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امير المؤمنين حضرت علی ابن ابيطالب عليہ افضل التحية و الثناء و السالم کی ذات گرامی کے بارے ميں لکھنا يقينًا
ٰ
دعوی کرنا کہ آپ کی ذات گرامی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور ان
بہت مشکل کام ہے اور خصوصًا يہ
کے گوناگوں کماالت کو الفاظ کے پيرائے ميں سجايا جائے ،يقينًا محال و ناممکن ہے۔آخر ان کی ذات کو کس طرح
الفاظ کی قيود ميں قيد کيا جاسکتا ہے يا ان کی ذات کو کيونکر صفحات ميں محدودکيا جا سکتا ہے ؟کيونکہ ايک مجرد
جو ماده و ماديات سے ہی پاک و منزه نہيں بلکہ زمان و مکان کی پابنديوں سے بھی آزاد ہے اسے کس طرح مادی کاغذ
و سياہی ميں پابند کيا جا سکتا ہے؟ ! کيونکہ مجرد تو المحدود ہوتا ہے اسے ماده کی حدود ميں محدود کرنا کس طرح
ممکن ہے !!!
اور شايد يہ کہنا بے جانہ ہو :
سمندر کو کوزے ميں بند کرنا ممکن ہو سکتا ہے ،ليکن مجرد کو ماده ميں مقيد کرنا ممکن نہيں ہے۔
کيونکہ سمندر بھی کوزه کی مانند مادی ہے اور مادی کو مادی ميں سمونا شايدممکن ہو۔ ليکن مجرد کو مادی ميں سمونا
ت حسنہ کا يعنی وه ذات جس ميں تمام کماالت و
يقينًا محال و ناممکن ہے اور پھر جامع جميع کماالت اور ال محدود صفا ِ
صفات پائی جاتی ہوں انہيں شمار کرنا کيسے ممکن ہے؟بھال آسمان پر موجود تاروں کو کوئی گن سکتا ہے ؟ ليکن نہيں
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شايد يہ بھی ممکن ہو۔ کل کالں کوئی تاروں کی تعداد ،ان کا حجم ،قُطر اور زمين سے فاصلہ تک بھی بتا دے۔ ليکن
موالعلی کی ذات ميں موجود تمام کماالت شمار کرنا کبھی بھی ممکن نہيں ہو گا۔ اور پھر اس کے بارے ميں کيا لکھا
جائے جو خود موال علی ارشاد فرماتے ہيں:
” تم جو کچھ ہم ) اہل بيت ( کی شان ميں کہہ لو ليکن پھر جو کچھ ہميں خدا ن ِد متعال نے اپنے فضل و کر م سے عطا
کيا ہے اس کی عشر عشير کا عشر عشير بھی نہيں بيان کر سکتے۔ “
پس اتنا کہا جا سکتا ہے :بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر
ٰ
الصلوة والسالم نے خود يوں بيان کی ہے:
اور يہ ُغل ّو يا مبالغہ نہيں ہے۔ ح ِد غلو تو امير المؤمنين عليہ
ہميں رب نہيں کہو باقی جو کچھ کہ سکتے ہو کہ لو۔
ان تمام اعتراضات اور مکمل عاجزی کے اقدار کے باوجود ذيل ميں ہم امير المؤمنين علی ابن ابيطالب عليہم الصلوةٰ
والسالم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر دوڑانے کی کوشش کرتے ہيں کيونکہ ماال يدرک کلہ اليترک کلہجو تمام
کام تمام درک نہ ہو سکے وه سارے کا سارا ترک بھی نہيں کرنا چاہيئے تو آيئے آپ کی مبارک زندگی کا ايک جائزه
ليتے ہيں:
ٰ
الصلوة والسالم کے والد گرامی حضرت ابوطالب ابن عبدالمطلب ہيں۔ حضرت ابو طالب
حضرت اميرالمؤمنين عليہ
اعلی کے نام پر عبدمناف تھا اور بعض تذکره نگاروں نے عمران لکھا ہے۔ جبکہ اکثر علماء کے
کااصلی نام اپنے ج ِد
ٰ
نزديک آپ کی کنيت ابوطالب ہی تھی اورنام ابو طالب ہی تھا۔آپ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے  ٣۵بر س
بﮍے تھے۔
آپ نے  ۴٣برس حضرت عبد المطلب جيسی عظيم شخصيت کے زير سايہ بسر کيے۔ انہی سے حکمت و اخالق کے
سبق لئے اورعلم و ادب کے درس پائے ،اور اسی تعليم و تربيت کے نتيجہ ميں علمی و ادبی رفعتوں کے نقطہ کمال پر
فائز ہوئے اور اپنے دور ميں بلند پايہ اديب ،ممتاز سخن طراز ،عظيم مفکر اور بالغ النظر قائد تسليم کئے گئے۔
تاريخ ميں ملتا ہے کہ اس تاريک معاشرے ميں جبکہ انسانيت کی قدريں دم توڑ رہی تھيں اور عرب اخالقی پستی کی
آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ آپ نے اخالقی رذائل سے اپنا دامن آلوده نہ ہونے ديا۔جبکہ جگہ جگہ جؤا کھيال جاتا
تھا اور گھر گھر شراب پی جاتی تھی ليکن آپ نہ قمار بازی کی طرف رخ کيا اور نہ کبھی شراب کو منہ لگايا چنانچہ
معروف سنی عالم دين اور مؤرخ احمد بن زينی دحالن لکھتے ہيں :
کان ابو طالب ممن حرم الخمرعلی نفسہ فی الجاھليہ کابيہ عبد المطلب ۔ )سيرت نبويہ ص(٨٠
حضرت ابو طالب نے اپنے باپ حضرت عبدالمطلب کی مانند زمانہ جاہليت ميں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی
تھی۔
آپ کے حلم و بردباری کے بارے ميں يہ کہ دينا کافی ہے:
جب احنف ابن قيس سے جو عرب ميں حلم و بردباری کے لحاظ سے شہد ه آفاق تھے۔ پوچھا گيا کہ تم نے يہ حلم و
بردباری کس سے سيکھی ہے،اس نے کہا:قيس بن عاصم المنقری سے۔اور جب قيس بن عاصم سے پوچھا گيا کہ تم نے
حلم و بردباری کا سبق کس سے ليا ہے؟کہا حکيم عرب اکثم ابن صيفی سے۔اور اکثم ابن صيفی سے دريافت کيا گيا کہ
تم نے حکمت،رياست،حلم اور سرداری و سربراہی کے اصول کس سے سيکھے ہيں؟تو انہوں نے جواب ديا:
من حليف الحلم و االدب سيد العھم و العرب ابی طالب ابن عبدالمطلب۔ )ھدية االحباب ص(٢۵٢
يعنی سردار عرب و عجم،سراپا حلم و ادب ابوطالب ابن عبد المطلب سے۔
عالوه ازيں آپ کے اشعار ميں جو ) ديوان شيخ االبطحاء ( کے نام چھپ چکے ہيں ،زمانہ جاہليت کے دوسرے اشعار
کے برعکس بے جا خود ستائی ،ابتذال ،اخالقی باختگی اور بازاری پن کی جھلک تک نہيں پائی جاتی تھی۔ بلکہ
حسن نظر کے ساتھ ساتھ اخالقی تعليمات ،حق پرستی ،حق نوازی کے زرين دروس سے بھرے
روانی ،سادگی ،متانت،
ِ
ہوئے تھے۔ اسی لئے حضرت علی عليہ السالم ان کے اشعار کو عملی و اخالقی سرمايہ قرار ديتے ہوئے فرماتے تھے:
تعملّوه و عَلّموه اوال َد کم فانّہ کان علی دين ٰ ّ
ﷲ وفيہ علم کثير۔ ) بحاراالنوار ج  ،٩ص (٢۴
دين خدا پر تھے اور ان کے کالم ميں علم کا بﮍا ذخيره ہے۔
ان کے اشعار پﮍھو اور اپنی اوالد کو پﮍھاؤ ،اس لئے کہ وه ِ
جبکہ آنحضرت محمد صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے جس طرح محبت و دلسوزی کا مظاہره کيا اور جس طرح ان کی
تربيت و پرورش کی اس کا ہر مؤرخ نے اعتراف کيا ہے۔چنانچہ ابن سعد لکھتے ہيں :
کان يحبہ حبّا شديدًا اال يحب ولده و کان ال ينام اال الی جنبہ و يخرج فيخرج معہ و حب بہ ابوطالب حسبابة لم يصيب مثلھا
بشی قط۔ )طبقات ابن سعد ج  ،١ص (١١٩
ٍٔ
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يعنی ابوطالب رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے اور اپنی اوالد سے زياده انہيں چاہتے
