سارے منافقين موجود ہيں جو اسالم کے لئے ايک بہت بڑا خطره ہے ۔ يہ لوگ آپ کی رحلت کے انتظار ميں 

کی رحلت کے بعد اسالم کو ختم کرکے يا اسالم کے اندر تحريفات پيدا کرکے اسے کمزور بناکر اپنی عظمت  تھے تاکہ آپۖ 
  رفتہ کو دوباره بازياب کرسکيں۔

دوسری طرف اسالم کے خارجی دشمن اس تاک ميں تھے کہ مہلت ملنے پر اسالم پر حملہ آور ہوکر اسے نابود کيا جائے۔ 
کہ کوئی بھی قوم ومعاشره رہبر ورہنما کے بغير اپنے اجتماعی زندگی کو جاری و ساری آپ اس بات کو بھی جانتے تھے 

  نہيں رکھ سکتے ۔ 
يہ وه قطعی شواہد ہيں جن کا انکار کرنا ناممکن امر ہے۔ اس حوالہ سے آپ جانشينی کے مسئلہ کوبے حد اہميت ديتے تھے 
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لہ کی طرف ان کی توجہ مبذول رہی۔ يہاں تک کہ عبدهللا بن يہی وجہ ہے کہ خلفاء کے دور ميں بھی شدت کے ساتھ اس مسئ
)۔ مسئلہ ١عمرو حضرت عائشہ اور حضرت عمر نے يہ تاکيد کی کہ وه امت کو بغير چرواہے کے نہ چھوڑے جائيں(

پليد کو جانشينی کس قدر اہميت کی حامل ہے اس کا اندازه يہاں سے لگايا جاسکتاہے کہ معاويہ بن ابی سفيان اپنے بعد يزيد 
  )۔٢جانشين بنا کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ميں ڈرتا ہوں کہ امت محمدی بغير چرواہے کے چھوڑ جاؤں(

کيا اس مسئلہ کو جاننے کے لئے يہی کافی نہيں ہے ؟ کہ خلفاء اور ان کے احباب اس مسئلہ پر بہت نگران اور پريشان تھے۔
کل ہوتے ہوئے امت کو بغير جانشين کے چھوڑ جائيں؟!!حاشا وکاّل يہ ہر گز ليکن پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم عقل 

  ممکن نہيں ۔
ہم سب اس بات سے آگاه ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم چند روز کے لئے مدينہ سے باہر جاتے تو اپنا جانشين 

ل چلے جائيں اور جانشين تعين کئے بغير امت کو ايسےاور نمائنده بناکر جاتے ۔ تو يہ کيسے ممکن ہے کہ آپ ۖ دنيا سے مکم
  ہی چھوڑ جائيں۔!!

  دوسرا احتمال:
دوسرا احتمال يہ ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم خالفت وامامت کو مورثی جانتے تھے اس لئے پيغمبر اکرم 

  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خاندان اس کو ارث کے طور پر لے جاتے!
نظريہ بھی قابل قبول نہيں ہے کيونکہ يہ مقام ومنصب اتنی عظمت کے حامل ہيں کہ اگر ورثاء اس قابل نہ ہوں يا وه اس  يہ

مقام ومنصب کی صالحيت ولياقت نہ رکھتے ہوں تو قرآن مجيد بھی اس نظريہ کو مردود شمار کرتا ہے ۔ جيساکہ جب 
  ماس کی اور حضرت ابراہيم عليہ السالم نے خداوند عالم سے الت

..............  

   ١٥١ص  ١، االمامة والسياسة ج١(!) طبقات ابن سعد ج
  ٢٢ص  ١) االمامة والسياسة ج٢(

تقاضا کيا کہ ميرے بيٹے بھی اس امامت کے منصب تک پہنچ جائيں! تو خداوند عالم نے فرمايا ''يہ عہده ظالمين اور 
  ستمکاروں تک نہيں پہنچ سکتا۔

مورثی ہوتا تو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے قريب اور بھی افراد موجود تھے جن کے مقابلےپھربھی اگربالفرض 
  ميں خلفاء کی نوبت پھر بھی بعد ميں آتی۔

  تيسرا احتمال:
ے تيسرا نظريہ يہ ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سوچ يہ تھی کہ خالفت و امامت کو شورٰی حل وعقد ک

  سپرد کيا جائے۔ شورٰی حل وعقد سے مراد يہ ہيں کہ امت کے چند چيده چيده اور منتخب افراد۔
يہ نظريہ بھی باطل ہے کيونکہ اس حوالہ سے شيعہ يا سنی ميں سے کسی ايک طريق سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 

  وسلم کا کوئی فرمان يہاں تک کہ کوئی اشاره بھی نہيں ملتا ۔
ہ ہے کہ حضرت ابوبکرو عمرکو اپنی عمر کے آخری حصے ميں يہ کہتے ہوئے نظر آتے ہيں کہ کاش! خالفت کےيہی وج

  بارے ميں پيغمبر سے پوچھ ليا ہوتا!
اس سلسلہ ميں کئی عجيب وغريب قسم کے نظريات پائے جاتے ہيں جن کو يہاں ذکر کرنا مناسب معلوم نہيں ہوتا صاحبان 

  ه کافی ہے۔عقل کے لئے اتنا ہی اشار

  چوتھا احتمال:
آخری نظريہ يہ ہے کہ خليفہ وامام کو خدا کی طرف سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے معين اور منتخب فرمايا 

  ہے اور اس سلسلہ ميں نص صريح اور عقلی دالئل موجود ہيں ۔ اس نظريہ کو ''نص'' ونصب، ووصيت ، کہا جاتا ہے۔
  کے شيعہ قائل ہيں اور اس نظريہ کی تاکيد کے لئے بہت سی عقلی ونقلی دليليں موجود ہيں۔يہ وه نظريہ ہے جس 

اس واقعہ کی حقيقت کے بارے ميں بہت سے تاريخی اسناد موجود ہيں ۔ مسلمانوں کے عظيم اور مايہ ناز فلسفی وسائنسدان 
ہ وسلم پر واجب ہے کہ وه اپنے بعد کے خليفہ اور ابوعلی سينا اس بارے ميں کہتے ہيں کہ: پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآل

جانشين کو خود معين کريں اور ملت پر واجب ہے کہ اس کے حکم پر عمل کريں ورنہ امت کے درميان تفرقہ واختالف 
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 وجود ميں آئيں گے۔

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  خواجہ نصير الدين طوسی:
خواجہ نصير الدين طوسی نے ضرورت اور وجوب امام کے بارے ميں بيان کرنے کے بعد شرائط امام مثالً عصمت 

  وافضليت امام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ : َواْلِعْصَمةُ تَْقتَضی النَّّص َوِسْيَرتُہ۔
  عالمہ حلی فرماتے ہيں:

امام ميں شرط عصمت تقاضا کرتی ہے کہ خالفت وامامت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہو۔ کيونکہ 
عصمت ايک ايسا امر باطنی ہے جسے خدا کے سوا کوئی نہيں جانتا اور وہی ذات پروردگار حق وحقيقت ہے جوا پنے 

هللا عليہ وآلہ وسلم کو امام کے بارے ميں آگاه کرتا ہے اور پيغمبر اکرم ۖ بھی لوگوں  پيارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی
کو امام کے بارے ميں آگاه فرماتے ہيں اسی طرح سيرت عملی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم بھی ہميشہ يہ رہی ہے 

سونے جاگنے کے طريقے اور قضائے حاجت  کہ آسان سے آسان تر احکام مثالً صحت وصفائی ، کھانے پينے کے طريقے،
وغيره کے بارے ميں لوگوں کو بيان فرماتے رہے ہيں تو يہ کيسے ممکن ہے کہ اسالم کے ايک اہم ترين رکن اور مسلمانوں

  کی آئنده کی زندگی کے بارے ميں يعنی اپنے جانشين کے بارے غفلت برتيں اور اس اہم مسئلہ سے چشم پوشی کرئے؟!!
ہے کہ اس بات کو قبول کرليں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے وظيفہ شرعيہ پر عمل کرتے  پس ناگزير

  ہوئے اپنی سيرت طيبہ کے ذريعے اپنے جانشين وخليفہ کو خود معين فرماگئے ہيں۔
دونوں طريقوں سے روايات ميں بھی امام کی شناخت اور معرفت کی ضرورت پر کافی زور ديا ہے جيساکہ شيعہ وسنی 

درج ذيل احاديث نقل ہوئی ہيں جو امام وخليفہ کی معرفت کو ہرزمانے کی نسبت واجب قرار ديتی ہيں چنانچہ پيغمبر اکرۖم 
  نے فرمايا:

  َمْن ٰماَت َولَْم يَْعِرْف اَِماَم َزٰمانِہ ٰماَت َمْيتَةَ اْلٰجاِہلِيَّةِ 
  بغير مرجائے تو وه جاہليت کی موت مرتا ہے۔جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کئے 

ہم يہاں ايک نظر دين مبين اسالم پر کرتے ہيں ۔ اسالم کا سياسی و اجتماعی نظام اگر اس کے فردی و عبادی نظام سے زياده 
  نہيں ہے تو کمتر بھی نہيں ہيں ۔

عت اٰلہی کو ايک ايسے محافظ کی ہم اگر تھوڑی سی توجہ اس نکتہ کی طرف مبذول کريں کہ اسالم کے احکام اور شري
ضرورت ہے جو اسے تحريف ہونے سے بچائيں تو دوسری طرف ايک مفسر اور مبين کی بھی ضرورت ہے جوآنے والی 
نسلوں کے لئے اس کی حقيقت کو واضح اور روشن کرسکے ۔ جيسا کہ خود پيغمبر اکرم ۖ کے زمانے ميں بھی قانون اسالم 

سر اور قانون دان کی ضرورت تھی اور وه خود ذات گرامی پيغمبر اکرۖم تھے ۔ اسی طرح ہرکو بيان کرنے کے لئے ايک مف
زمانے ميں ان قوانين اسالم کو بيان کرنے واال قانون دان اور مفّسر ومبيّن ہونا چاہئے جو معصوم عن الخطاء ہو۔نيز فردی و 

ہے اس طرح اسالمی معاشره ہميشہ کے لئے اجتماعی اختالفات کو دور کرنے کے لئے ايک مرکز ومحور کی ضرورت 
اپنی سياسی واجتماعی مشکالت کو دور کرنے کيلئے ايک مشکل کشا کی ضرورت کو محسوس کرتے ہيں جس کے لئے 
ايک عظيم رہبر و رہنما کی ضرورت ہے جو عالم ہو ، عادل ہو، حق پرست ہو، حق گوہواور دلسوز و مہربان ہونے کے 

ع واللچ سے مبرا ہو اور خواہشات نفسانی کی پيروی کرنے واال نہ ہو۔ ايسے ہی رہبر ورہنما کشتی ساتھ ساتھ ہر قسم کے طم
  کو کنارے تک پہنچا سکتے ہيں۔اورامت کو نجات دالسکتے ہيں ۔

کا تعين لٰہذا ہر عاقل و مدير ومدبّر اس بات کو تسليم کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشين 
  حتماً کرکے گئے ہيں ۔ چنانچہ گذشتہ انبياء کی راه وروش بھی يہی رہی ہے۔

ابھی تک جتنے فوائد بيان کئے گئے وه ظاہری تھے ليکن اس کے باطنی ومعنوی فوائد کا اندازه صاحبان بصيرت ہی 
  کرسکتے ہيں۔
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امن وسالمتی کا ضامن ہوتے ہيں ۔ انہيں کے  امام پيغمبر کی طرح حّجت خدا ہوتے ہيں اور حجت خدا ہی زمين وآسمان کے
توسط سے ہی ہم تک رزق وروزی پہنچ جاتے ہيں ۔ البتہ يہ اور بات ہے کہ جسے ہم جانتے نہيں۔ انہيں حجت خدا کے ذريعہ

انسان کامل ہوسکتے ہيں ، عروج حاصل کرسکتے ہيں ، يہی راز خلقت بشريت ہے ، يہی مقصد خلقت انسان ہے اور يہی 
  مخلوقات کاضامن ہے ۔ اشرف 

آج کے دور ميں بعض چھوٹے بڑے پيرومرشد کے ذريعہ ، بعض چھوٹے موٹے عارف وحکيم کے ذريعہ اور بعض فقط 
خدائی نعرے لگا کر گمراه اور ضاللت کے گہرے سمندر ميں غرق ہورہے ہيں اس لئے انسان کو چاہئے کہ حجت خدا ، 