تھے۔ ان کے پہلو ميں سوتے اور جيسا کہيں باہر جاتے توانہيں ساتھ لے جاتے اور دنيا جہاں کی ہر چيز سے زياده ان
پر فريفتہ و گرويده تھے۔
چنانچہ يہ واقعہ بھی تاريخ کی کتب ميں ملتا ہے کہ ايک مرتبہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم شام تک گھر نہ
پلٹے۔ ابو طالب کو فکر دامن گير ہوئی۔ آپ نے ہر جگہ تالش کيا ليکن رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم نہ ملے۔ آپ
نے چندہاشمی جوانوں کو باليا اور کہا :
سرداران قريش کے پہلو ميں بيٹھ جاؤاور ايک ابو جہل کے پہلو ميں بيٹھ
کر
” اپنی آستينوں ميں تيز دھار خنجر چھپا
ِ
جائے۔ اگر يہ سنو کہ محمد قتل کر ديئے گئے ہيں تو ان پر ٹوٹ پﮍنا اور سب کو بے دريغ قتل کر دينا ،ليکن جب آپ
سرداران
کو معلوم ہوا کہ رسول خدا صحيح و سالم ہيں اور اپنی آنکھوں سے انہيں ديکھ ليا تو ہاشمی نوجوانوں کو
ِ
قريش کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ انہيں اپنے خنجر دکھاؤ ۔“
اور پھر انہيں مخاطب کرتے ہوئے فرمايا:
ّٰ
وﷲ لو قتلتموه ما بقيت منکم احدًا حتی نتفافی نحن و انتم ۔ ) طبقات ابن سعد ج ، ١ص (٢٠٣
يعنی خدا کی قسم ! اگر تم محمد کو قتل کر ديتے تو ميں تم ميں سے کسی کو بھی زنده نہ چھوڑتا ،ہم خود بھی مرجاتے
اور تمہيں بھی موت کے گھاٹ اتار ديتے۔
اگرچہ بعض کج دھن اور کج فکر افراد نے آپ کے ايمان اور نجات پر شک و شبہ کرتے ہوئے نازيبا کلمات بھی
استعمال کئے ہيں۔ ليکن خود آنحضرت اور آئمہ اہل بيت عليہم السالم ان کے ايمان اور ان کی اخروی نجات پر کيا رائے
و يک زبان ہيں ۔
عباس ابن عبدالمطلب نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم سے عرض کيا؟ آپ ابوطالب کی نجات کے بارے ميں پُر
اميد ہيں ؟
آپ نے فرمايا:
” کل الخير ارجو من ربی۔“ )طبقات ابن سعد ج ،١ص (١٢۴
يعنی ميں ان کے لئے اپنے پروردگار سے ہر قسم کی بھالئی کا اميدوارہوں۔
ٰ
الصلوة والسالم فرماتے ہيں:
امام محمد باقر عليہ
مات ابوطالب ابن عبدالمطلب مسل ًما مؤمنًا۔ ) الحجت بن معد صفحہ (٢٧
يعنی ابوطالب دنيا سے مسلمان اور مومن اٹھے۔
ٰ
الصلوة والسالم سے درست ابن ابی منصور نے ايمان ابوطالب کے بارے ميں پوچھا تو
موسی کاظم عليہ
اس طرح امام
ٰ
آپ نے فرمايا:
ُ
”اقر بالنبی و بما جاء بہ۔“) اصول کافی صفحہ (٢۴٢
انھوں نے رسول خدا کا اور جن چيزوں کو وه لے کر آئے سب کا اقرار کيا۔
ٰ
الصلوة والسالم فرماتے ہيں:
امام حسن عسکری عليہ
”ان ابا طالب کمؤمن آل فرعون يکتم ايمانہ ۔“ ) الحجت بن معد صفحہ (١١۵
يعنی ابوطالب مومن آل فرعون کی مانند تھے جو اپنے ايمان کو مخفی رکھتے تھے۔
اور يہی وجہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آنحضرت پر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پﮍے ،آنکھوں سے آنسو امنڈ آئے اور
ٰ
الصلوة والسالم سے فرمايا:
گلوگير آواز ميں امير المؤمنين عليہ
”اذھب فغسلہ وکفنہ و واره غفرﷲ و رحمہ ۔“ ) طبقات ابن سعدج  ١صفحہ (١٠۵
شامل حال
يعنی جاؤ ! انہيں غسل و کفن پہناؤ اور دفن کا سامان کرو۔ خدا انہيں مغفرت کرے اور اپنی رحمت ان کے
ِ
رکھے۔
اور جب محسن و مربی چچا کوکفن ميں لپٹا ہوا ديکھا تو بہت روئے اور فرمايا:
”يا عم ربيّت صغيرا و کفلت يتي ًما و نصرت کبيرا جزاک ﷲ عنّی خيرًا ۔“ ) تاريخ يعقوبی ج  ٢ص (٢۶
يعنی اے چچا ! آپ نے بچپن ميں پاال ،يتيمی ميں ميری کفالت کی ،بﮍا ہونے پر ميری نصرت و حمايت کی ،خداون ِد
متعال ميری طرف سے آپ کو جزائے خير دے۔
حضرت ابو طالب کی وفات کے پانچ ماه بعد آپ کو اس وقت ايک اور غم اور افسوس ناک حادثہ کا سامنا کرنا پﮍا جب
جناب خديجہ کا انتقال ہوا۔ اس حادثہ پرآپ نے فرمايا:
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علی ھذه االمة فی ھذه االيّام مصيبتان ال ادری بايھما انا اشد جزعًا۔ ) تاريخ يعقوبی  ،ج  ،٢ص (٢۶
اجتمت ٰ
ان دنوں اس امت پر دو عظيم حادثے ايک ساتھ وارد ہوئے ،ميں کچھ نہيں کہہ سکتا کہ ان دونوں صدموں ميں کون سا
صدمہ ميرے لئے زياده رنج و کرب کا باعث ہے ۔

يا علی عليہ السالم
ٰ
الصلوة والسالم کی والده محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد
حضرت امير المؤمنين عليہ
حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی عليہ السالم کی والده گرامی تھيں۔ اور اسد ،قبيلہ بنت عامر کے بطن سے حضرت ہاشم
کے فرزند تھے۔ اس لحاظ سے آپ )فاطمہ بنت اسد( حضرت ہاشم کی پوتی تھيں۔ جبکہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم
حرم ابو طالب ہونے کی بناء پر چچی ہوئيں۔جب آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم ابو طالب کی کفايت ميں
کی پھوپھی اور ِ
ايسے
اکرم
پيغمبر
گود
آئے تو انہی کی
ہادی اکبر اور اہنمائے اعظم کی گہواره کی تربيت بنی اور انہی کی آغوش محبت و
ٔ
شفقت ميں پرورش پائی۔ اور اس دلسوزی سے ديکھ بھال کی کہ يتيم عبدﷲ کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے ديا۔اوررسول
خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم بھی انہيں ماں سمجھتے ،ماں کہہ کر پکارتے اور ماں ہی کی طرح عزت و احترام کرتے تھے۔
چنانچہ ان کی شفقت و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمايا:
لم يکن بعد ابی طالب ابربی منھا۔ )استيعاب ،ج  ، ٢ص (٧٧۴
يعنی ابو طالب کے بعد ان )فاطمہ بنت اسد ( سے زياده کوئی مجھ پر شفيق و مہربان نہ تھا۔
واضح رہے کہ آپ کے بطن سے ابوطالب کی سات اوالديں ہوئيں۔ جن ميں تين صاحبزادياں تھيں :ريطہ  ،جمانہ اور فاختہ
جو اُ ّم ہانی کی کنيت سے معروف ہيں۔
اور چار صاحبزادے تھے  :طالب  ،عقيل  ،جعفر اور علی عليہم السالم ۔
طالب عقيل سے دس سال بﮍے ،عقيل جعفر سے دس سال بﮍے اور جعفر موال علی سے دس سال بﮍے تھے۔
اپنے آباؤ اجداد کی طرح مسلک ابراہيمی کی پابند ،دين حنيف کی پيرو اور کفر و شرک کی آالئشوں سے پاک و صاف تھيں۔
چنانچہ آنحضرت سے حضرت علی سے صلبی و خلقی اشتراک کے سلسلے ميں فرمايا:
ان ﷲ عزوجل  ” :نقلنا من صلب آدم فی اصالب طاھرة ٰالی ارحام زکية فما نقلت من صلب و علی نقل فلم نزل کذلک حتی