  وسلم اور امام کی معرفت اور شناخت حاصل کريں۔حقيقی جانشين پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ 

  نص ونصب:
لغت ميں نص سے مراد واضح اور روشن ہونا ہے۔ نص ونصب علم کالم اور علم اصول کی اصطالح ميں يہ ہيں کہ: ہر 

ی سخن صريح وروشن جو کسی اور معنٰی ميں قابل تاويل وتعبير نہ ہو۔ نصب بھی کسی چيز کو اٹھا نا اور کسی جگہ ک
عالمت گزاری کرنا ہے بہ الفاظ ديگر نص سے مراد کھلے الفاظ ميں کسی کا تعارف کرانا ہے اور نصب سے مراد کسی کا 

  عملی وفعلی اور پريکٹيکل طريقے سے تعارف کراناہے۔
تابوں ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت طيبہ پر شيعہ وسنی مصادر ميں جتنی بھی کتابيں ہيں ان تمام ک

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اپنے جانشين معين کرکے جانے پر نصوص پائے جاتے ہيں ۔ ہم يہاں چند نصوص 
  کا ذکر کرتے ہيں:

پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے جس دن دعوت اسالم کو واضح وآشکار فرمايا تو آپ نے اپنے خاندان اور رشتہ 
پر دعوت دی ۔ اسالم کے آئين کو ان کے سامنے بيان فرمايا ۔ وہيں پر حضرت علی عليہ السالم کی وفاداری داروں کو گھر 

  اور ايثار کو ديکھتے ہوئے سب کے سامنے اعالن کيا کہ ميرے بھائی علی آج کے بعد ميرا وصی اور جانشين ہيں۔
غدير خم کے ميدان ميں حضرت علی کی  اسی طرح جب آۖپ آخری حج کے لئے تشريف لے گئے تو حج سے واپسی پر

خالفت وامامت کا اعالن فرمايا۔ اس سے بھی آگے بڑھکر جب آپ ۖ اپنی عمر کے آخرين لمحات گزاررہے تھے توشدت 
عاللت ، کمزوری، اور تب ميں مبتال ہونے کے باوجود علی کی خالفت وامامت کے بارے مينتاکيد فرمائی۔ آپ نے قلم دوات 

حريری صورت ميں باقی ره سکيں ۔ مگر ايک گروه کی مخالفت کی وجہ سے اسے ضبط تحرير ميں نہ منگوايا تاکہ ت
  السکے ۔

حضرت رسول اعظم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ہر مہم موقع پر حضرت علی عليہ 
  السالم کی خالفت وامامت کا ذکر فرمايا۔

عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے وه نصوص جو حضرت علی عليہ السالم کی خليفہ بالفصل حضرت پيغمبر اکرم صلی هللا 
ہونے اور آپ کے اوالد معصومين عليہم السالم کے بارے ميں وارد ہوئے ہيں ان ميں سے چند نصوص کا يہاں ذکر کرتے 

  ہيں۔
حديث مع الحق، حديث سفينہ ،  حديث عصمت وطہارت ، حديث اخوت وبرادری، حديث محبت ، حديث منزلت، حديث ثقلين ،

  حديث امان ، آخر ميں حديث واليت (حديث غدير)۔
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے جتنے فضائل بيان کئے ہينان احاديث کی تعداد بے شمار ہے۔ ابن 

ل حضرت علی کے بارے ميں ايک شہر آشوب مازندرانی اپنی کتاب'' مناقب ''لکھ رہے تھے تواسوقت ان کے سامنے فضائ
ہزار کتابيں موجود تھيں ۔ ان ميں نہ صرف شيعوں کی کتابيں ہيں بلکہ اہل سنت کی بھی کتابيں ہيں۔ ہم يہاں پر نمونے کے 

طور پر چند مہم ، موثق اور ثقہ احاديث کا ذکر کريں گے جو حضرت علی کی عظمت اور ان کی امامت وخالفت بالفصل پر
  ۔بيّن دليل ہيں

ار ِھْجَرتی َوقَْومی اَٰما تَْرضٰی اَْن ۔ حديث منزلت : اِْرِجْع ٰيا اَخی بِاَنَّ اْلَمِدْينَةَ اٰلتَْصلَُح ااِلَّ بی َوبَِک فَاَْنَت َخلِْيفَتْی فی اَْھِل بَْيتی َودَ ١
ْوٰسی ااِلَّ اَنَّہ اَل نَبِیَّ بَْعدی (   )۔١تَُکْوَن ِمنِّی بَِمْنِزلَِة ٰھاُرْوَن ِمْن مُّ

  )٢ٰيا َعلی اِنَّٰما اَْنَت ِمنّی بَِمْنِزلَِة ٰھاُرْوَن ِمْن ُمْوسٰی ااِلَّ اَنَّہ اَلنَبِیَّ بَْعدی(
  يعنی اے علی تيری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسٰی سے ہے(کہ جانشين وبرادر موسٰی 

  تھے) البتہ فرق صرف يہ ہے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں آئے گا۔
..............  
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  ٧٩،٨١، ارشاد شيخ مفيد ص  ١٢٣) اعالم الورٰی ص١(
  ١٠٥، ١٠٤) امالی شيخ صدوق ص ٢(

ِ َوِعْتَرتی اَْھُل بَْيتی اِْن تََمسَّْکتُْم بِِھٰما لَْن تَ ٢ ی ِضلُّْوا بَْعدی اَبَداً َواَنَّہُٰما لَْن يَّ ۔ حديث ثقلين:اِنِّْی ٰتاِرک فِیْ◌ُکُم الثِّْقلَْيِن ِکٰتاَب ّهللاٰ ْفتَِرٰقا َحتّٰ
  )۔١يَِرَدا َعلَیَّ اْلَحْوض بتَْعلَُمْوا ِمْنھُْم َواَل تَْعلَُمْوھُْم فَاِنَّھُْم اَْعلَُم ِمْنُکْم(

ميں تمہارے درميان دوگرانبہاچيزينچھوڑے جارہاہوں اگران سے متمسک اورمرتبط رہوگے تو ہرگز گمراه نہ ہوجاؤگے ، 
  سری ميری عترت و اہلبيت ۔ايک هللا کی کتاب (قرآن مجيد) دو

  )٢۔ حديث مع الحق: َعلِّی َمَع اْلَحقِّ فََمْن تَبَِعہ فَھَُو َعٰلی اْلَحقِّ َوَمْن تََرَکہ تََرَک اْلَحقِّ َعْھًدا َمْعھُْوًرا(٣
ی يَِرَدا َعلَیَّ الْ    )٣َحْوَض يَْوَم اْلقِيَاَمة(حديث دوم : َعلِّی َمَع اْلَحقِّ َواْلَحقُّ َمَع َعلِیٍّ َولَْن يَّْفتَِرٰقا َحتّٰ

يعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے يہ دونوں کبھی الگ نہيں ہوسکتا يہاں تک کہ روز قيامت ميرے پاس 
  پہنچ جائيں ۔

ْجَس َوطَہََّرہُمْ ٤ تی فَاْذھَْب َعْنھُُم الرِّ ھُمَّ ٰھُؤاٰلِئ اَْھُل بَْيتی َوَخاصَّ   )٤تَْطِہْيراً ( : حديث عصمت وطہارت: اَللّٰ
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حضرت امام حسين عليہم السالم کو 
چادر ميں جمع کيا اور فرمايا: خداوندا! يہی ميرے اہل بيت ہيں پس ان سے ہر قسم کی پليدی اور رجس کو دور فرما اور ان 

  کو پاک وطاہر بنادے۔
..............  

   ٣٤٢ص  ٩) احقاق الحق ج ١(
  ١٢٢،صواعق محرقہ ص ١٣٤ص٩) مجمع الزوائد ج٢(
   ٥٣٩، غاية المرام ص ٣٢١ص  ١٢) تاريخ بغداد ج٣(
  ١٢) سبيل الھدی والرشاد ص ٤(

  )١َعْنٰھا َغِرَق َوھَٰوی(: حديث سفينہ: َمثَُل اَْھِل بَْيتی َکَمثَِل َسفِْينَِة نُْوٍح َمْن َرِکبَٰھا نَٰجی َوَمْن تََخلََّف ٥
  ِب ِحطٍَّة فی بَنی اِْسَرائِْيل ٭ااََل اِنَّ َمثَلُھُْم فِْيُکْم َکَمثَِل َسفِْينَِة نُْوٍح َمْن َرِکبَٰھا نَجٰی َوَمْن تََخلََّف َعْنٰھا َغِرَق َوِمْثُل ٰبا

  )٢( ٭ فََمْن َرِکَب ٰھِذه السَّفينَِة نَجٰی َوَمْن تََخلََّف َعْنٰھا فََغِرقَ 
ميرے خاندان کی داستان ، داستان کشتی نوح عليہ السالم کی طرح ہے جو بھی سوار ہوگا نجات ملے گی اور جو سوار ہونے

  سے کترئے گا ڈوب جائے گا اور غرق ہوجائے گا۔
  )٣: حديث واليت: اِنَّ ٰھذا اَخی َوَوِصيّی َوَخلِْيفَتی فِْيُکْم فَاْسَمُعْو لَہ َواَِطْيُعْوا (٦

ھُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َوَعاِد َمْن َعاَداهُ (٭    )٤َمْن ُکْنُت َمْواٰلهُ فََعلِّی َمْواٰلهُ اَللّٰ
  اے علی ميرے بعد آپ تمام مؤمنوں کا ولی اور سرپرست ہيں جس کا ميں موال ہوں اسکے آپ بھی موال ہيں

َن اْلَعَرِب ، : حديث امان: اَلنُُّجْوُم اََمان اِلَْھِل ااْلَْرِض ِمَن اْلَغرْ ٧ ْختِاَلِف فَاَِذا َخالَفَْتٰھا قَبِْيلَة مِّ ِق َواَْھُل بَْيتی اََمان اِلُمَّتی ِمَن ااْلِ
  )٥اِْختَلَفُْوا....(

  ميرا خاندان زمين والوں کا مامن ہے جيسا کہ ستارے اہل آسمان کا ماّمن ہيں۔
..............  

   ٢١١ص  ١) عيون اخبار الرضا ج١(
  ١٥نوار ج ) بحار اال٢(
   ٦٢،٦٣ص  ٢) تاريخ طبری ج ٣(
  ٢٦٠ص  ١) امالی شيخ صدوق ج ٤(
  ٢٩٨، ينابيع المودة ص  ٩٣ص  ٥، مسند احمد ج  ٩١) صواعق محرقہ ص٥(

  اس طرح کی بہت ساری احاديث بطور نص موجود ہيں جو حضرت علی کی فضائل بيان ہيں۔
  جود ہيں مراجعہ فرمائيںکے لئے درج ذيل کتابيں مو Informationمذيد معلومات 

  المراجعات عالمہ سيد شريف الدين حق اليقينعالمہ مجلسی
  الغدير عالمہ امينی معالم المدرستينعالمہ عسکری تلخيص الشافی سيد مرتضٰی 
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  االمامة من الضالل واالختالفآية ..صافی گلپائيگانی

  داستان غدير:
اليت وخالفت کے بارے ميں نص صريح وبيانات لفظی موجود ہيں غدير کے حوالہ سے بھی حضرت علی عليہ السالم کی و

  جب ايک الکھ سے زائد حاجيوں نے علی عليہ السالم کے ہاتھوں ميں بيعت کی۔ 
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم عيد غدير کے حوالہ سے فرماتے ہيں : عيد غدير ، عيد قربان اور عيد فطر سے زياده 

ہے جس دن حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السالم کو رہبری  محترم اور اہميت کی حامل
  اور رہنمائی کے لئے منصوب فرمايا۔

حضرت علی عليہ السالم کوامامت کے لئے منصوب کرنا اورلوگوں کا ان کے دست مبارک پر بيعت کرناايک ايسی روشن 
غدير وواقعۂ  غدير کے حوالہ سے تاويل وتوجيہہ کی گنجائش باقی نہيں  دليل ہے جس کی وجہ سے حديث غدير اور داستان

رہتی اور يہ ايک ايسا عمل ہے جو رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے انجام ديا ۔ يہی وجہ ہے آج چوده صدياں گزرنے 
گان ہدايت صراط مستقيم پر کے باوجود بھی يہ واقعہ آسمان حق وحقيقت پر سايہ فگن ہے جس کے نور سے ہزاروں تشنہ 