استودعنی خير رحم وھی آمنة و استودع عليا خير رحم و ھی فاطمة بنت اسد ۔“ ) کفاية الطالب ص(٢۶
يعنی خدائے بزرگ و برتر نے ہميں حضرت آدم کی صلب سے پاکيزه صلبوں اور پاکيزه شکموں کی طرف منتقل کيا۔ جس
صلب سے ميں منتقل ہوا ،اس صلب سے ايک ساتھ علی منتقل ہوئے ،يہاں تک کہ خداون ِد عالم نے مجھے آمنہ کے شکم
اطہر اور علی کو فاطمہ بنت اسد کے پاکيزه شکم ميں وديعت فرمايا۔
دار دنيا سے آپ نے رحلت فرمائی تو حضرت علی روتے ہوئے رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کو اطالع
اور جب ِ
دينے آئے۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم نے علی کی آنکھوں ميں آنسو ديکھے تو پوچھا کہ کيا بات ہے؟ عرض کيا :
ابھی ابھی ميری والده انتقال کر گيئں ہيں۔
آنحضرت نے آبديده ہو کر فرمايا:
خدا کی قسم ! وه ميری بھی ماں تھيں۔
اور پھر اپنی پيراہن اتار کر دی اور فرمايا ”:يہ پيراہن انہيں کفن کے طور پر پہنائی جائے۔“
اور جب قبر کھودی جا چکی تو انہيں دفنانے سے پہلے نبی کريم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم خود قبر ميں اترے ،اسے کناروں
سے کھود کر کشاده کيا اور کچھ دير کے لئے لحد ميں ليٹ گئے۔ اور دائيں بائيں کروٹ لينے کے بعد باہر آئے اور روتے
ہوئے فرمايا:
ٰ
ّ
جزاک ٰ ّ
ﷲ من ام خير ﷲ کنت خير ام ۔) تاريخ خميس ج  ٢ص (۵٢۶
اے مادر گرامی ! خدا آپ کو جزائے خير دے آپ بہترين ماں تھيں۔
رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کے اس امتيازی برتاؤ کو ديکھ کر کچھ لوگوں نے کہا ۔يا رسول ﷲ ! کسی اور کے
لئے يہ چيزيں آپ سے ديکھنے ميں نہيں آئيں ۔فرمايا:
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ميرے چچا ابو طالب کے بعد اس خاتون کے سب سے زياده مجھ پر احسانات ہيں۔
ٰ
الصلوة و السالم کی والدت با سعادت
حضرت علی عليہ
روز جمعہ تيره رجب تيس عام الفيل
حضرت علی عليہ السالم خداون ِد عالم کے پاک و پاکيزه ،متبرک اور باعظمت گھر ميں
ِ
ہوئے ۔ اور يہ شرف نہ اس سے پہلے کسی کو مال اور نہ ان کے بعد کسی کو حاصل ہو گا۔اسے تمام محدثين و اہل ِسيَر)
سيرت نويس حضرات (نے قبول کياہے۔
چنانچہ معروف سنی محدث حاکم نيشاپوری تحرير کرتے ہيں :
تواترت االخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت اميرالمؤمنين علی ابن ابی طالب کرم ﷲ وجھہ فی جوف الکعبة۔
) مستدرک الحاکم ج  ٣ص (۴٨٣
يعنی اخبار متوارة سے ثابت ہے کہ امير المؤمنين علی ابن ابی طالب کرم ﷲ وجھہ خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد کے
بطن سے متولد ہوئے۔
اس طرح شاه ولی ﷲ محدث دہلوی بھی اس کی تصريح کرتے ہوئے قمطراز ہيں :
تواترت االخبار ان فاطمة بنت االسد ولدت اميرالمؤمنين عليًا فی جوف الکعبة فانہ ولد فی يوم الجمعة ثالث عشر بن شھر رجب
بعد عام الفيل بثلثين سنة فی الکعبة و لم يولد فيھا احد سواه قبلہ واال بعده۔ ) تاريخ الخلفاء(
يعنی متواتر روايات سے ثابت ہے کہ اميرالمؤمنين علی روز جمعہ تيره رجب تيس عام الفيل کو کعبہ کے اندر فاطمہ بنت
اسدکے بطن سے پيدا ہوئے۔ اور آپ کے عالوه نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ ميں پيدا ہوا۔
نام ،لقب ،کنيت
حضرت ابو طالب نے اپنے جد قصی ابن کالب کے نام پر آپ کا نام زيد رکھا۔ اور فاطمة بنت اسد نے انپے باپ کے نام پر
حيدر نام تجويز کيا۔)اسد اور حيدر دونوں کے معنی شير کے ہيں ( ۔ چنانچہ آپ نے جنگ خيبر ميں مرحب کے رجز کے
جواب ميں فرمايا:
ان الذی سمتنی امی حيدره
ميں وه ہوں کہ ميری ماں نے ميرا نام حيدر رکھا ہے۔
ٰ
مرتضی ،وصی اور اميرالمؤمنين زبان ز ِد عام
آپ کے القاب آپ کے گوناگوں اوصاف کے لحاظ سے متعدد ہيں جن ميں سے
ہيں۔
جب کہ مشہور و معروف کنيت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ پہلی کنيت بﮍے بيٹے حسن عليہ السالم کے نام پر ہے۔ اور
عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وه بﮍے فرزند کے نام پر کنيت رکھتے تھے۔
اور دوسری کنيت رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے تجويز فرمائی تھی۔ چنانچہ سيرت ابن ہشام ميں ہے کہ غزوه عشيره
کے موقع پر حضرت علی اور عمار ياسر بنی مدلج کے ايک چشمہ کی طرف نکل گئے اور درختوں کے سايہ ميں ايک نرم
و ہموار زمين پر ليٹ گئے۔ ابھی ليٹے زياده دير نہ گذری تھی کہ رسول اکرم بھی ادھر آ گئے۔ اور علی کا بدن خاک ميں اٹا
ہوا ديکھ کر فرمايا:
ما لک يا ابا تراب؟ اے ابو تراب! يہ کيا حالت بنا رکھی ہے؟!
حليہ و سراپا
سيرت و تاريخ کی کتب کی رو سے امير المؤمنين علی کا حليہ مبارک يہ تھا :جسم بھاری بھر کم  ،رنگ کھلتا ہوا گندم گوں
،خدوخال انتہائی مو زوں اور دلکش  ،چہره متبسم اور رات کے چودھويں رات کے چاند کی طرح درخشاں ۔
ابو الحجاج مدرک کہتے ہيں :
کان من احسن الناس وجھا ً
يعنی امير المؤمنين علی سب لوگوں سے زياده وجيہہ اور حسين تھے ۔
جبکہ ان کی پيشانی کشاده تھی  ،ابن عباس کہتے ہيں :
ما رايت احسن من شرصة علی
يعنی ميں نے امير المؤمنين علی کی کنپٹيوں سے حسين تر کنپٹياں کسی کی نہيں ديکھيں۔
اسی طرح آپ کے ماتھے پر سجدوں کی کثرت سے گھٹا پﮍا ہوا  ،متوازن ناک  ،آنکھيں بﮍی اور سياه اور ان ميں عزم و
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سلک منظم کی طرح ضيا بار  ،گردن صراحی دار ،
ايقان کی چمک  ،پتياں روشن  ،بھنويں قوس نما  ،پلکيں لمبی  ،دانت
ِ
سينہ چوڑا چکال اور اس پر بال  ،بازوں کی مچھليا ابھری ہوئيں  ،شانے بھرے بھرے  ،کالئياں ٹھوس  ،کالئيوں اور بازؤں
ميں جوڑ کا پتہ نہ چلتا تھا  ،ريش مبارک گھنی اور عريض  ،سر اور داڑھی کے بال سفيد قد ميانہ سے کچھ نکلتا ہوا  ،آواز
پُر شکوه  ،چال بوقار اور جب ميدان جنگ ميں دشمن کی طرف بﮍھتے تو تيزی کے ساتھ چلتے اور آنکھوں ميں سرخی دوڑ
جاتی تھی ۔

يا علی عليہ السالم
اخالق اور عادات
امير المؤمنين علی خنده جبيں  ،شگفتہ مزاج  ،بے غرضی و اخالص کا پيکر  ،غريبوں کے ہمدرد  ،يتيموں کے غم خوار اور
ادنی سے يکساں خنده پيشانی کے ساتھ ملتے  ،غالموں سے عزيزوں جيسا برتاؤ
اخالق نبوی کا مکمل نمونہ تھے ،
اعلی و ٰ
ٰ