گامزن ہورہے ہيں۔ اگر منحرفين ومعاندين معنی ٰ واليت کو سرپرستی اور زمامداری کے بجائے معنای دوستی مراد ليں تو 
پھر بھی خطبٔہ غدير اور حجت الوداع ميں لفظ واليت سے پہلے اور لفظ واليت کے بعد کے جملوں پر توجہ ديتے تو خطبہ 

مقاليہ ، سياق وسباق اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے قولی اور عملی کرداراور پھر لوگوں  کے قرائن حاليہ و
کی بيعت کو ديکھا جائے تو مسئلہ واضح اور روشن ہوجائے ۔ اس سلسلے ميں مخالفين کو مخالفت کی کوئی گنجائش باقی 

  وں کی گردن پہ ہميشہ واجب ہے۔نہيں ہے ۔ ابن عباس کے مطابق علی کی واليت وامامت مسلمان

  معنای بيعت:
  ابھی معنٰی بيعت اور اجتماعی کردار پر بحث کی ضرورت ہے ۔

عربوں کے ہاں يہ رسم تھی کہ جب کوئی خريد وفروخت ہوتی يا معاملہ کيا جاتا تو صيغہ معاملہ پڑھا کرتے تھے اور بعد 
ملہ کی عالمت سمجھی جاتی تھی اور بعد ميں يہ معنٰی عام ہوا کہ ميں ايک دوسرے کو ہاتھ مال تے تھے اور يہی تکميل معا

جب بھی طرفين ميں قرار دار ہوتی ہاتھ مالتے تھے تاکہ معلوم ہوجائے ۔ لٰہذا جو بھی عہدوپيمان طرفين ميں ہوجاتا تھا بيعت 
ں ذمہ دار اور مسئول کے لئے ہاتھ مالتے تھے اسی وسيلہ سے ہرا يک بيعت کرنے واال خود کو دوسرے کے مقابل مي

سمجھتا تھا اس حوالہ سے قرار داد يا عہد وپيمان کو توڑنے کا حق نہيں رکھتے تھے اگر کسی دليل کے بغير بيعت کو توڑ 
ديں تو اس کو ايک قسم کی سنگين خيانت تصور کرتے تھے ۔يہ بيعت کبھی کسی اعلٰی اہداف کے لئے مثالً اطاعت وپيروی، 

  لئے بھی انجام ديتے تھے۔ حمايت، نصرت وغيره کے
  ۔ سب سے پہلے بيعت عقبہ ميں:١

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے باره افراد مدينہ سے حج کی غرض سے مکہ آئے ۔ 
اپنے اوالد کو  عقبہ منٰی کے مقام پر آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے بيعت کيا کہ ہم کبھی شرک ، چوری، زنا، اور

  قتل نہيں کريں گے۔
  ۔ دوسری بيعت عقبہ ميں:٢

افراد پر مشتمل تھی پہلے قرارداد اور  ٧٣دوسرے سال حج کے موسم کے موقع پر مدينہ کے مسلمانوں نے جن کی تعداد 
ہ وآلہ وسلم عہد وپيمان کی طرح اپنے خاندان کی حمايت کے ساتھ اور مددکرنے کے حوالہ سے پيغمبر اکرم صلی هللا علي

  کے دست مبارک پر بيعت کيا۔
  ۔ بيعت رضوان بيعت شجرة:٣

ہجرت کے چھٹے سال پيغمبر اکرۖم مسلمانوں کے ايک گروه کے ساتھ عمره کے لئے تشريف لے گئے اور حديبيہ کے مقام 
دفعہ پھر عہد  پر مشرکين مکہ نے آۖپ کا راستہ روک ديا اور مکہ جانے سے روک ديا۔ اسی مقام پر مسلمانوں نے ايک

وپيمان يعنی بيعت کی ۔ يعنی آخری دم تک کفار مکہ کے خالف صلح پر منتج ہوگيا اور اس صلح کا نام تاريخ ميں صلح 
  حديبيہ کے نام سے مشہور ہے ۔

عام طورپر تاريخ اسالم ميں حق وباطل کی بيعت آنکھوں سے گزرتی ہے وه بيعت جو معاويہ ابن ابی سفيان نے يزيد لعين 
لئے لوگوں سے لی۔ وه بيعت باطل وناحق تھی۔ اور جس کی کوئی قدروقيمت نہيں کيونکہ اسالم کے اندر کچھ شرائط ہيں کے

بيعت کيلئے جسميں سے ايک اہم شرط طرفين کی رضا مندی ہے باطل اور طاغوت سے کبھی بيعت نہيں ہوسکتی ياکسی کو
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  ڈرادھمکاکے بيعت نہيں لی جاسکتی ۔

  ت:بيعت کی اہميع
بيعت وه عہد وپيمان ہے ، جو بيعت کرنے والے اور بيعت لينے والے کے درميان انجام پاتا ہے جس پر عمل کرنا اپنے اوپر 
واجب سمجھتے ہيں۔ اسالم ميں جتنی عہدو پيمان پر وفاکی تاکيد کی گئی ہے کسی اور چيز کے بارے ميں اتنی تاکيد نہيں کی

  ہے کہ يہ معاملہ کتنی اہميت کا حامل ہے۔گئی ہے۔ اس سے اندازه کيا جاسکتا 
سورٔه اسراء ميں خداوند رب العزت ارشاد فرمارہا ہے : واوفوا بالعقود ان العھد کان مسئوالً ، اور اپنے عہد وپيمان کی 

  وفاکرو بتحقيق عہد کے بارے ميں سوال کيا جائے گا۔
کانوں سے اعالن غدير کے سننے، آنکھوں سے  حضرت علی کی واليت کا انکار کرنے والے اس دن کيا کريں گے جب

  دست پيغمبر پر علی کے بلندہوتے ہوئے ديکھنے اور زبان سے موالئيت کے اقرار کے بارے ميں سوال کيا جائے گا۔
  قرآن مجيد ميں نيک کام کرنے والوں کی تعريف ميں ارشاد فرمايا:

  کريں،() والموفون بعھدھم اذاعاھدوا ، اور جوبھی عہد کريں اسے پورا
  عہدو پيمان شکن کی مذمت کرتے ہوئے فرمايا:

  الذين ينقضون عہد هللا من بعد ميثاقہ ، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑديتے ہيں۔
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: تين چيز باعث ہالکت بنتی ہيں۔

  ۔ بيعت توڑنے واال١
  ۔ جماعت سے جداہونے واال۔٣ال ۔ سنت کو چھوڑنے وا٢

  حضرت امام ہشتم علی بن موسٰی الرضا عليہماالسالم فرماتے ہيں۔
بيعت توڑنے والے کی عاقبت بہت خطرناک ہوتی ہے ۔ موال مذيد فرماتے ہيں : جوبھی اپنے امام سے بيعت توڑدے قيامت 

  کے دن دست بريده بارگاه خداوندی ميں محشور ہوگا۔
  لی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: الدين لمن العہد لہ()حضرت رسول اعظم ص

جو عہد وپيمان کا پاسدار نہ ہو اس کا کوئی دين نہيں ہوتا۔ جس قوم وملت کی نظر ميں عہدو پيمان کا احترام ہوتا ہے اسکی 
  فردی واجتماعی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہيں۔

  اتھ سے جانے ديتی ہے وه بڑا نقصان اٹھاتی ہے۔جوبھی ملت وقوم اس سرمايہ عظيم کو اپنے ہ
اس کا اندازه اس بات سے لگايا جاسکتاہے اسالم کی عظيم اور زرين اصول اس بات کی سختی سے تاکيد کرتی ہيں جو عہد 
 وپيمان دشمن سے باندھا جائے اس پر مکمل عمل کيا جائے ۔ يہاں تک خود دشمن اگر خيانت کرے عہد وپيمان کو توڑدے تو

  اس صورت ميں وفادار رہنا ضروری نہيں ہے۔
حضرت اميرا لمؤمنين علی عليہ السالم اپنے عہد نامہ ميں مالک اشتر کو لکھتے ہيں اگر تم نے اپنے دشمن کے ساتھ کوئی 

ں ۔ عہد وپيمان باندھا جائے ياامان ديا جائے تو اپنے عہد وپيمان کی نسبت وفادار رہيں اور اپنے امان کو محترم جان لي
کيونکہ خداوند متعال کے واجبات ميں سے کوئی حکم مانن عہد وپيمان محترم شمار نہيں کيا گيا ہے اگرچہ لوگوں کے 

 درميان اختالف ور عقيده ونظريات کی کشمکش کيوں نہ موجود ہو۔()

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  غدير ميں بيعت:
غدير کے دن حضرت رسول اعظم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمايا کہ حضرت علی عليہ السالم کو بہ عنوان 

  ''اميرالمؤمنين'' سالم کريں اور علی کے ہاتھوں بيعت کريں ۔ يہ بات کتب فريقين ميں آئی ہے۔
از جملہ طبری نے کتاب الواليہ ميں زيدبن ارقم سے نقل کی ہے کہ : حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خطبہ
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  غدير کے اختتام پر فرمايا:
اے لوگو! کہيں ہم نے دلو جان سے آپ سے عہد کيا ہے اور زبان سے آپ سے پيمان باندھ ليا ہے اور اپنے ہاتھوں سے آپ 

ے اور اس خبر کو ہم اپنے فرزندوں اور خاندانون تک پہنچائيں گے اور اس ميں کوئی ردوبدل نہيں کريں سے بيعت کرلی ہ
گے ۔ آۖپ اس بات کے گواه رہئے خداوند عالم اس بات کے شاہد کے لئے کافی ہے جو کچھ ميں نے کہا ہے اس کہو، اور 

ے جس نے امر ميں ہماری رہنمائی فرمائی۔ گويا علی کو اميرالمؤمنين کے لقب سے سالم کرے اور کہے خدا کا شکر ہ
خداہی سننے واال اور دلوں کے خيانت سے آگاه ہے جو بھی عہد کو توڑدے اپنی زبان سے توڑدی ہے جو بھی خداکے عہد 

  وپيمان پر وفادار رہے اس کے لئے خداوند کريم کے ہاں اجر عظيم ہے ۔
اپنی اپنی حمايت اور بيعت کا اعالن کيا ۔ اس سلسلے ميں سب سے پہلے زيد بن ارقم کہتا ہے اس موقع پر تمام لوگوں نے 

رسول اعظم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور حضرت علی عليہ السالم کے ہاتھوں بيعت کرنے والوں ميں ابوبکر، عمر ، عثمان 
  ، طلحہ وزبير تھے۔ باقی انصار ومہاجرين اور باقی لوگوں نے بھی بيعت کی۔

می کتاب ميں آيا ہے ! لوگ بلند آواز ميں کہنے لگے جی ہاں ! جی ہاں! ہم نے سن ليا اور دل وجان سے قبول النشر والطی نا
  کيا ۔ اس طرح پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور حضرت علی عليہ السالم کی خدمت ميں بيعت کرنے لگے۔

  اولو اال مر کون ؟
رکسب معرفت امام زمانہ عليہ السالم واجب ترين ارکان اسالمی ميں سے ايک مقام عظٰمی وال يت کی شناخت کا حصول او

ہے بغير معرفت امام زمانہ عليہ السالم انسان کمال مطلوب تک نہيں پہنچ سکتا ،کيونکہ امام زمانہ عليہ السالم ايمان کے 
ت اور باب رحمت ، مايہ برکت زمين ابواب ميں سے ايک باب ہے ۔امانت دار خداوند متعال، چراغ ہدايت ، معدن علم و حکم

و آسمان ہيں۔ امام سے منہ پھير نا دين سے خارج ہونااور امام کی اطاعت و پيروی کرنا حقيقت تک پہنچنے کی عالمت 
  ہے۔امام سے چشم پوشی اور دور ی با عث ہالکت اور نا بودی ہيں ۔

کہ رسالت اورنبوت بغير واليت علی عليہ السالم کے ہمارے مکتب و مذہب ميں امام کی معرفت اس قدر حساس اور مہم ہے 
اعالن کے نا مکمل ره جاتی ہيں اور يہ عقيده او ر نظريہ حقيقت ميں قرآن ہی کا نظريہ ہے اور لوگوں کے صحيح مسلمان 
اور مؤمن بننے کے لئے ضروری ہے کہ واليت اور امامت حضرت علی عليہ السالم کو قبول کريں اور اس کی اطاعت و 

ُسْوُل بَلِّْغ ......( )آيہ شريفہ واضح طور پر اس ١فرمان بر داری عين واجبات ميں سے ہيں۔ اسی ليے قرآن ميں فرمايا ۔يَا اَيُّھَاالرَّ
بات کااعالن کرتی ہے کہ بغير واليت و امامت علی عليہ السالم کے رسالت خطره ميں ہے يا يوں کہئے روح کے بغير جسم 

  کی مانند ہے ۔
)جو بھی بغير معرفت امام زمانہ عليہ السالم١ول گرامی اسالۖم ہے َمْن َماَت َولَْم يَْعِرْف اَِماَم َزَمانِہ َماَت َمْيتَةَ اْلَجاِھلِيَِّة(حديث رس

  مرجائے گو يا اس نے جا ہليت کی موت مرا ہے ۔
..............  