کرتے  ،عام لوگوں کی طرح ساده اور معمولی خوراک کھاتے اور انہی کی طرح عام اور معمولی لباس پہنتے  ،اکثر کام
اپنے ہاتھ سے انجام ديتے  ،اپنی جوتياں خود گانٹھتے  ،کپﮍوں ميں پيوند خود لگاتے اور بازار سے سودا سلف خود خريد کر
التے  ،کھيتوں ميں ايک مزدور کی طرح کام کرتے  ،اپنے ہاتھ چشمے کھودتے  ،درخت لگاتے اور ان کی آبياری کرتے ،
رنگ و نسل کا امتياز اور طبقاتی تفريق گوارا نہ کرتے  ،حاجت مندوں کے کام آتے مہمانوں کو بﮍے احترام سے ٹھہراتے ،
کسی سائل کو خالی نہ لوٹاتے  ،دينی معامالت ميں سختی برتتے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے  ،حق
وصداقت کے جاده پر گامزن رہتے اور کسی کی رو رعايت نہ کرتے  ،دشمن کے مقابلے ميں مکر و فريب اور داؤ پيچ سے
کام نہ ليتے  ،رات کا بيشتر حصہ مناجات و نوافل ميں گزارتے  ،صبح کے تعقيبات اکے بعد قرآن و فقہ کی تعليم ديتے ،
خوف خدا سے لرزاں و ترساں رہتے اور دعا و مناجات ميں اتنا روتے کہ ريش مبارک تر ہو جاتی ۔
ايک مرتبہ ضرار بن ضمره ضبائی معاويہ کے ہاں آئے  ،معاويہ نے کہا کہ تمہيں تو امير المؤمنين علی کی صحبت ميں
رہنے اور انہيں ديکھنے کا موقع مال ہے  ،کچھ ان کے متعلق بيان کرو  ،ضرار نے معذرت چاہی  ،جب اصرار زياده ہوا تو
کہا :
فصال و يحکم ً
ً
ٰ
عدال يتفجر العلم من جوانبہ و تنطق الحکمة من نواحيہ و يستوحشمن الدنيا و زھرتھا
القوی يقول
کا ن وﷲ شديد
ارخی الليل سدلتہ و غارت نجومہ قابضًا لحيتہ يتململ تململ السليم و يبکی بکاء الحزين و
۔۔۔ لقد رأيتہ فی بعض مواقفہ و قد
ٰ
ً
يقول  :يا دنيا غری غيری ال ّی تعرضت ام ال ّی تشوقت ۔ ھيھات ھيھات قد باينتک ثالثا ال رجعة فيھا فعمرک قصير و خطرک
حقير  ،آه من قلة الزاد و بعد السفر و وحشة الطريق۔ ) استيعاب  ،ج،٢ص(۴۶٣
يعنی خدا کی قسم ! ان کے ارادے بلند اور ٰ
قوی مضبوط تھيں  ،فيصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرتے
 ،ان کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے اور کالم کے گوشوں سے حکمت و دانائی کے نقمے گونجتے تھے  ،دنيا اور
اس کی رونق و بہار سے وحشت کھاتے تھے )اور پھر آگے چل کر کہا ( خدا شاہد ہے :
” ميں نے بعض مقامات پر جبکہ رات کے پردے آويزاں اور ستارے پنہاں ہوتے تھے انہيں ديکھا ہے کہ اپنی ريش مبارک
کو ہاتھوں کو پکﮍے ہوئے اس طرح تﮍپتے تھے جس طرح کوئی مار گزيده تﮍپتا ہے اور اس طرح روتے تھے کہ جيسے
غمزده روتا ہے اور کہہ رہے تھے کہ اے دنيا! جا کسی اور فريب دے  ،کيا ميرے سامنے اپنے آپکو پيش کرتی ہے اور
مجھ پر فريفتہ ہو کر آئی ہے يہ کيونکر ہو سکتا ہے ؟! ميں تو تين بار تجھے طالق دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کی
صورت نہيں تيری عمر چند روزه اور تيری اہميت بہت کم ہے  ،افسوس زاد راه کم اور سفر طويل اور راستہ وحشت ناک
ہے۔“
جب ضرار بن ضمره اميرالمؤمنين عليہ السالم کے اخالق و کردار کا يہ نقشہ کھينچ رہے تھے ،تو تاريخ بتاتی ہے کہ امير
شام جيسے شخص کے دربار ميں موجود لوگ اس طرح دھاڑيں مار مار کر روئے کہ گلے ميں پھندے پﮍ گئے اور معاويہ
کی آنکھيں بھی ڈبڈبا گئيں۔
يہ حسن سيرت و حسن عمل کا مقناطيسی اثر تھا  ،جس کے تذکرے نے اغيارتک کے دل موم کر ديئے۔اميرالمؤمنين عليہ
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السالم ہيبت و صولت اور رحم و رافت کے امتزاج کا ايک دلکش پيکر تھے۔ آپ پہاڑ کی مانند سخت اور اڑتے ہوئے بادلوں
کی طرح نرم تھے۔چنانچہ مال علی آذربائيجانی کيا خوب کہا ہے :
اسد ٰ ّ
ﷲ اذا صال و صاح
ابو االيتام اذاجاد وبر
يعنی جب دشمن کوللکارتے اور اس پر حملہ آور ہوتے تو ﷲ کے شير اور بخشش و احسان کرتے تو يتيموں کے باپ نظر
آتے۔
پوشش و لباس
اميرالمؤمنين عليہ السالم سيدھی سادی وضع کا عام اور کم قيمت لباس پہنتے تھے جو عرب ميں اس دور کا غريب طبقہ پہنتا
تھا۔ بلکہ بعض اوقات اس سطح سے بھی گر جاتا تھا۔ لباس سے صرف تن پوشی مطلوب تھی نہ کہ نمود و نمائش ۔ اس لئے
اس ميں کوئی امتياز گوارا نہ کرتے اور نہ گرمی و سردی کے موسم کا لحاظ رکھتے۔
مسعودی لکھتے ہيں  :آپ نے اپنی خالفت کے زمانہ ميں کبھی نيا لباس نہيں پہنا۔
نوف بکالی کہتے ہيں  :ميں نے حضرت علی کو ديکھا آپ کے جسم مبارک پر ايک کرتہ تھا اور پيروں ميں کھجور کی
چھال کے جوتے تھے۔
ب طعام
طعام و آدا ِ
َ
لباس کی طرح اميرالمؤمنين عليہ السالم کا کھانا بھی روکھا ،پھيکا اور انتہائی ساده ہوتا تھا۔عمو ًما جوکے ان چھنے آٹے کی
روٹی اور ستو پر قناعت کرتے۔ روٹی کے ساتھ کبھی نمک ہوتا ،کبھی سرکہ ،کبھی ساگ اور کبھی کبھار دودھ ،گوشت کا
استعمال بہت کم کرتے تھے۔ چنانچہ ابن بی الحديد نے تحرير کيا ہے :
کان يائتدم اذا ائتدم بخل و ملح فان ترقی من ذلک فبعض نبات االرض فان ارتفع عن ذلک فبقليل من البان االبل وال يأکل اللحم
اال ً
قليالو يقول ال تجعلوا بطونکم قبور الحيوان ۔ ) مقدمہ شرح نہج البالغہ(
يعنی اميرالمؤمنين عليہ السالم اگر روٹی کے ساتھ کوئی پسند استعمال کرتے تو وه سرکہ ہوتا يا نمک۔ اس سے آگے بﮍھتے
تو کوئی سی سبزی۔ اور اس سے بھی آگے بﮍھتے تو تھوڑا سا اونٹنی کا دودھ اور گوشت بہت کم کھايا کرتے اور فرمايا
کرتے  :اپنے شکموں کو جانوروں کی قبرستان مت بناؤ۔
عدی ابن حاتم کہتے ہيں :
ميں نے ايک روزديکھا کہ حضرت علی کے آگے جو کی روٹی کے سوکھے ٹکﮍے اور نمک رکھا ہے اور ايک چھاگل
پانی سے بھری رکھی ہے۔ ميں نے عرض کيا کہ آپ دن کے اوقات ميں مصروف جہاد اور راتوں کے لمحات ميں مشغول
عبادت رہتے ہيں اور پھر يہ کھانا کھاتے ہيں ؟ َ اميرالمؤمنين عليہ السالم ميری طرف ديکھ کر فرمايا :نفس کو رياضت کا
خوگر بناؤ تاکہ وه طغيانی و سرکش پر نہ اتر آئے اور پھر يہ شعر پﮍھا :
علل النفس بالقنوع و اال طلبت منک فوق مايکفيہا )مناقب ابن شہر آشوب (
سويد ابن غفلہ کہتے ہيں :
ميں ايک مرتبہ عيد کے موقع پر اميرالمؤمنين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا تو ديکھا حضرت کے آگے دستر خوان
بچھا ہے اور اس پر روٹی اور خطيفہ ) آٹے اور دودھ کا دليا(رکھا ہے۔ ميں نے عرض کيا  :آپ عيد کے دن بھی ايسا کھانا
کھاتے ہيں ؟
اميرالمؤمنين عليہ السالم نے فرمايا :
انما ھذا عيد لمن غفر لہ
عيد صرف اس کے لئے ہے جسے خداون ِد متعال نے بخش ديا ہو۔
اوليت اسالم
آپ اوائل عمر سے ہی رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے ساتھ ساتھ رہے ،انہی کی آغوش ميں پرورش پائی،اور انہی
کے عقائد و نظريات پر اپنے عقائد و نظريات کی بنياد رکھی اور کبھی کفر و شرک سے واسطہ ہی نہيں رہا۔ چنانچہ احمد
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بن زينی دحالن لکھتے ہيں :
لم يتقدم من علی رضی ﷲ عنہ شرک ابدًا النہ کان مع رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم فی کفالتہ کاحد اوالده وتبعہ فی جميع
اموره۔“ ) سيرت نبويہ ص (١٧٧
يعنی اميرالمؤمنين عليہ السالم کو کبھی شرک سے سابقہ نہيں پﮍا ،کيونکہ وه رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کی تربيت و
کفايت ميں ان کی اوالد کی مثل رہے۔ اور تمام امور ميں انہی کی پيروی کرتے تھے۔
اور سب سے پہلے آپ ہی آنحضرت پر ايمان الئے۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہيں :
انا اول من اسلم مع النبی ۔) تاريخ خطيب بغدادی ج ۴ص (٢٣٣
سب سے پہلے ميں نے نبی اکرم کی آواز پر اسالم قبول کيا۔
انس بن مالک کہتے ہيں  :اوحی الی رسول ﷲ يوم االثنين و صلی علی يوم الثالثاء ۔) مستدرک حاکم  ٣٩ص (١١٢
يعنی پير کے دن رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور منگل کے دن علی عليہ السالم نے نماز پﮍھی۔
مجاہد کا قول ہے  :اول من صلی علی و ھو ابن عشر سنين ۔) طبقات ابن سعدج ٣ص (٣١
يعنی سب سے پہلے حضرت علی نے نماز پﮍھی اس وقت آپ کی عمر دس سال تھی۔
اميرالمؤمنين عليہ السالم کے دوسرے فضائل و امتيازات کی ماننداس امتياز کو بھی مخدوش اور کم اہميت بنانے کی کوشش
کی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اميرالمؤمنين عليہ السالم بچوں اور نابالغوں ميں سب سے پہلے اسالم
الئے۔ جبکہ بالغوں اور مردوں ميں سب سے پہلے ابو بکر نے اسالم قبول کيا۔حاالنکہ تاريخ اسے تسليم نہيں کرتی کہ وه
بالغ مردوں ميں سب سے پہلے اسالم الئے ،بلکہ ان سے پہلے کافی لوگ اسالم الچکے تھے۔ چنانچہ محمد بن سعد کہتے
ہيں ميں نے اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے دريافت کيا کہ:أ کان ابوبکر اوّلکم اسال ًما فقال :الاسلم قبلہ اکثر من خمسين۔
) تاريخ طبری ج ٢ص(۶٠
يعنی کيا آپ لوگوں ميں سے سب سے پہلے ابوبکر اسالم الئے تھے ؟ انہوں نے کہا  :نہيں  ،بلکہ پچاس سے زياده آدمی ان
سے پہلے اسالم ال چکے تھے۔
اس کے عالوه کبھی يہ شبہہ ايجاد کر کے آپ اوليت اسالم جيسی فضيلت کو کم اہميت قرار دينے کی سعی اور يہ کہہ کہ
سبقت کا پلہ سبک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علی عليہ السالم صغير السن) کم سن (و نابالغ تھے۔ انہوں نے صرف
اپنے مربی کے زير اثر اسالم قبول کيا۔ اس ميں اگر سبقت ہو بھی تو يہ باعث امتياز و فضيلت نہيں ہو سکتی ،کيونکہ کم
سنی کا اسالم علم و تحقيق پر مبنی نہيں بلکہ بزرگوں کی پيروی و تحقيق کے نتيجہ ميں ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے بعد از
بلوغ اسالم قبول کيا ان کيا اسالم تحقيق اور حقيقت اسی پر مبنی تھا ،اور تقليدی اسالم سے تحقيقی اسالم کا درجہ بلند ترہے۔
اس کا جواب يہ ہے کہ بلوغ لحاظ احکام شرعيہ اور فقہيہ سے ہوتا ہے ۔ اور ايمان کا تعلق امور عقليہ سے ہے۔ جس ميں
عقل شعور کا اعتبار ہوتا ہے يعنی اگرچہ حضرت علی فقہ کی نظر ميں بلوغ تک نہيں پہنچے تھے۔ يعنی پندره سال کے
نہيں ہوئے تھے اور يہ کوئی انہونی بات نہيں ہے۔ چنانچہ کبھی فقہی طور پر نابالغ  ،بالغ مردوں سے زياده با فہم ،باشعور
اور عاقل ثابت ہوتا ہے۔
تعالی ہے :
يحيی عليہ السالم کے بارے ميں ارشاد باری
چنانچہ حضرت
ٰ
ٰ
و آتيناه الحکم صبيًا
يعنی ابھی وه بچے ہی تھے کہ ہم نے انہيں حکم و فہم سليم عطا کيا۔
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں ہے کہ انہوں نے گہوارے کے اندر سے کہا :
اور حضرت
ٰ
انی عبدﷲ آتانی الکتاب وجعلنی نبيًا
يعنی ميں ﷲ کا بنده ہو ،اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنايا ہے۔
يہاں عقلی بلوغ اپنے عروج پر نظر آتا ہے ،حاالنکہ فقہی بلوغ کی منزل ابھی دور تھی۔ اميرالمؤمنين عليہ السالم بھی اگرچہ
فقہی اعتبار سے نابالغ تھے۔ ليکن عقلی اور شعوری طور پر بلوغ کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ ل ٰہذا يہ اعتراض بھی
وارد نہيں ہے۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی تائيد و نصرت
دعوت ذوالعشيره کے دن اميرالمؤمنين عليہ السالم نے خدا اور رسول اکرم سے جو وعده کيا اسے پوری طرح نبھايا اور
کردين خدا کی تائيد و نصرت کی۔ اور رسول اکرم کا مکمل دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ بھر پور
اپنی جان جوکھوں ميں ڈال
ِ
کمک کی۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

چنانچہ وه مکہ و طائف کی واديوں ميں سر پر پتھر کھانے کا موقع ہو يا شعب ابی طالب ميں پيٹ پر پتھر باندھنے کا۔ وه
شب ہجرت کا مرحلہ ہو يا جنگ بدر ،احد ،خندق و خيبر کا ،فتح مکہ کا واقعہ ہو يا غزوه تبوک کا انديشہ ۔
الغرض جہاں بھی دين خدا اور رسول اکرم کا حضرت علی کی مدد و نصرت کی ضرورت پيش آئی آپ نے مکمل طور پر
اپنے آپ کو وقف کر ديا۔اگر حکم ہوا جاؤ عمروبن عبدود کا منہ بند کرو۔ تو بالخوف و خطر اس طرح بﮍھے جيسے عقاب
اپنے شکار چھبٹتا ہے۔ اور اگر حکم مال کہ جاؤ مرحب کو پچھاڑ کر قلعہ خيبر کا دروازه اکھاڑ دو تو بے درنگ آگے بﮍھے
اور شير کی طرح مرحب پر لپکے اور اسے دو نيم کرنے کے بعد قلعہ خيبر کا دروازه اکھاڑکر رکھ ديا۔اور اگر حکم مال کہ
آپ نے مدينہ ميں ہی رہنا ہے۔ تو بال چون و چرا قبول کرليا۔ اور حاسدوں اور منافقوں کے طعنے بھی برداشت کرتے رہے
کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم آپ کو عورتوں اور بچوں ميں چھوڑے جارہے ہيں۔
اور آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کی رحلت کے بعد  ٢۵سال تک سکوت اختيار کرنا ضروری ہوا تو يہ بھی قبول کر
ليا اور  ٢۵سال جتنا طويل عرصہ اس طرح گذار ديا کہ خود اميرالمؤمنين عليہ السالم کے اپنے بقول ميری حالت يہ تھی،