   ٢٤٦ص  ١٦وسائل الشيعہ ج  ٣٢١ص  ٣٢:بحار االنوار ج ٢ ٦٢: مائده ١

ْفنی نَْفَسَک اس  ہُمَّ َعرِّ وه معروف اور مشہور ترين دعا جوغيبت امام زمانہ عليہ السالم ميں پڑ ھتے رہنا چا ہيے وه يہ ہے: اَللّٰ
دعا کے حوالے سے ہم يہ جانتے ہيں کہ: يہ دعا اس بات کی حقيقت کی عکاس ہے کہ ا گر انسان اپنے وقت کے امام کو نہ 

نہ کرے تو وه گمراه ہے اگر چہ وه تو حيد شناس اور نبوت شناس ہی کيوں نہ ہو . چونکہ وه حجت پہچانے يا معرفت حاصل 
شناس نہيں ہے اسی ليے وه گمراه ہے . َضلَْلُت َعْن ِدْينی۔ وه دين جس ميں توحيد نبوت اور معاد بھی ہو ليکن اس ميں حجت 

  ے ۔اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وه دين دين نہيں ہ
لہذا دين در حقيقت ضرورت انسان ہے اور انسان اپنی ضرورت کو صحيح طور پر پورا کرے آدھ دين ليں اور آدھ نہ ليں 
  ايسا نہيں ہو سکتے پھر ہر زمانے ميں ايک اما م کا ہو نا ضروری ہے جو انسانوں کی ضرورت دين کو پورا کر سکے ۔

آپ کی خدمت ميں پيش کر نيکی سعادت حاصل کرتے ہيں۔ اَلسَّاَلُم َعلَْيُکْم ٰےا لہذا ہم ان نورانی کلمات کے ساتھ کچھ عرا ئض 
 ِ ْکِر َواُولی ااْلَْمِر َوبَقِيَّة ّهللاٰ ِة ۔۔۔اَْہَل الذِّ   اَْھَل بَْےٍت النُّبُوَّ

  ہمارے ہزار وں دور دو سالم ہوں ان مقدس ہستيوں پر جو اہل ذکر اور اولو االمر اور بقية هللا ہيں ۔
يةهللا سے مراد کون ہے ؟ بقيةهللا يعنی خداوند کريم کے باقی مانده حجت اور جو هللا کی طرف سے لو گوں کی ہدايت کے بق

ليے معين ہوا ہے اور خدانداور مخلوق خدا کے درميان رابطہ اور واسطہ کا کام کرتا ہے يہ عظيم ہستياں جو يکی بعد ديگر 
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اتے رہے يہاں تک کہ جناب سرکار ختم مرتبت کے تشريف النے کے بعد آپ کے بر ی آتی رہيں هللا کے احکام بندوں کو بت
حق جا نشين علی ابن ابی طالب عليہ السالم و باقی آئمہ معصومين عليہم السالم انہی احکامات خداوندی کو بندوں تک 

  پہنچاتے رہے نيزخدا اور بندوں کے درميان دين مبين اسالم کو بيان کر تے رہے ۔

  تشريعی اور وحی تبيينی !وحی 
البتہ وه ارتباط اور تسلسل جسے وحی تشريعی کہتے ہيں پيغمبر اکرم ۖ کی رحلت تک ہے آپ کی رحلت عظمی پر يہ وحی 
تشريعی اختتام کو پہنچی ۔البتہ يہ ارتباط وحی تبيينی کی شکل ميں با قی رہے اور اس عظيم ذمہ داری اور رسالت کو آئمہ 

صومين انجام ديتے رہے اور شريعت محمديہ کو ان معصوم آئمہ نے تبين يعنی بيان کرتے رہے۔ جس ہدی ٰ طاہرين و مع
طرح انبيا ے کرام عليہم السالم وحی تشريعی کو عالم غيب سے وصول کرتے آئيں اسی طرح آئمہ معصومين وحی تبينی کو 

ہونا شرط ہے تا کہ کسی قسم کے سہو و عالم غيب سے وصول کرتے رہے ہيں۔ ان دونوں قسم کی وحی کے ليے عصمت کا
نسياں اور غلطی و غيره سے مبرا اور محفوظ ره سکيں يہی وجہ ہے کہ پيغمبر اکر ۖم کے سچے جانشين اس عظيم ذمہ دار 
ی کو انجام ديتے رہے ۔ حضرت خاتم االوصيا حضرت امام زمان بقيةهللا فی االرضين آج اس عظيم ذمہ داری کو انجام دے 

اور آپ خدا کے فضل و کرم سے زنده وسالمت بندوں کے کاموں کو خدا کی طرف سے انجام دے رہے ہيں اور  رہے ہيں
خدا اور بندوں کے درميان رابطہ کا کام کر رہے ہيں۔ ويسے تو ہر معصوم اپنے زمانے کی حجت خدا اور بقية هللا ہيں ليکن 

عظم ہيں۔ کلمہ بقيہ هللا قرآن مجيد ميں حضرت شعيب عليہ السالم کے اس وقت امام زمان عليہ السالم حجت خدا اور بقية هللا ا
قصہ ميں آيا ہے کہ اس وقت کے لوگ با غی طاغی اور نافرمان اور گنہگار تھے۔ خاص طور پر کم فروشی ميں مشہور 

َواْلِمْيَزاَن بِاْلقِْسِط َواَل تَْبَخُسْوا النَّاَس تھے اسی حوالے سے حضرت شعيب نے ان کو ڈرايا اور فر ما يا :َو ٰيا قَْوُم اَْوفُْو اْلِمْکٰياَل 
ِ َخْيرلَُّکْم اِْن َکْنتُْم ُمْؤِمنِْين ( )آيہ شريفہ ميں بقيت هللا سے مراد وہی مال حالل ہے ١ٔاَْشيَائَھُْم َواَل تَْعثَْوا فِی ااْلَْرِض ُمْفِسِدْيَن بَقِيَُّت ّهللاٰ

  ره جاتا ہے ۔ جو کسب حالل کے ذريعہ اس کے لئے با قی
  بقية هللا کے سب سے بڑے مصداق اور اصل مراد آئمہ معصومين عليہم السالم خصوصا امام زمان

..............  

  ٨٦، ٨٥: سوره ہود آية ١

ِ َخْيرلَُّکْم  ُل ٰما يَْنِطُق بِہ اْلقَائُِم ِحْيَن ا ْلفََرِج بَقِيَّةُ ّهللاٰ   ۔عليہ السالم ہيں ،روايت ميں آيا ہے َاوَّ
تُہ وَ  ِ َو ُحجَّ  سب سے پہلے جو کلمہ ظہور پر نور کے موقع ادا فرما يئں گے يہی آيت ہے بعد ميں آپ فرمائيں گے۔ اَنا بَقِيَّةُ ّهللاٰ

  )١َخلِْيفَتُہ َعلَْيُکْم (
ِ فی  ميں ہی بقية هللا ، حجت هللا اور خليفة هللا ہوں۔ دوسرے مؤمنين بھی آپ کو سالم اس طرح کرينگے اَلسَّاَلمُ  َعلَْيَک ٰيا بَقِيَّةُ ّهللاٰ

  اَْرِضہ ، اہل ذکر ہو نا اہلبيت کی خصوصيات ميں سے ايک ہے ۔
اہل يعنی جو بھی اُس سے مربوط اور کنٹيکٹ ہو يا جو بھی اس سے وابستہ اور سر وکار ميں ہو تو اس وقت کہتے ہے کہ 

وجہ سے وابستہ ہوں آئمہ طاہرين عليہم السالم اہل ذکر اور ميں اس سے فالن چيز سے متعلق سرو کار ررکھتا ہوں يامينفالن
  پيغمبر اکرم ۖ سے وابستہ اور آپ کے قريبی رشتہ دار ہيں۔

  ذکر قرآن مجيد ميں چند معنوں ميں استعمال ہوا ہے: ۔
  سب سے پہلے خود قرآن ذکر کے معنی ميں آيا ہے ۔

ْکَر َواِنَّا لَہ لَ  ْلنَا الذِّ )ہم نے خود اس ذکر( قرآن) کو نا زل کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرينگے پس ٢ٰحافِظُْوَن (اِنَّا نَْحُن نَزَّ
قرآن ذکر ہے يعنی ياد آور ی کرانے واال ۔ اور غافلوں کو ہوش اور تو جہ ميں النے واال (يعنی جن کے دل مرده ہو چکے 

ْکنُْون اَل يََمسُّہ االَّ ہيں ان کوزنده کرنا) خاندا ن بھی اہل قرآن اور اہل ذکر اور کت اب مکنون ہيں اِنَّہ لَقُْرآن َکِرْيم فِی ِکتَاٍب مَّ
  )٣اْلُمطَہَُّرْوَن(

تنہا پاک لوگ ہی قرآن کو چھونے کا حق رکھتے ہيں۔ جو پاک نہ ہو وه ہر گز قرآن سے مس نہيں ہوسکتا ۔پس حقيقت ميں وه 
ُ لِيُْذ ہِ  ُکْم تَْطِھْيراً(مطہر کون ہے؟ اِنََّما يُِرْيُد ّهللاٰ ْجَس اَْہَل اْلبَْيتَِويُطَھِّرَّ )وہی لوگ اہلبيت نبوت ہيں۔ جو خدا کی چا ہت ٤َب َعْنُکُم الرِّ

) اہل ٥ن(اور اراده کے مطا بق طہارت مطلقہ سے بر خوردار ہيں اسی ليے ہم کہتے ہيں فَا ْسئَلُوا اَہَل الذِّکْرِ◌ اِْن ُکْنتُْم اَلتَْعلَُموْ 
  ذکر اور 
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..............  

   ٣٩٢ص ٢: تفسير نورالثقلين ج ١
   ٩:حجر آية ٢
   ٧٧،٧٩: واقعہ آية ٣
  ٤٣:نحل آية ٤

قرآن سے وابستہ افراد کی طرف بڑ ھو اور جو کچھ نہيں جانتے انہيں سے پوچھو۔ بيگانوں اور غير وں کے پيچھے مت 
َل ظَالٍِم  ہُمَّ اْلَعْن اَوَّ ٍد۔خداوند ا !ان لوگوں کے اوپر لعن کر جنہوں نے دوڑو جن کو کچھ بھی نہيں آتا اَللّٰ ٍد وَّ ٰاِل ُمَحمَّ ظَلََم َحقَّ ُمَحمَّ

قرآن اور اہلبيت کے اوپر سب سے پہلے ظلم روا رکھا اور اسالم اور مسلمين کو مصائب وآالم سے دوچار کيا اور اسالم کی 
وگوں کے ہجوم کو ديکھ کررشک آتا ہے جوظاہرا ً وہا ں جمعيت کو پرا کنده کيا۔ آج جب ہم مکہ ّ جا تے ہيں تو اتنے بڑے ل

جمع ہيں مگر باطن ميں يہ سب ٹکروں ميں بٹے ہوئے ہيں اسکی وجہ يہی ہے کہ مسلمان اہل ذکر اور اہل قرآن اور اہل بيت 
کے پيچھے جا نے کے بجا ئے بيگانوں کے پيچھے ہولئے اور غيروں کے پاس جا نے کی وجہ سے آج مسلمان تہتر 

فرقوں ميں بٹ گئے ہيں۔ ورنہ اہل بيت کے دامن سے وابستہ ہو تے تو اتنے فر قے نہ بنتے اور مسلمان تر قی اور ٧٣
بلنديوں تک پہنچ جاتے ۔چونکہ وه تنہا اہل ذکر ہيں اور اہلبيت ہی حا فظ قرآن و شريعت ہيں (اَْہُل اْلبَْيِت اَْدٰری ٰما فی 

ے جو کچھ گھر ميں ہو تا ہے ۔اگر کوئی چو ر کسی گھر ميں داخل ہو جائے تووه کيا جانےاْلبَْيِت)صاحب خانہ ہی بہتر جانتا ہ
گھر ميں کيا ہے کيانہيں ؟قرآن تو انہی کے گھر ميں نازل ہو ا ہے۔ قرآن کے صحيح مخاطب رسول اکرۖم ہيں۔ قرآن کی بلندی 

ے ہيں دوسرے لوگوں کو چاہئے جو کچھ پوچھنا ہے اور عظمت اور اس کے معنی و مفاہيم پيغمبر ۖ اور انکے اہلبيت ہی جانت
ان حضرات مقدس سے پو چھيں چو نکہ قرآن کے اصل وارث اور معلم قرآن يہی ہستياں ہيناور حقيقت قرآن سے يہی 

  حضرات آگاه ہيں ۔

  ذکر کے دوسرے معنی ذات اقدس رسول اکرم ۖ ہيں ۔
  مبر اکرۖم ہيں چنانچہ ہم پڑ ھتے ہيںقران مجيد ميں ذکر کے دوسرے معنی خود ذات گرامی پيغ

َ ٰيااُولی االَْلبَاِب الذين آمنوا قد انزل هللا اليکم ذکرا رسوال يتلوا عليکم آيات هللا مبينات( ) اس آيہ مبارکہ ميں بعض ١فَا تَّقُوا ّهللاٰ
  تفاسيرکے مطابق رسوالً عطف بيان ہے 

..............  