جيسے گلے ميں ہڈی پھنسی ہو اور آنکھ ميں کانٹا چبھا ہوا ہو۔بلکہ اس سے بﮍھ کر اپنی اوالد کی اس طرح تربيت فرمائی کہ
دين خدا کے لئے
ديکھو اگر کل کالں معاويہ جيسے شخص سے صلح کرنی پﮍے تو نصر ِ
ت دين کی خاطر کر لينا اور اگر ِ
کربال جيسا واقعہ بھی جنم دينا پﮍے تو دے دينا۔ اگر اپنے ِشير خوار بچے کو اپنے ہاتھوں ميں خون ميں لت پت ہوتے ديکھنا
ت عصمت کا حجاب لٹانا
پﮍے يا جوان سال بيٹے کے سينے سے برچھی کا پھل کھينچنا پﮍے تو کھينچ لينا۔ اگر اپنی مخدرا ِ
پﮍے تو لٹا دينا ،اگر انہيں اسير ديکھنا برداشت کرنا پﮍے تو برداشت کر لينا۔ ليکن ياد رکھو! دعوت ذوالعشيره کے دن ميں
اسالم کی تائيد و نصرت کا جو وعده کيا ہے اس پر آنچ نہ آنے پائے۔
آغاز تحرير ميں عرض کيا تھا کہ اميرالمؤمنين عليہ السالم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ تو محال و
بہر حال جيسا کہ
ِ
ب استطاعت جائزه ليا جائے گا۔
ناممکن ہے۔ ل ٰہذا صرف بعض پہلوؤں کا بحس ِ

يا علی عليہ السالم
واقعہ غدير خم
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی زندگی سے کچھ ہی ہفتے پہلے ايک اہم حادثہ رونما ہو ،جيسے رسول ﷲ صلی ﷲ
عليہ و آلہ وسلم کی بعثت کے بعد اہم ترين اور بافضيلت و بابرکت ترين واقعہ قرار ديا جا سکتا ہے۔ کيونکہ بعثت کے نتيجے
ميں نبی اکرم جيسی عظيم المرتبت ہستی عالم ہستی کہ نصيب ہوئی۔ اور واقعہ غدير کے نتيجے ميں اميرالمؤمنين عليہ السالم
جيسی کثير الجہات اور جامع جميع صفات و کماالت شخصيت نصيب ہوئی۔ جو مظہر تجلی خدا تھے۔
يہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔
جب آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم فريضہ حج کی ادائيگی کے بعد جب مدينہ کی جانب روانہ ہوئے تو کم بيش ايک
الکھ کا مجمع آپ کے ہمرکاب تھا جو مختلف شہروں اور بستيوں سے سمٹ کر جمع ہو گيا تھا اور اب فرض سے سبکبار ہو
کر خوش خوش اپنے گھروں کو پلٹ رہا تھا۔
غرض قافلہ رواں دواں تھا کہ مقام جحفہ سے تين ميل کے فاصلہ پر ايک پُر خار وادی ميں غدير خم کہالتی تھی ،انہيں ٹھہر
جانے کا حکم ديا گيا۔
تعالی کے لئے مناسب موقع
اس کارواں کو روکنے کا مقصد يہ تھا کہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم مسلمانوں کو ﷲ
ٰ
و محل کے منتظر تھے۔ اور اس سے مناسب کوئی اور موقع نہ ہو سکتا تھا۔
واقعہ غديرسُنی احاديث کی روشنی ميں
)حديث غدير( يہ حديث رسالتمآب صلی ٰ ّ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے مکہ اورمدينہ کے مابين بمقام غدير خم پر حجة الوداع سے
واپسی ِ مدينے آتے ہوئے بيان فرمائی۔ اس حديث کو اہل سنت کی ُکتب کی روشنی ميں ديکھتے ہيں۔
 (١يہ حديث اہل السنة کی کتب صحاح ستہ ميں سے صر ف دو کتب ” جامع الترمذی “ کے باب المناقب باب مناقب علی ميں
زيد ابن ارقم ،حذيفہ ابن اُسيد اور ابو الطفيل ان تين صحابہ سے روايت کی گئی ہے۔ جبکہ ” سنن ابن ماجہ “ ميں سعد بن ابی
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وقاص اور براء بن عازب دو صحابہ سے روايت کی گئی ہے۔ گويا کہ صحاح ستہ ميں پانچ صحابہ سے مروی ہے۔
يعلی موصلی  ،مسند بزار ،مسند ابی داؤد طياليسی
 (٢اہل السنة کی ديگر احاديث ميں سے ” مسند احمد بن حنبل  ،مسند ابی ٰ
کے عالوه ديگر کتب مسانيد ميں کئی صحابہ سے روايت کی گئی ہے۔
 (٣يہ حديث مستدرک حاکم )جلد  ٣صفحہ  ١٠٩،١١٠،١٣٣اور  (۵٣٣ميں زيد ابن ارقم ،حضرت ابن عباس اور بريدة اسلمی
سے روايت کی گئی ہے۔
 (۴کتب معاجم ميں ” المعجم الکبير  ،المعجم االوسط اور المعجم الصغير ميں حافظ طبرانی نے متعدد صحابہ سے روايت کيا
المقریميں حضرت علی عليہ السالم اور ابوھريره سے روايت کی گئی ہے۔
ہے۔ اس کے عالوه”المعجم “ ابن
ٔ
ٰ
الکبری اور خصائص علی “ ميں عمران بن حصين ،ابوالطفيل ،زيد بن
 (۵حديث غدير کو امام نسائی نے اپنی کتاب ” السنن
ٰ
ّ
اسلمی ،سعد ابن ابی وقاص اور خود اميرالمؤمنين کے عالوه عبدﷲ ابن مسعود سے روايت کيا ہے۔
ارقم ،بريدة
ٰ
 (۶محدثين اہل السنة ميں حافظ ذہبی ،حافظ ابن کثير ،مال علی قاری ،جالل الدين سيوطی اور عبدالرؤف نساوی عالوه ديگر
کئی ايک محدثين نے اسے حديث متواتر کہا ہے۔
 (٧حافظ ابن حجر عسقالنی ،حافظ ترمذی نے اسے حديث صحيح اور حسن قرار ديا ہے۔
 (٨ابن حزم ظاہری نے اپنی کتاب ” الفِصل “ ميں اور ابن تيميہ نے اپنی کتاب ” منہاج السنة “ ميں اس حديث کی صحت
سے انکار کيا ہے۔
 (٩ابن تيميہ اور ابن حزم کی جرح کو کئی ايک محدثين اہل السنة نے رد کيا ہے۔ جن ميں عالمہ ناصر الدين البانی کے
عالوه ديگر ايک محدثين نے رد کياہے۔
ٰ
ّ
 (١٠حديث غدير ” من کنت مواله فھذا علی مواله “ يا ” من کنت وليہ فعلی وليہ اور اللھم وال من وااله وعاد من عاده“ کے
الفاظ سے اکثر طور روايت کی گئی ہے۔
اولی بہ فعلی اولی بہ“ کے الفاظ سے ”
 (١١حديث غدير ” من کنت مواله فعلی مواله “ موال
اولی ہے۔ ” من کنت ٰ
بمعنی ٰ
ٰ
المعجم الکبير “ ميں طبرانی نے حضرت وھب بن حمزه سے روايت کيا ہے۔
” (١٢حديث غدير“ حضرت عمر کی مبارک باد ” بخ بخ لک يا ابن ابی طالب اصحبت وا مسيت “ کے الفاظ کے ” مسند
احمد ابن حنبل کتاب مصنّف ابن ابی شيبہ ميں جبکہ مشکو ٰة شريف کے باب مناقب علی ميں ذکر کی گئی ہے۔
 ” (١٣حديث غدير “ بروايت عمر بن الخطاب ” من لم يکن مواله فليس بمؤمن “ کے الفاظ سے صواعق محرقہ ميں روايت
کی گئی ہے۔
ٰ
 (١۴حديث غدير کو اميرالمؤمنين نے بمقام ” رحبہ “ کوفہ ،مقام
شوری پر اپنی خالفت کے اثبات کے لئے بطور دليل پيش
کيا۔
 (١۵انس بن مالک اور زيد ابن ارقم نے حديث غدير پر گواہی دينے سے انکار کيا ،تو آپ نے دونوں کے حق ميں بد دعا کی
جس کی وجہ سے انس بن مالک کو برص ہو گيا جبکہ زيد بن ارقم اندھا ہو گيا۔انس بن مالک کے برص ہونے کو ابن قتيبہ
نے اپنی کتاب ” المعارف “ ميں اور زيد بن ارقم کے اندھے ہونے کو طبرانی نے اپنی کتاب ” المعجم الکبير “ ميں ذکر کيا
ہے۔
 (١۶اہل السنة نے حديث غدير خم ميں وارد شده لفظ ” موال “ کو بھی دوست مراد ليا ہے۔ حاالنکہ يہ معنی صحيح نہيں
اولی بہ “ خود کالم رسالتمآب ميں موجود ہے جيسا کہ طبرانی نے وھب بن حمزه سے مروی ہے۔
کيونکہ ” مواله بمعنی ٰ
 (١٧مذکوره حديث ميں پيغمبر اکرم نے صرف علی کے موال ہونے کو بيان نہيں کيا کہ علی تمہارے موال ہيں بلکہ فرمايا ”
من کنت مواله فھذ ا علی مواله “ کہ جس کا ميں موال ہوں اس کے علی بھی موال ہيں۔
 (١٨ان الفاظ کے ساتھ پيغمبر اکرم نے کسی اور صحابی کی واليت يا دوستی کا اعالن نہيں کيا کہ جس کاميں موال ہوں اس
کے فالں بزرگ بھی موال ہيں۔
ب احاديث ميں ہے کہ بروز غدير خم رسالتمآب کے اپنی دستار مبارک اميرالمؤمنين کے سر پر رکھی۔
 (١٩اہل السنة کی کت ِ
جيساکہ مسند ابی داؤد طبال صفحہ  ٢٣اور عمدة القاری شرح صحيح بخاری موجود ہے۔
ت قرآن ہے :
 (٢٠آي ِ
يا اَيﱡھا ال ﱠرسُوْ ُل بلﱢ ْغ مآاُ ْنزل الَ ْيک م ْن ﱠربﱢ َکط وا ْن لﱠم تَ ْفعلْ فَما بلﱠ ْغتَ ر ٰسلَتَہ ط و ٰ
اسط اِ ﱠن ﱠ
ّ
ﱠ
ﷲَ َال يَ ْھ ِدی ْالقَوْ َم
ن
ال
م
ک
م
ْص
ع
ي
ﷲ
نَ
ُ
َ َ
َِ ْ َ َ َ
ِ
َ َ ِ ُ َ ِ
َ َ ِ َ ِ َ ِ
ِ
ْال َکفِ ِر ْينَ ۔ )سورةمائده (۶٧ :

اعالن واليت کے بارے ميں اتری ہے۔ جيسا
بقول ابوسعيد خدری اور ابن مسعود بروز غدير خم حضرت علی کی فضيلت اور
ِ
کہ عالمہ سيوطی
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نے ” دُرالمنثور جلد  ٢صفحہ  “٢٩٨ميں اور عالمہ شوکانی نے تفسير الغدير ميں ذکر کيا ہے۔
” َو ٰ ّ
اسط “ اور ﷲ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔تو آيت ميں ’ الناس‘سے مراد کفار
ْص ُم َ
ک ِمنَ النﱠ ِ
ﷲُ يَع ِ
ومشرکين نہيں کيونکہ وه تمام بﮍے بﮍے کفار و مشرکين ً
مثال ابوجہل  ،ابو لہب ،مرحب اور عمرو بن عبدود تو مر چکے
تھے۔ بيرونی خطره کوئی نہيں کيونکہ يہ سورة مائده قرآن مجيد کی آخری سورةہے۔
ضي ُ
ت لَ ُک ْم ِد ْينَ ُک ْم َو اَ ْت َم ْم ُ
اَ ْليَوْ َم اَ ْک َم ْل ُ
االس َْال َم ِد ْينًا ط )سورة مائده (٣ :
ت َعلَ ْي ُک ْم نِ ْع َمتِ ْی َو َر َ
ْت لَ ُک ُم ْ ِ
کہ جب دين پورا ہو گيا اور نعمت تمام ہو گئی تو سورة بھی آخری ہو گی ۔ يہ اس سورةکے آخری ہونے کی داخلی دليل ہے۔
خارجی دليل يہ ہے کہ بقول عائشہ يہ سورة قرآن مجيد کی آخری سورة ہے۔

يا علی عليہ السالم
امير المؤمنين علی ابن ابيطالب عليہ السالم کے سياسی حاالت
زمام اقتدار آپ کے ہاتھ ميں تھی  ،اس ميں جو بات سب سے زياده عياں
وه  ۴يا  ۵سال کی مدت جس ميں اسالمی رياست کی
ِ
تھی وه يہ کہ آپ نے پہلے دن سے لے کر اپنی شہادت کے وقت تک ،کسی بھی وقت ،کسی بھی مرحلے پر اور کسی بھی
انداز ميں اس انحراف کے سلسلے ميں باطل سے کوئی مصلحت پسند نہ کی اور ” معاملت و مجاملت “ کے کسی بھی ايسے
انداز کو پسند نہيں کيا جو اُمت کی کرامت و شرافت کے خالف ہو اور کل کوئی يہ کہہ سکے کہ قوم کو معمولی قيمت پر
فروخت کر ديا گيا۔” عدم مصالحت “ کی پاليسی پر ہميں دو پہلوؤں پر خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے :
 (١سياسی اور شرعی اور دنياوی پہلو
 (٢فقہی اور شرعی پہلو
جہاں تک سياسی پہلو کا تعلق ہے تو کچھ لوگ جو اميرالمؤمنين کے زمانہ ميں تھے جن لوگوں نے بعد ميں اس کا تجزيہ کيا
اور آپ کے سياسی پہلوؤں کو سمجھنا چاہا ان ميں سے بعض نے اسے اس لحاظ سے سوچنا شروع کيااور آپ کے مصائب
ميں اور اضافہ کيااس طرح آپ کی مشکالت ميں اور اضافہ ہو گيا اور باآلخرآپ کو اس آخری نتيجے تک نہيں پہنچنے ديا
جو صحيح اسالمی معاشرے کی تشکيل کے سلسلے ميں ان کے پيش نظر تھا۔چنانچہ مغيره بن شعبہ جس نے شروع ميں آکر
آپ کو مشوره ديا تھا کہ :
” آپ معاويہ کو کچھ دنوں تک شام کا گورنر رہنے ديں۔“
اس کی دليل يہ تھی کہ:
” اگر آپ اسے کچھ دنوں تک گورنر رہنے ديں گے تو ہو سکتا ہے کہ وه آپ کی اطاعت قبول کرے اور بعد ميں جب آپ
کے قدم جم جائيں اور پورے ا سالمی ممالک ميں آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے تو آپ اسے ہٹا کر کسی اور شخص کو
اس صوبہ کا گورنر بنا سکيں گے۔ ل ٰہذا اس جيسے گورنروں کو آپ فی الحال خريد ليجيے۔ اوراگرچہ يہ اسالمی خزانے کے
چور ہيں ليکن کچھ دنوں تک چوری کا مال ان ہی کی جيب ميں پﮍا رہے بعد ميں ان سے واپس لے ليجيے گا۔“
منطق تسليم کرنے سے صاف انکار کرديا اور اس قسم کی کسی مصالحت يا معاملت کو قبول
ليکن اميرالمؤمنين نے اس کی ِ
کرنا آپ نے اپنی روش کے بالکل خالف سمجھا۔ جس کی وجہ سے آپ کے بعض معاصرين اور بعدميں آنے والے بعض
ايسے تجزيہ نگاروں نے جو معامالت کوصرف ڈپلوميسی )جمہوريت(کی نگاه سے ديکھنا جانتے تھے۔اور يہاں تک کہاگيا
کہ:
” اگر علی باطل سے مصالحت کی راه اپناتے اور ڈپلوميسی سے کام ليتے تو سياسی ميدان ميں ان کو سب سے زياده
کاميابی نصيب ہو سکتی تھی )اور وه اپنے زمانہ کے سب سے زياده عظيم الشان اور صاحب جبروت حکمران ہو سکتے
تھے(۔“
اس طرح ايک فقہی نکتہ بھی عمو ًما سامنے اليا جاتا ہے جوکہ فقہی کتابوں ميں درج ہے اور وه يہ کہ اگر کوئی اہم فريضہ
کسی حرام کام پر موقوف ہوجائے اور وه فريضہ ذاتی طور پر اتنا اہم ہوجس کے مقابلے ميں اس حرام کی حيثيت کم ہو تو
اس حرام کام کا ارتکاب کرنے ميں کوئی حرج نہيں تاکہ وه اہم فريضہ پامال نہ ہونے پائے۔ ً
مثال
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

” اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اس کی جان بچانے کے لئے ہميں غصبی زمين سے گزرنا پﮍے جس کا مالک ہمارے
گزرنے پر راضی نہ ہو تو چونکہ اس شخص کی جان بچانا زياده ضروری ہے۔ اس لئے زمين کے مالک کی ناراضگی کے
باوجود اس کی زمين پر سے گزر جانا چاہيے اور اس کی ناراضگی کا خيال نہيں کرنا چاہيے۔“
جيسا کہ اس کی ايک مثال حضرت محمد صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کی زندگی ميں بھی نظر آتی ہے کہ:
” اسالمی لشکر مجبور تھا کہ مدينے سے ايک خاص راستے سے نکلے۔ اتفاقًا اس راستہ ميں ايک صحابی کی کھيتی تھی۔
اور يہ بات بھی واضح تھی کہ جب پورا لشکر گزرے گا تو بہت ساری کھيتی برباد ہو جائے گی اور اس کے مالک کو يقينی
طور پر نقصان پہنچے گا۔ وه صحابی جس کی کھيتی تھی اس نقصان کو برداشت کرنے پر آماده نہ تھا۔ اس لئے اس نے
فرياد کی اور رسول اکرم کی خدمت ميں حاضر ہو کر شکايت کرنے لگا۔ کہ ميری کھيتی خراب ہو رہی ہے ،ميرا مال برباد