  ١٠، ٩: طالق آية ١

ذکر ہيں۔ جب رسول ذکر ہوا تو رسول کے خاندان اور اہلبيت بھی ذکر ميں شامل ہو گئے بنا بر اين کلمہ  خود رسول اکرم ۖ
  ذکر قرآن مجيد ميں قرآن کے ليے بھی آيا ہے اور رسول کے ليے بھی آيا ہے۔

  اولواالمر کا مقام قرآن کی نگاه ميں:
کو نقل کريں گے تا کہ اولو االمر کے معنٰی اورمفہوم و اضح ہو اولواالمر صاحبان حکم ،صاحبان فرمان، ہم يہاں چند آيتوں 

  سکيں ۔
ايک آيت ميں اسطرح آيا ہے کہہ ديجئے !حقيقت ميں ہر حکم اورفرمان صرف خدا کے ليے ہے پوری کائنات ميں حکم بس 

)خدا کا حکم يہ ہے جو کام ١يَّقُْوَل لَہ ُکْن فَيَُکْون( خدا کا ہے ليکن يہ امر اور حکم خدا کيا چيز ہے ؟اِنََّما اَْمُره اَِذا اََراَد َشْيئًااَنْ 
  انجام دينا چاہے تو وه کہتا ہے ہو جا تو ہو جا تا ہے کائنات کی تمام مو جود ات اس کے کنٹرول ميں ہيں ۔

َراٍت بِّاَْمرِ  ) سورج چاند ستارے خدا کے ٢ه (آسمان اور زمين اس کے حکم کے مطابق قا ئم ہينالَشْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجْوُم ُمَسخَّ
ةًيَّْھُدْوَن بِاَْمِرنَا( ) ان رہنما ؤں کو جن کو ہم نے امام قرار ديا ٣حکم سے مسخر ہوئے ہيں ۔اس وقت فر ماتا ہے ۔ َو َجَعْلنَا ہُْم اَئِمَّ

ِ بيشک تمام اختيار  ّٰ ِ ات اور امر خدا سے متعلق ہے کہ ہے ہمارے حکم سے ہدايت کرتے ہيں .و ہی حکم جو ان ااَْلَْمُر ُکلُّہ 
َ ُکْن فَيَُکْون( َ )جی ہاں! ہم نے ان حکموں کو ان اماموں کے ہاتھوں ميں ديا ہے کہ يَْہُدْوَن بِٔاَْمِرنَا لہذا يہ آئمہ ٤اَِذا اََرْدنَاهُ اَْن نَقُو

ی اطاعت واجب ہے اس طرح ان اولو االمر ہيں پس جو اولو االمر ہو گا ان کی اطاعت واجب ہے جسطرح خدا اور رسول ک
ُسْوَل َواُوِل  )اے ٥ی ااْلَْمِر ِمْنُکْم(اماموں کی اطاعت او رفر مان برداری واجب ہے ۔ٰيا اَيُّہَا الَِّذْيَن ٰآَمنُْوااَِطْيُعْوّهللاٰ واَِطْيُعوا اْلرَّ
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  ں سے ہيں ۔ صاحبان ايمان اطاعت کرو هللا کی اور رسول کی اور اولو االمر کی اطاعت کرو جو تم مي
..............  

   ٨٢: ٰيسن آية ١
   ٥٤: اعراف آية ٢
   ٧٣: انبياء آية ٣
   ٤٠: نحل آية ٤
   ٥٩: نساء آية ٥

علماء کرام نے اس آيت مبارکہ کے حوالے سے امام ہو نے کے ليے عصمت کو شرط قرار ديا ہے يہاں اولو االمر کی 
جوب اطاعت مطلق اس بات کاگواه ہے کہ امام کيلئے عصمت کا حامل ہونااطاعت کو مطلقا واجب قرار ديا گيا ہے اور يہی و

ضروری ہے۔ اگر جائز الخطا ہونگے تو ايک قسم کا تنا قض الزم آئے گا۔ کيونکہ گنہگار کی اطاعت کسی طور پر بھی جائز
ور يہ امام اور اولو االمر من نہيں ہے ۔لہذا جسطرح خدا اور رسول ۖپاک ہيں۔ اسی طرح اولو االمر اور امام بھی پاک ہيں ا

  جانب هللا ہيں نہ کہ لو گوں کے انتخاب سے ۔ 
  دنيا کی محبت ايک بڑ ی بيمار ی ہے جو انسان کے ليے ہالکت اور نابودی کا باعث بنتی ہے!

  ہجرت کے دسويں سال :
جسے متعدد نام سے جاناجاتاہے حجة الوداع ،حجة االسالم ، حجة البالغ ،حجة الکمال ، حجة التمام۔ غدير خم ميں جو وه حج 

مقام جحفہ سے پہلے جہاں سے مختلف ملکوں کے لوگ جدا ہو جاتے ہيں عراق ، مدينہ ، مصر، و غيره يہ جگہ تاريخ 
دت اور سر بلند ی کا نام دے سکتے ہيں جس ميں قيام قيامت بشريت ميں ايک عجيب جگہ ہے جس کو ہم انسانيت کی سعا

تک آنے والی نسلوں کی ہدايت کی ضمانت اور گارنٹی موجود ہے اور ہميشہ کے ليے انسانيت کو ضاللت اور گمراہی سے 
کا ايک  نجات کا سيسٹم موجود ہے۔ روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور ہے۔ اس حوالے سے حادثہ غدير خم تا ريخ انسانيت

قصہ نہيں جس کا زمانہ گذر گياہو اور نہ ہی يہ حادثہ اور واقعہ صرف ايک شخصی مسئلہ ہے جس ميں پيغمر گرامی اسالۖم 
  نے حضرت علی عليہ السالم کو

اپنا جانشين اور وصی بنايا ہو ! جيسے شيعوں کا کہنا ہے۔ اسطرح اسالمی معاشرے کے معروف و مشہور ترين شخص 
السالم (جسيے اہل سنت کا کہنا ہے ) انٹرو ڈيوس (تعارف )کر وايا ہو جسکا فائده اور استعمال کا وقت اور حضرت علی عليہ

تاريخ گذر چکا ہو۔ نہيں! بلکہ غدير خم کا معاملہ پوری تا ريخ بشريت سے مربوط ہے اور ان اما موں کی امامت پوری تا 
کا آغاز واليت اور امامت امير المؤمنين علی ابن ابی طالب سے ہواريخ بشريت کے ليے بيان ہوئی ہے يہ وه حقيقت ہے جس 

ہے اور اس واليت اور امامت کاتسلسل حضرت امام مہدی آخرزمان عليہ السالم تک جا پہنچا ہے اور يہ بات واليت اور 
ے اور محدود امامت کے مخالفين نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے اس ليے آغاز ہی سے ان لو گوں نے اس چيز کو دبا ن

کرنے کی کو شش کی جس ميں يہ لوگ کسی حد تک کامياب بھی ہوئے کہ کسی نہ کسی طريقے سے واقعٔہ غدير کی تاويل 
ہو۔ البتہ اگر وه واليت اور امامت حقہ حضرت علی عليہ السالم تک محدود اور منحصر ہوتی تو ممکن تھا ان مخالفين کے 

پريشانی نہ ہو ليکن مسئلہ اور پريشانی کی اصل وجہ واليت اور امامت کا تسلسل ليے قبول کرنے ميں کو ئی اعتراض اور 
اور تداوم تھا جس ميں ان کے ليے سخت پريشانی اور اضطراب مو جود تھا جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ ميں کيا ہے اَْليَْوم 

سالم کے بعد مايوس ہو گئے ہيں۔ در واقع وه تمام يہ لوگ جو آج واليت اور امامت علی عليہ ال………يَئَِس الَِّذْيَن َکفَُرْوا
دشمنان اسالم جو حاالت سے مجبور ہو کر اسالم الئے تھے اور کسی مصلحت کے تحت مسلمانوں کی صف ميں کھڑے 
ہوئے تھے اورکسی مناسب مو قع کے انتظار ميں تھے کہ اسالم پر کاری ضرب لگائيں اس کے ليے مناسب موقع پيغمبر 

 عليہ وآلہ وسلم کی رحلت تھی۔ اس حوالے سے دشمنان اسالم اور منافقين نے ملکر کئی دفعہ دہشت گر دی اکرم صلی هللا
کے ذريعے پيغمبر اکرۖم کو شہيد کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ان کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ يہ بات پيغمبر اکرم ۖ بھی 

وآلہ وسلم نے فرما يا: امامت کا تسلسل جاری ہے ۔ ثُمَّ ِمْن  صحيح طرح سے جانتے تھے۔ اس حوالے سے آپ صلی هللا عليہ
يَّتِہ ِمْن اَْوالَِده اِٰلی يَوْ  َماَمةُ فی ُذرِّ ِ َربُِّکْم ثُمَّ ااْلِ ُ َعزَّ اْسُمہ َوَرُسْولَہ ۔(بَْعِدی َعلِی َولِيُُّکْم َواِماَُمُکْم بِاَْمِرّهللاٰ   )۔ ١ٍم تُْلقُْوَن ّهللاٰ

ان کے مطابق ميرے بعد علی تمہارے ولی اور امام ہيں اس کے بعد امامت کا سلسلہ ميری نسل اور علی خداوندعالم کے فرم
  کے فرزندوں سے شروع ہو کر قيامت ميں خدا اور رسول سے مالقات 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

..............  

  ٢٠٨۔٢٠٧ص  ٣٧:بحار االنوارجلد١

قرآن مجيد کی آيات ہيں جن سے غدير خم ميں ہونے تک جاری رہے گا۔ اس وقت جو آپکے سامنے پيش کر رہے ہيں وه 
خطبہ غدير کے حوالے سے امامت حضرت علی اور دوسرے آئمہ کے با رے ميں استدالل کيا گيا ہے۔ انشا ء هللا ثمره واضح

  ہو جائے گا:۔ 
  )وه نکتہ جو حديث غدير اور واقعہ غدير کے بارے ميں ہے۔ ١(

اقعٔہ غدير کے بارے ميں ايک نگاه ڈاليں گے جس سے با ت واضح اور روشن ہوہم خطبہ اور حديث غدير اور قبل اور بعد و
  جائے گی کہ امامت حضرت علی اور اس کے تسلسل کے بارے ميں کيا بات تھی ۔

ہزارافرد تک کو مقام جحفہ ميں سخت ترين  ١٢٠ہزار سے ايک سو بيس  ٩٠)پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ٢(
  ميں روکنا اہميت کا حامل ہے ۔گرمی کی حالت 

اپنے خطبہ کو ان الفاظ کے ساتھ آغاز کرتے ہينکہ: ميں عنقريب اس دنيا سے رحلت کرنے واال ہوں اورجلدی خداوند کريم 
کی آواز کو لبيک کہنے واال ہوں يہ خود اس بات کی عالمت ہے کہ آپ اپنے بعد کے جانشين کے بارے ميں بات کرنا 

  چاہتے ہيں ۔
سول گرامی اسالم نے لوگونسے اس بات کی گواہی طلب کی کہ جو کچھ هللا کی طرف سے اعتقادات، احکامات اور ) ر٣(

اعمال تھے تم لوگوں تک پہنچائے يا نہيں ؟ تو لوگو ں نے اعتراف کيا ۔بعد ميں خدا کو گواه اور شاہد بنايا اس بات کا جو ان 
  لوگوں نے اقرار کيا تھا ۔

باره لوگوں کی ياد آوری و ياد دہانی کے لئے دہرايا: اگر تم لوگ گمراه ہو نا نہيں چاہتے تو قرآن اور )حديث ثقلين کودو٤(
  اہلبيت سے جدا نہ ہو جائيں يہ ايک مقدمہ ہے جوکہ بعد کے ليے ہے۔

يت ) اس کے بعدحضرت علی کے ہا تھوں کو اوپر اٹھايااورلوگوں سے اقرار ليا کہ خدا اور رسول ان کے اوپر وال٥(
  رکھتے ہيں اس کے بعد فرمايا : َمْن ُکْنُت َمْواَل هُ فَٰہَذا َعلِّی َمْواَلهُ۔

جس کا ميں مو ال ہوں اس کا علی مو ال ہے ۔ يعنی جو واليت پيغمبر اکرم کے ليے ثابت ہے وہی علی کے ليے بھی ثا بت 
  ہے ۔ 

  بار تکرار فرمايا تا کہ لوگ فراموش نہ کريں ۔کو احمد بن حنبل کے قول کے مطابق چا ر ……)جملٔہ من کنت مواله ٦(
  )اُن لوگوں کے حق ميں نفرين کی جنہوں نے واليت علی کو قبول نہ کيا ۔٧(
)قرآن کی مختلف آيات کو خصوصاً آيہ تبليغ، آيہ اکمال و غيره کو استدالل اور گواه کے طور پر پيش کيا جن کے بارے ٨(

  ميں بعد ميں بحث کريں گے ۔
کو واليت علی پر مبارک باد دينا اور وہاں موجود تمام مر د وزن سے بيعت لينا حضرت علی کی امامت اور اس )لوگوں ٩(

کے تسلسل اور تداوم کے بارے ميں گواہی ديتا ہے۔ حضرت علی کی امامت اور اس کے تسلسل اور تداوم کے بارے ميں 
ہ غدير کے بعد اور اس سے قبل نازل ہونے والی آيات توجہ کے ساتھ يہ بات عرض کر تا چلوں کہ خطبہ غدير اور واقع

  کواستدال ل کے طور پر ذکر اور مورد بحث قرار ديں گے۔
ُسْوُل بَلِّْغخداوند کريم نے …)آيہ تبليغ يا اعالن امامت :حمد اورثنا ی پر ور دگار کے بعد فرما يا : فَاَْوٰحی اِلی ١٠( ٰيا اَيُّہَا الرَّ

يا ہے لوگوں تک پہنچا ديجئے اگرايسا نہ کيا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ ديا ۔ خداوندآپ کوجوکچھ آپ کے اوپر نازل ک
  لوگونکے شر سے محفوظ رکھے گا۔

اسی دوران آپ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمايا :جبرئيل ابھی تين مرتبہ نازل ہواکہ خداوند عالم کا حکم ہے اس بڑ ے 
َماُم بَْعدی حقيقت ميں يہ علی ابن ابی طالب ميرے  مجمع ميں اعالن کروں :اِنَّ  َعلِیَّ اْبَن اَبی طَالٍِب اَخی َو َو ِصّی َوَخلِْيفَتی َو ااْلِ

 بھا ئی ،ميرے وصی اور ميرے جانشين ہيں۔
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 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  سب سے پہال مسلمان
  مسلم اول شہ مر دان علی 

  عشق را سرمايہ ايمان علی 
ہيں سب سے بڑاا متياز اوراہم ترين بات جس کے متعلق خود حضرت ا مير ا لمومنين علی عليہ السالم بار بار ذکر فرماتے 

مؤمن اول اور پہال مسلمان ہونا ہے چنانچہ ستر قسم کے فضا ئل جو تنہا اور صرف اور صرف علی سے تعلق رکھتے ہيں 
ُل النَّاِس اِْيَمانًا وَّ اِْساَلًما(   ) ١کے ضمن ميں فرما تے ہيں: اِنِّی اَوَّ

صحابہ کرام کی موجودگی ميں علی سے فرماتے ادھر رسول اکرم صل هللا تعا ٰلی عليہ و آلہ وسلم ايک دن مسجد نبوی ۖ ميں 
ہيں: يا علی کل آپ بقيع کے پہاڑ پر جا کر جب سورج طلو ع کرے تو سورج سے بات کر نا! دوسرے دن صبح کو حضرت 

اميرالمومنين عليہ السالم کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر مہا جر اورانصار کی ايک جماعت بھی ہمراه تھی حضرت امير 
يہ السالم بقيع کے پہاڑ پر تشريف لے گئے جب سورج نے طلوع کيا تو آپ نے سالم کيا السالم عليک يا خلق هللا المومنين عل

الجديد جب آپ نے سالم کيا تو آسمان اور زمين کے در ميان ايک آواز گونج اٹھی۔ اس آواز ميں حضرت امير المومينن عليہ 
م يا اول و يا آخر و يا ظاہر يا با طن يا من ھو بکل شئی عليم ،حديث کے السالم کے سالم کا جواب مو جود تھا و عليک السال

مطابق يہاں اول سے مراد سب سے پہلے نبی مکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم پر ايمان النے واال اور تصديق کرنے واال ہے 
  ) ٢اسی طرح دوسری صفات کی بھی تا ويل موجود ہے (

) .جب سے ميرے اوپر حق ظاہر و آشکار ہواہے کبھی بھی حق ٣ا َشَکْکُت فی اْلَحقِّ َمَذاِريتہ(ايک مقام پر آپ فرما تے ہيں .مَ 
  کے بارے ميں شک اور گمان کو راستہ نہيں دياہے۔

..............  

   ٢٦٣:خاطرات امير مؤمنان ص ١
   ٤٧٥:کتاب الفضائل صفحہ ٢
  ٢: شرح نہج البالغہ خطبہ ٣

ے مخالفين اور دشمنوں پر حجّت قائم کی ہے چنانچہ ايک مقام پرآپ فرما تے ہيں :جو اسی خصوصی امتياز پرآپ نے اپن
لوگ منافق ہوتے ہيں جو لوگ دوغلی پاليسی رکھتے ہيناور جو ظاہر ميں کچھ با طن ميں کچھ، سامنے کچھ اور غائب ميں 

مو ال علی کے دشمن ہوتے تھے ان  کچھ اور ہوتے ہيں ظا ہراً حضرت کے لشکر ميں ہو تے تھے ليکن حقيقت ميں يہ لوگ
ُ فََعٰلی َمْن اَ  ُل َمْن کی مذمت سخت لہجے ميں فرماتے ہيں :َولَقَْد بَلََغنی اَنَُّکْم تَقُْولُْوَن َعلِّی يَْکِذُب قَاتَلَُکُم ّهللاٰ ْکِذُب ؟ٔاَعٰلی ّهللاٰ ؟ فَاَنَا اَوَّ

ُل َمنْ  َصدَّقَہ ''مجھے رپورٹ دی گئی کہ کہتے ہيں علی جھوٹ بولتے ہيں خدا تم لوگوں کو  ٰآَمَن لَہ، اَْم َعٰلی َرُسْولِہ ؟ فَاَنَا اَوَّ
ھالک کرے۔ کس کے بارے ميں ميں نے جھوٹ بوالہے؟ کيا خدا کے بارے ميں جھوٹ بوالہے؟ خدا کی قسم ميں تو وه ہوں 

 عليہ و آلہ وسلم کی نبوت کی جو سب سے پہلے ايمان اور اسالم النے واال ہوناور سب سے پہلے پيغمبر اکر صلی هللا
ُل مَ  ِ اَلَنَا اَوَّ ِ؟َوّهللاٰ ْن َصَدقَہ فاَلَاَُکْوُن تصديق کرنے واال ہوں اور دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہيں :اَتََرانی اَُکذُِّب َعٰلی َرُسْوِلۖ  ّهللاٰ

َل َمْن َکِذَب َعلَْيِہ ؟   اَوَّ
سول ۖ پر جھوٹ کی نسبت دے رہا ہوں؟ خدا کی قسم ميناس کی رسالت ''کيا يہ سمجھانے کی کو شش کر رہے ہو کہ ميں ر

کی تصديق کر نے واالہوں اس بنا پر ميں ان لوگو نميں سے نہيں ہونگا جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے۔ 
گمراه نہيں ہوا اسی ليے حضرت افتخار اور امتياز کے ساتھ فرماتے ہيں کہ ميننے کبھی جھوٹ نہيں بوال ،ميں کبھی بھی 

اور نہ ہی کسی صورت ميں بھی گمراہی کی طرف جاؤں گا ان کی فضيلت ميں سے ايک امتياز اور افتخار کی بات يہ ہے 
کہ آپ بچپن سے ہی مؤمن تھے يہی وجہ ہے کہ آپ کی فضيلت، آپ کی خصوصيت اور آپ کی شان اور عظمت مسلمانوں 

ی (ميں منفر دہے جيسا کہ آپ خود فر ماتے ہيں' َت َواْلُعّزٰ ِ َطْرفَةَ َعْيٍن َولَْم اَْعبُْد الاّلٰ   )''ميں نے کبھی بھی ١' اِنِّْی لَْم اُْشِرْک بِاّهللاٰ
..............  

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ١٨٨: منہاج البراعة خطبہ ١

بتوں حتی کہ چشم زدن ميں خداوند عزوجل کا شريک قرار نہيں ديا اور کبھی بھی الت و منات و عزا اور زمانہ جاہليت کے 
  کی پرستش نہيں کی ہے۔

اس بات کی طرف غور کريں کہ اصحاب اور انصارپيغمبر صلی هللا عليہ و آلہ وسلم ميں وه صفات اور وه شوق اقتدار نہيں 
پائے جاتے تھے جو ان کے اسالم النے سے قبل اورحالت کفر ميں پائے جاتے تھے ۔ لہذا آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز 

جواب ديا ہے جب سوال کر نے والے نے يہ سوال کيا کہ آپ کب مسلمان ہوئے ہيں ؟ تو جواب دياعلی  ميں ان منافقوں کو
  کب کافرتھا کہ مسلمان ہوجائے !!؟ 

  اس نے حقيقت ميں فطرت اسالم پر ہی پيغمبر اکر م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبيک کہا ہے 
ت کے سا منے سجده ريز نہ ہوئے۔ آپ دنيا ميں آتے ہی پيغمبر اکرم صلی هللا ہاں! يہ فقط علی ہی تھے جو کبھی بھی کسی ب

عليہ وآلہ وسلم کی زير تر بيت رہے اسی ليے علی عليہ السالم کے مربّی اور استاد خود ذات مقدس پيغمبر اکرم صلی هللا 
  عليہ وآلہ وسلم ہيں ۔

د پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرما يا انا و علی من لہذا جيسے پيغمبرصلی هللا عليہ وآلہ وسلم ويسے علی اور خو
نور واحد ''ميں اور علی ايک ہی نور سے ہيں لہذا پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نبوت و رسالت کے عہده پر فائز ہيں 

ہے کہ وه منا فقوں کے پروپيگنڈه تو علی امامت اور وصا يت کے عہده پر فائز ہيں۔ خداوند عالم نے مسلمانوں کو عقل دی 
  ميں آکر کہيں رسول اور امام کی تو ہين نہ کريں و رنہ خسارِت دنياوآخرت کے دھبّے ان کے پيشا نی پرلگ جا ئيں گے ۔
خود اميرالمؤمينن علی عليہ السالم نے معاويہ اور ان کے مزدو روں کے حوالے سے جب آپ کے اوپر سّب کر نے کے 

پيشن گوئی کی تھی اسی ضمن ميں آۖپ نے فرما يا تھا: معاويہ ابن ابی سفيان لوگوں سے کہے گا ''کہ علی غمناک و اقعہ کی 
کو برابھال کہيں اور علی سے بيزاری کا اظہار کريں'' اوريہ بات بھی حضرت علی عليہ السالم نے فرما يا تھا:'' کہ مجھ سے

اسالم پر اور سب سے پہال مسلمان ہوں!! اسالم ميں ہجرت اورايمان بيزاری کا اظہار کر نے کا کيا معنی جبکہ ميں فطرت 
  کے حوالے سے کسی نے مجھ پر سبقت نہينلی ہے''۔

ايک مقام پرآپ فر ما تے ہيں: خداوند ا! ميں اس امت مينپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے عالوه کسی کو نہيں جانتا 
  جس نے تيری عبادت کی ہو۔

تصر سی تحرير ميں نقل کيا ہے وه امير المؤمنين علی عليہ السالم کے کالم ہی سے نقل کيا ہے اور آخرميں جو کچھ اس مخ
بھی اميرالمؤمنين علی عليہ السالم کی دو روايتوں پر اختتام کر تا ہوں۔ اس روايت کو اہلسنّت کے مشہور مفسر زمخشر ی 

ہ وآلہ والسالم سے نقل کی ہے آپ نے فر ما يا :امتوں کے در ميان نے اپنی تفسير ميں ايک روايت رسول خدا صلی هللا علي
فقط تين اشخاص ہوا کر تے تھے جو سب سے پہلے خدا پر ايمان النے ميں سا بق ہوئے ہيں اور کبھی يہاں تک کہ چشم زدن

  ميں بھی خدا کا شريک نہيں قرار ديا اور ان تين اشخاص کے نام يہ ہيں :۔
  ۔علی ابن ابی طالب ١
  ۔صاحب يس ٢
  ۔مؤمن آل فرعون ٣

اسی مطلب کواہل سنت کے دوسرے دانشور اور مفسر عالمہ سيوطی نے اپنی تفسير ميں ابن عباس کے حوالے سے اس 
حديث کو رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نقل کيا ہے البتہ اس حديث ميں حضرت علی عليہ السالم کو دوسرے 

  اسی حديث کو شيعہ منابع سے بھی نقل کيا گياہے ۔ دونوں سے افضل قرار ديا ہے۔
دوسری حديث ميں حضرت علی عليہ السالم کے صحابی بنام عاصم بن ظريف نقل کر تے ہيں:۔ ميں اور مسلمانوں ميں سے 
 چند افراد حج کو انجام دينے کے بعد واپسی پر ربزه کے مقام پر رک گئے اور جناب ابوذر غفاری سے مالقات کی اور ان
سے مفصل گفتگو کی جب ہم خدا حا فظی کررہے تھے تودرميان ميں مسلمانو ں کے درميان اختالفات کے بارے ميں بات 

ہوئی اس وقت فتنہ و فسادنے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھير ليا تھا اور حق و باطل خلط ملط ہو چکا تھا۔ اس پر آشوپ
ہ ايسی حا لت ميں کيا کيا جا ئے تا کہ ايمان ہاتھ سے جانے نہ پا ئے؟ دور کے با رے ميں ميں نے جناب ابوذرسے پو چھاک

جناب ابوذر نے فرما يا: ۔ان حاالت سے بچنے کے ليے صرف ايک ہی راه ہے وه کتاب خدا اور عترت يعنی علی ابن ابی 
کھا ہے کہ پيغمبر طالب عليہ السالم سے مضبوطی کے ساتھ متمسک رہيں۔ خدا کی قسم ميں نے خود اپنی آنکھوں سے دي

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السالم کے ہاتھ کوپکڑ کر فرما يا يہی علی ہينجس نے سب سے پہلے 
ميرے اوپر ايمان الئے اور ميری نبوت کی تصديق کی۔ قيامت کے دن سب سے پہال شخص يہی ہوگا جو مجھ سے ملحق 
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ه مؤمنين کے رہبر اور مددگار ہونگے جب کہ مال و دولت ظالموں کے مدد گار ہونگے اور مجھ سے مصا فحہ کرينگے۔ و
ہونگے۔ وه صديق اکبر يعنی سب سے پہلے تصديق کر نے والے ہيں اور فاروق اعظم يعنی حق کو باطل سے جدا کرنے 

  والے ہيں۔

  کالم اقبال
  مسلم اول شہہ مردان علی
  عشق را سرمائہ ايمان علی

  زنده اماز والی دودمانش 
  درجہان مثل گہر تابنده ام

  مرسل حق کرد نامش بوتراب
  حق يدهللا خواند درام الکتاب
  ہرکہ دانای رموز زندگيست

  سر اسمای علی داند کہ چيست
  ذات او دروازٔه شہر علوم

  زير فرمانش حجاز وچين وروم

  علی ای ھمأی رحمت
  بارگاه علوی ميں نذرانٔہ شہريار

وادب عشق علی اور مدح وثنائے محمد ۖ وآل محمۖد کے لئے دنيا کی معاصر تاريخ وثقافت ميں امتيازی ايران اور اس کا شعر
  حيثيت سے جانا پہچانا جاتا ہے ۔

ايران کا نام جب بھی کوئی سنتا ہے يا کلمٔہ ايران پر اسکی نظر پڑتی ہے تو المحالہ طور پر ايران کی تاريخ اور اس کا 
ميں مجسم ہوجاتی ہے۔ جہاں پر انسانی ذہن کی توجہ ايران کی ہسٹری پر مبذول ہوئی ہے مثالً کلچر وثقافت انسانی ذہن 

انسانی ذہن قيصر وکسرٰی کی شان دل ميں بٹھا ليتاہے ۔ اسالمی لشکر نے اسی ايران کو فتح کيا بعد ميں اسالم کا جھنڈا ايران 
وہيں پر شمع رسالت کے پروانے حضرت سلمان فارسی کی  ميں لہرايا ۔ جہاں پر پہلے ايرانيوں کے اعتقاد زردشتی تھے

تبليغات رنگ الئيں اور الحمد يہ ملک تشيع کی پہچان بن گيا اور لوگ آج بھی اپنی مذہبی، اسالمی اور ثقافتی رسومات کے 
وشاعری  پابند ہيں۔ جہاں ايران ميں دوسرے کاموں کی طرف خصوصی توجہ دی جانے لگی ہے وہاں پر ادبيات اور شعر

بھی خاص مقبول رہی ہے اور ادبيات فارسی ميں يگانہ روزگار افراد نے اس مملکت ميں آنکھ کھولی اور ادبيات کو عروج 
تک لے گئے۔ کيونکہ فارسی زبان ايک وسيع وعريض زبان ہے ويسے تو تمام شعراء کرام کو زبان سے گلہ رہاہے کيونکہ 

کی اور شعراء کو اپنے معنٰی ومفاہيم کے لئے اکثر اوقات الفاظ ميّسر نہيں آتے اس شعراء کی اڑان الفاظ ميں مقيد نہيں ہوس
لئے وه دوسری زبانوں کا سہارا ليتے ہيں انہی شعراء ميں سے ايک شاعر اہلبيت جوکہ موّدت و محبت اہل بيت سے ماالمال 

اقدس ميں چند اشعار کہے جو پورے ايران تھے انہوں نے موالئے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم کی شان 
تو کيا عالم اسالم ميں ادباء ان اشعار کو سرلوحہ زندگی قرار ديتے ہيں اور انہی اشعار کی بدولت اس عظيم شاعر کو ادبيات 

  کی معراج نصيب ہوئی اور ان کے يہ اشعار پورے ايران اسالمی ميں ہر عالم ، ذاکر اور خطيب کی زبان پر ہيں۔ 
اعر بزرگوار کا اصل نام سيد محمد حسين ليکن شعراء اور ادب کی دنيا ميں استاد شہريار کے نام سے جانے پہچانے اس ش

جاتے ہيں ان کا ايک پورا ديوان ہے اس ديوان ميں وه اشعار جوکہ مدح علی عليہ السالم ميں لکھے گئے تھے۔ ان ميں سے 
  ں واليت کی شيرين رس گھول رہی ہے اور جزابيت بہت زياده ہے ۔ايک غزل يہاں ذکر کرتے ہيں۔ واقعاً ان اشعار مي

  
  ''علی ای ھمأی رحمت توچہ آيتی خدارا''

انہی اشعار کے متعلق دلچسپ واقعہ مشہور ہے ۔ وه کچھ اسطرح سے ہے کہ ايک دن لمبے قد واال ايک شخص حضرت آيت
بعد از سالم و دعا حضرت آية هللا مرعشی اپنے مطالعے ميں هللا مرعشی نجفی رحمة هللا عليہ کی خدمت ميں حاضر ہوا ۔ اور

مشغول ہوجاتے ہيں چند لمحات گزرجانے کے بعد اس شخص کی جانب نگاه کرتے ہيں چند سکينڈ اسکی طرف ديکھتے 
ّسم رہتے ہيں اور تعّجب خيز نگاہوں سے ديکھنے کے بعد حضرت آية هللا مرعشی اپنے مقام سے اٹھتے ہيں اور بھر پور تب

کے ساتھ کھڑے ہوکر مہمان عزيز کو گلے لگاتے ہيں اور خوش آمديد کہتے ہيں اور فرماتے ہيں: پيارے شہريار ! خوش 
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آمديدخوش آمديد! تہہ دل سے ميرا خلوص قبول ہو اور مبارک ہو ۔ آقا شہريار حيرت اور تعجب کی کيفيت ميں دست بوسی 
يچھے کی طرف کھينچ ليتے ہيں اور بعد ميں مہمان کو زبردستی اپنے گلے لگاليتےکااراده کرتے ہيں ليکن آية هللا اپنے ہاتھ پ

ہيں اور مہمان کی پيشانی کا بوسہ لينے شروع کرديتے ہيں پھر اپنی دائيں طرف بٹھا تے ہيں خود حضرت آية هللا مؤدبانہ 
رتے ہيں کہ حضرت عالی کی طرف سے دوزانو ہو کر بيٹھ جاتے ہيں نو وارد مہمان حضرت آية هللا سے گفتگو کا آغاز ک

پيغام ملتے ہی پہلی فرصت ميں تبريز سے قم کی طرف روانہ ہوا ہوں ۔ ليکن راستے ميں جو سوال ميرے ذہن ميں بار بار 
اٹھتا رہا ہے وه يہ ہے کہ حضرت عالی مجھے کيسے جانتے ہيں؟ہم دونوں نے کبھی ايک دوسرے کو ديکھا تک نہيں ہے 

  تعلقات بھی نہيں ہيں۔اور ہمارے باہمی 
حضرت آية هللا العظمٰی مرعشی رحمة هللا عليہ مہمان کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے پوچھا کہ کيا تمہارے پاس کوئی غزل 

  ہے جسکا مطلع اسطرح سے ہے کہ 
  

  علی ای ہمأی رحمت توچہ آيتی خدارا 
ن فرماتے ہيں: آج تک ميں نے يہ غزل کسی کو استاد شہريار متعجب اور حيرت زده ہوکر اثبات ميں جواب ديتے ہيں ليک

نہيں سنائی اور نہ ہی ان اشعار کے بارے ميں کسی سے تبادلٔہ خيال ہواہے۔ ميرے خيال ميں يہ اشعار خدا اور ميرے عالوه 
ط کوئی نہيں جانتا۔ حضرت آية هللا مرعشی نے فرمايا: مجھے دقيقاً بتائيں کہ آپ نے ان اشعار کو کب اور کس وقت ضب

تحرير ميں الئے ہيں ؟ استاد شہريار اپنے سر کونيچے کرتے ہيں اور خوب فکر کرنے کے بعد فرماتے ہيں: آج سے ٹھيک 
ايک ہفتہ قبل آج ہی کی رات ميں نے يہ اشعار کہے تھے اس رات پہلے ميں نے وضو کيا اور شب کو تنہائی کے عالم ميں 

ے کائنات امير المؤ منين علی ابن ابی طالب عليہ السالم کی محبت ميں شعر کہے اس رات ميری حالت عجيب تھی ميں موالئ
بجے کے بعد ميں نے اس غزل کو پايہ تکميل تک پہنچايا ۔  ٣ديوانہ تھا اور عشق علی ميں سرتا پا غرق تھا رات کو تقريباً 

ے اور سرمبارک کو ان کلمات ان کلمات کو سننے کے بعد حضرت آية هللا مرعشی النجفی کی آنکھوں ميں آنسو جاری ہوگئ
 کی تائيد ميں ہالتے ہوئے فرمايا : ٹھيک ہے آپ بالکل سچ کہہ رہے ہيں يہ واقعہ اسی طرح ہے يہی وقت اور يہی رات تھی۔

استاد شہريارکی حيرت واستعجاب زياده ہوگيا اور مشتاقانہ پوچھنے لگے ۔ اس رات اور اس وقت کيا ہوا تھا؟واقعاً آپ کی 
  ے پريشانی اور تعجب ميں ڈال ديا ہے ۔بات نے مجھ

حضرت آية هللا مرعشی فرماتے ہيں: '' اس رات ميں کافی دير تک نہيں سويا اور بيدار تھا۔ نماز شب اور دعائے توسل کے 
بعد ميں نے خداوند عالم سے عرض کيا ۔ باراٰلہا ! آج مجھے خواب ميں اپنے عبد خاص سے مال۔ ميری آنکھ لگ گئی تو کيا 

  کھتادي
ہوں مسجد کوفہ کے کسی کونے ميں بيٹھا ہوا ہوں ۔ حضرت علی عليہ السالم اپنی بالغت اور عظمت کے ساتھ مسجد ميں 

تشريف فرماہيں اور اصحاب کرام رضوان هللا عليہم نے حلقہ کی صورت ميں آنحضرت کو گھيرے ميں لے رکھا ہے جيسے 
اصحاب کو ميں نہيں پہچانتا ۔ شايد سلمان ، ابوذر ، مقداد ، ميثم تمار، چاند کے ارد گرد ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے ۔ ان 

مالک اشتر ، حجر بن عدی ، اور محمد ابن ابی بکر وغيره ہونگے۔ مجھے ايسے لگ رہا تھا کہ کوئی جشن کا سماں ہے 
اندر باليا جائے ۔ سب سے  موالئے کائنات علی عليہ السالم دربان کی طرف متوجہ ہوتے ہيں اور فرماتے ہيں کہ: شعراء کو

پہلے شعرائے عرب حاضر ہوتے ہيں موالئے متقيان علی عليہ السالم انکی طرف محبت بھرے انداز ميں نظر کرم فرماتے 
ہيں۔ دوباره گويا ہوتے ہيں فارسی شعراء کو باليا جائے ۔ فارسی شعراء حاضر ہوتے ہيں محتشم کاشانی اور دوسرے شعراء 

گاه فرماتے ہيں اور فرداً فرداً ديکھتے ہيں گويا کسی خاص فرد کی تالش ميں تھے ليکن وہاں فارس کی طرف حضرت ن
 موجود نہيں تھا تيسری بار موالئے کائنات دربان سے فرماتے ہيں ميرے شہريار کو بالؤ !اس وقت تم حاضر ہوتے ہوگئے۔

جب ميں نے تمہيں ديکھا تو فوراً پہچان ليا کہ تم اس وقت تمہاری شکل وصورت کو ميں نے پہلی بار ديکھا تھا اور آج رات 
وہی شہريار ہو۔ تم اپنی قدر وقيمت کو جان لو ! تم پر موالئے کائنات علی کی خاص نظر کرم ہے۔ اس واقعہ کو استاد شہريار

گئے تو پھر نے سنا اور انکی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوگئے۔ کافی دير کے بعد فرط محبت سے رواں دواں آنسو تھم 
حضرت آية هللا مرعشی گويا ہوئے تم نہايت مؤدبانہ موال امير المؤ منين عليہ السالم کی خدمت ميں موجود تھے موالئے 

  کائنات نے تمہيں فرمايا: کہ شہريار! اپنے اشعار سناؤ ! تم نے اپنے اشعار کو پڑھنا شروع کيا جسکا مطلع يہ تھا 
  

  داراعلی ای ھمأی رحمت تو چہ آيتی خ
ان جمالت کو سنا تو شہريار کی آنکھيں ساون کی طرح برسنے لگيں ۔ حضرت آية هللا مرعشی نے خواہش کی کہ ان اشعار 

  کو مجھے بھی سنائيں ۔ استاد شہريار نے اپنے اشعار کو پڑھنا شروع کيا 
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  علی اے ھمأی رحمت توچہ آيتی خدارا
  کہ بہ ماسوا فکندی ، ھمہ سائہ ھمارا

ے ہمائے رحمت! اے طائر رحمت! آپ خداوند کريم کی عظيم الشان نباء عظيم نشانيوں ميں سے کتنے عجيب نشان ترجمہ: ا
  ہينکہ تمام موجودات و مخلوقات ارضی وسماوی پر آپ کا سايہ مبارک احاطہ کئے ہوئے ہيں۔

  دل اگر خدا شناسی ،ھمہ در رخ علی بين
  بہ علی شناختم من بہ خدا قسم خدارا

ے دل غافل! اگر تم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کی طرف نگاه کرو! کيونکہ خدا کی قسم ميں نے ترجمہ: ا
  علی کے وسيلے سے خداوند متعال کی معرفت حاصل کی ہے۔

  بہ خدا کہ درد وعالم اثر از فنا نماند
  چو علی گرفتہ باشد سر چشمٔہ بقارا

و لگارکھی ہو تووه دونوں جہانوں ميں فنا نہيں ہوگا کيونکہ علی چشمٔہ بقاء کے ترجمہ: خدا کی قسم اگر کسی نے علی سے ل
  صاحب ہيں۔

  
  مگر ای سحاب رحمت تو بباری ، ارنہ دوزخ

  بہ شرار قھر سوزد ھمہ جان ماسوارا
جالکر ترجمہ: يا علی ! اے ابر رحمت! اپنے لطف وکرم کی باران سے نوازيں ورنہ شرار قہر سے دوزخ تمام مخلوقات کو 

  راکھ کردے گی۔
  

  برو ای گدأی مسکين در خانٔہ علی زن
  کہ نگين پادشاہی دھد از کرم گدارا

ترجمہ: اے فقير، مسکين اور بيچارے! تم علی کے دروازه پر جاکر دستک دو کيونکہ علی از راه کرم و جو د وسخا بادشاہی 
  کی انگشتری گدا کو عطاکرتے ہيں۔

  
  کہ قاتل منبجز از علی کہ گويد بہ پسر 

  چو اسير تست اکنون بہ اسير کن مدارا
ترجمہ: علی کے عالوه کون ہے جو اپنے فرزند کو وصيت کرے کہ اے فرزند ارجمند ! ''حسن مجتبٰی'' ميرا قاتل فی الحال 

  تمہاری اسارت مينہے اپنی محبت ولطف سے نواز دے۔!
  بجز از علی کہ آرد پسری ابوالعجائب

  دای کربالراکہ علم کند بہ عالم شھ
ترجمہ: علی کے عالوه کون ہے جس نے امام حسين جيسے بيٹے کی تربيت کی ہو کہ جنہوں نے جہاں بھر کو شہدائے 

  کربال جيسے عظيم نمونے پيش کئے ہوں۔
  

  چو بہ دوست عہد بندد ، زميان پاکبازان
  چو علی کہ می تواند کہ بہ سر برد وفارا
عہد وپيمان کو مضبوطی سے باندھا ہے ايسے پاکباز لوگوں ميں علی سے بہتر اور  ترجمہ: وه لوگ جنہوں نے راه خدا ميں

  افضل کون ہو سکتا ہے جو اپنے وعدوں کو بطريق احسن وفا کرسکے ۔
  نہ خد ا توانمش خواند ، نہ بشر توانمش گفت

  متحيرم چہ نامم شہ ملک الفتٰی را
ہہ سکتے ہيں ميں حيرانی ميں سرگرداں ہوں کہ مملکت الفتٰی کے ترجمہ: علی کو نہ خدا کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی بشر ک

  بادشاه کو کس نام سے پکاروں۔!!!
  

  بہ دوچشم خونفشانم ھلہ ای نسيم رحمت
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  کہ زکوی او غباری بہ من آر تو تيارا
  دو۔ترجمہ: اے نسيم رحمت ! ميری دونوں خون فشان آنکھوں کی صحت وشفاء کے لئے علی کے کوچہ سے گردو غبار ال

  بہ اميد آنکہ شايد برسد بہ خاک پايت
  چہ پيام ھا سپردم ھمہ سوز دل صبارا

ترجمہ: اے ميرے ممدوح! ميں ابھی تک درد دل پر مشتمل کتنے پيغام اس اميد کے ساتھ باد صبا کے سپرد کرچکا ہوں کہ 
  شايد آپ کے مبارک قدموں کی خاک تک پہنچ جاؤں ۔

  
  ندانچو تويی قضای گردان بہ دعای مستم
  کہ زجان ما بگردان ره آفت قضارا

ترجمہ: آپ ہی قطب عالم امکان ہيں غريب اور ناداروں کی دعاؤں کے طفيل زمانہ کے رنج والم اور آفات وبليات سے 
  ہماری جان کو نجات بخش ديں۔

  
  چہ زنم چو نای ہردم زنوای شوق او دم
  کہ لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوارا

  عليہ السالم کے عشق ميں کيسے ہمہ وقت مترنم رہوں کہ لسان الغيب ''حافظ شيرازی'' ترجمہ: ميں موال علی
  مجھ سے کہيں بہتر اس ترنم ميں مشغول ہيں۔

  ھمہ شب در اين اميدم کہ نسيم صبحگاہی 
  بہ پيام آشنائی بنوازد آشنارا (حافظ)

  ( يہ شعر حافظ شيرازی لسان غيب کاہے)
کے انتظار ميں گزاردی کہ نسيم صبا ميرے موال کی طرف سے پيام ليکر آئے اور  ترجمہ:پوری رات ميں نے باد صبا

 ميرے دل کو سکون حاصل ہو۔

 

 سرچشمٔہ معرفت

 

  

  ( منابع) 
  قرآن مجيد 

  عالمہ سيد رضی رحمة هللا عليہ -----نہج البالغہ 
  آية ا... سيد صادق حسينی شيرازی دام ظلہ -----علی فی القرآن 

  عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ  -----بحار االنوار 
  سيد رضا دامغانی  -----علی وقرآن 

  حسن رحيم پور ازغدی -----علی وشہر بی آرمان 
  مھدی مجتھدی -----امام علی در نگاه شہريار 

  محمد حسن شفيعی شاہرودی -----داستان غدير خم 
  عالمہ محمد بن محمود شيرازی -----شرح خطبة البيان 

  حاج شيخ عبّاس قمی -----فضائل حضرت علی 
  میڈاکٹر رجب علی مظلو -----علی معيار کمال 

  شيخ صدوق رحمة هللا عليہ -----کتاب الخصال 
  فضل هللا کمپانی -----ايمان وعبادت علی 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  سيد محمد علی صادقی  -----پرتوی از انوار نہج البالغہ 
  شيخ صدوق -----کمال الدين واتمام النعمہ 

  محمد رضا رمزی اوحدی -----ھزار ويک داستان 
  د تقی شوشتریمحم -----نھج الصباغہ شرح نہج البالغہ 
  حبيب هللا خوئی -----منہاج البراعہ شرح نہج البالغہ 

  شيخ صدوق  -----امالی 
  متقی ھندی -----کنزل العمال 

  محمد حسين حسينی طہرانی ----- ١٠امام شناسی ج 
  عبدالواحد بن محمد آمدی -----غرر الحکم 

  ابن ابی الحديد معتزلی -----شرح نہج البالغہ 
  عالمہ مجلسی ----- ٣٢ بحار االنوار ج

  سيد رضا حبو باقی -----صد درس اعتقادی 
  حسن ابن فضل طبرسی -----اعالم الورای 

  شعبان صبوری ----- خاطرات امير مؤمنان 
  الفيومی -----مصباح المنير 
  محمد بن يعقوب فيروز آبادی -----قاموس المحيط 

  ابن اثير -----النہاية فی غريب الحديث واالثر 
  عالمہ مجلسی -----االنوار بحار 

  خوارزمی -----المناقب 
  ابوالفتح محمد بن عبدالکريم شھرستانی -----الملل والنحل 

  ابن حزم -----الفصل فی الملل واالھوا والنحل 
  سيد اسماعيل طبرسی نوری -----کفاية الموحدين 

  شيخ سليمان قندوزی حنفی -----ينابيع المودة 
  الدين سيوطیلجالل  -----درالمنثور 

  جارهللا محمود الزمحشری -----تفسير الکشاف 
  فخرالدين رازی -----تفسير الکبير 

  احمد الرحمان الھمدانی -----االمام علی بن ابی طالب 
  عالمہ مرندی -----ملتقی البحرين 

  سيد شريف الدين استرآبادی  -----تاويل اآليات الطاہره 
  شيخ کاظم االزری -----ديوان 
  البحرانی -----البرھان  تفسير

  ٨٧پائيز  ١مجلہ ذوالفقار مشہد مقدس شماره 
  عالمہ امينی  -----الغدير 
  ابن سعد -----طبقات 

  محمد بن جرير طبری -----تاريخ طبری 
  االمامة والسياسة

  صحيح مسلم محمد بن مسلم
  عالمہ عسکری -----معالم المدرستين 

  کشف المراد
  وعلی سيناحکيم ب -----االھيات شفاء 

 شہيد مرتضٰی مطہری -----جاذبہ ودافعہ علی 
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