ہو رہا ہے۔ ليکن نبی اکرم نے اس شخص کی فرياد پر کوئی توجہ نہيں دی اور لشکر کوروانگی کا حکم ديا جس کے نتيجہ
ميں لشکر اسی راستے سے گزرا اور اس کی کھيتی کو نقصان بھی پہنچا جس کا انديشہ پہلے سے تھا۔“
ليکن ايک اہم مقصد پيش نظر تھا اس لئے اس مختصر نقصان پر توجہ نہيں دی گئی۔ کيونکہ لشکر پوری انسانی آبادی کی
اصالح کے لئے جارہا تھا۔ اب اگر اس راه ميں کسی کی کھيتی کو نقصان پہنچے يا کسی شخص کی چھوٹی سی ملکيت
اصالح خلق کی راه ميں ضائع ہو جائے تو کوئی حرج نہيں اور فقہی اعتبار سے اسے جائز قرار ديا جائے گا کيونکہ فقہ
کے قوانين ميں يہ بات تسليم کی جاتی ہے کہ اگر کسی واجب کی ادائيگی کسی حرام کے ارتکاب پر موقوف ہو اور وه
واجب فريضہ اس حرام کے مقابلے ميں بہت اہم ہو تو اس کی خاطر اس حرام کا ارتکاب کرنے ميں کوئی حرج نہيں جس
کے اثرات مختصرہوں۔
تو اب يہی بات اميرالمؤمنين کے اقدام کے سلسلہ ميں سوال بن کر سامنے آتی ہے کہ ” :انھوں نے بہت سی ايسی باتوں کو
کيوں برداشت نہيں کر ليا جو ذاتی طور پر تو غلط تھيں ليکن ايک بﮍے مقصد کی تمہيد بن سکتيں تھيں۔ تو اتنے عظيم مقصد
تعالی کی سرزمين ميں اسالمی حکومت کاقائم کرنا( کے حصول کے لئے انھوں نے معاويہ کی ناجائز حکومت کو باقی
)ﷲ
ٰ
رکھا ہوتا اور وه حرام مال جو سابقہ حکومت کے دور ميں بنی اميہ کے قبضے ميں چال گيا تھا اسے انہی لوگوں کے پاس
باقی رہنے ديتے )اور لوگوں کی ناانصافيوں پر خاموش رہتے( تو آپ کی خاموشی کيوں غلط ہوتی اور ان اعمال کو کچھ
دنوں کے لئے برداشت کرنا آپ کے لئے کيوں ناجائز ہوتا؟
يہ وه کمزور دليليں ہيں جو اميرالمؤمنين کے بارے ميں عمو ًما پيش کی جاتی ہيں۔ ان کمزور دليلوں کے جواب مندرجہ ذيل
چند نکات ميں پيش کرتے ہيں۔
عالم اسالم کے ايک نئے عالقہ )عراق کی سرزمين( پر
سب سے پہلے يہ بات پيش نظر رکھنی چاہيے کہ اميرالمؤمنين ِ
اسالمی سلطنت کی نئے سرے سے بنياد رکھ رہے تھے اور عراق وه سرزمين ہے جہاں کہ لوگ ايمانی جذبات و احساسات
کے اعتبار سے تو يقينًا آپ کے ساتھ تھے ليکن ابھی ان لوگوں کاشعور پختگی کی منزل پر نہيں تھا اور نہ وه لوگ صحيح
طور سے آپ کے موقف سے باخبر تھے۔ اس لئے يہ بات نہايت ضروری تھی کہ اميرالمؤمنين اس نئی تربيت پانے والی قوم
عالم اسالم کے محافظ نہيں اور ظاہر ہے کہ اگر
اور راسخ العقيده لشکر کی اس طرح تربيت کريں کہ يہ آپ کے پيغام اور ِ
آپ شروع ہی سے باطل کے ساتھ ” مصالحت کی پاليسی “ کو اپنا ليتے تو اس قوم کی صحيح تربيت کس طرح ممکن تھی؟-
ح ٰتی کہ اگر وه پاليسی ذاتی طور پر جائز بھی ہوتی تو يہاں اسے اپنانا مناسب نہ ہوتا۔ کيونکہ جہاں اس قسم کی پاليسی مزاجبن جائے وہاں سلمان و ابوذر و عمار جيسی شخصيت پروان نہيں چﮍھ سکتيں۔ اور نہ يہ جذبہ بيدار ہو سکتا ہے کہ ہماری
جدوجہد کسی خاص شخصيت کيلئے نہيں ہے بلکہ دين و شريعت کے لئے ہے اور يہ جذبہ مذکوره باال پاليسی کے ماحول
ميں بيدار نہيں ہو سکتا ہے۔
اگر وه پاليسی فقہی اعتبار سے جائز ہوتی تو بھی اس جگہ اسے اپنانے کا ہر گز محل نہيں تھا۔ کيونکہ اسے اپنانا
اميرالمؤمنين کے مقصد کے بالکل برعکس ثابت ہوتا۔ کيونکہ آپ کے پيش نظر اہم ترين مقصد  ،اسالمی رياست کو ايسے
اعلی وارفع قوانين پر استوار کرنا تھا۔ جہاں شريعت کا پيغام ہی دور رس اہميت کا حامل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ نے جس
ٰ
وقت
ت حال اس کے بالکل بر خالف تھی۔ اس لئے درحقيقت آپ ہی کو صحيح
زمام اقتدار سنبھالی ہے اس وقت کی صور ِ
ِ
ازسرنو بنياد رکھنی تھی۔
نظام کی
ِ
ليکن چونکہ اميرالمؤمنين ايک فکر ونظر کی بنياد رکھ رہے تھے۔ اس لئے آپ کا فرض تھا کہ اس کے لئے نيک اور پاکيزه
سے پاکيزه اشخاص کو اپنائيں اور مالک اَشتر جيسے کامل االيمان اور مخلص حضرات کو تقويت ديں۔ اور ظاہر ہے کہ
ايسے افراد مذکوره باالپاليسی کے ماحول سے روحانی ،فکری ،ايمانی ،عقائدی اور حقيقی تربيت نہيں کر سکتے کيونکہ وه
ت نفاق کو تقويت پہنچے گی۔ ل ٰہذا ايک فکری گروه
پاليسی تو اس کے برخالف تربيت کرے گی اور قوت ايمان کے بجائے قو ِ
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پيدا کرنے اور جناب مالک اَشتر جيسے ہزاروں مخلص اور کامل ايمان افراد کی تربيت کے لئے يہ بات ناگزير تھی کہ ان
کا قائد ايک ايسا شخص ہو جو کسی دباؤ کے آگے جھکنے واال نہ ہو اور کسی بھی
ادنی مفاد کے لئے باطل سے
اعلی يا ٰ
ٰ
مصالحت کرنے پر کسی بھی صورت ميں آماده نہ ہو۔اس لئے ايک مربی اور نمونہ کامل کے لحاظ سے بھی اميرالمؤمنين کا
فرض يہ تھا کہ وه مذکوره باال پاليسی سے ہٹ کر چليں تاکہ ايمانی ،فکری اور روحانی طور سے وه ماحول پيدا ہو سکے۔
اس کے ساتھ يہ بات بھی ذہن ميں رکھنی چاہيے کہ اميرالمؤمنين نے پُر امن ماحول ميں حکومت نہيں سنبھالی تھی بلکہ
درحقيقت ايک ايسے وقت ميں
زمام اقتدار سنبھالی تھی جب پوری قوم ايک ہيجانی کيفيت سے گزر رہی تھی اور حاکم وقت
ِ
)عثمان بن عفان ( کو قتل کيا جاچکا تھا اور قتل کرنے والوں نے يہ کہہ کر قتل کيا تھا کہ :
يہ حاکم قرآن و سنت کے راستہ سے منحرف ہو چکا ہے ۔
ايسی حالت ميں قوم کی قيادت سنبھالنا کوئی آسان کام نہيں ہے اور ايسی صورت ميں اگر اميرالمؤمنين باطل سے مصالحت
کی روش اپناتے اور پرانے ظالم حکمرانوں کو برداشت کرتے يعنی معاويہ اور اس جيسے گورنروں کو رہنے ديتے تو
قومی سطح پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے اور بعد ميں کسی بھی قسم کی اصالح اور تبديلی کی گنجائش باقی نہ رہتی
اور امام کے لئے ايسا کوئی اقدام کرنا ممکن نہ رہتا۔
اميرالمؤمنين پوری شدت سے چاہتے تھے کہ معاويہ سے ان کی مخالفت کو دواشخاص ،دوخاندانوں ،دوقبيلوں يادو حکام کی
باہمی رنجش نہ سمجھا جائے بلکہ اسے حق و باطل کی معرکہ آرائی کے نقط ِہ نظر سے ديکھا جائے۔ يعنی آپ يہ بات اچھی
طرح لوگوں کو ذہن نشين کرانا چاہتے تھے کہ بدرواُحد کے واقعات ميں رسول اکرم اور کفر و جاہليت کے درميان جو
معرکہ آرائی تھی وه اسی طرح آج بھی قائم ہے۔ اب اگر ايسی صورت ميں آپ ان گورنروں کو ان کے منصب پر تھوڑے
طرز عمل اسالمی تعليمات کے يکسر خالف تھا تو پوری امت کے اذہان ميں يہ
دنوں کے لئے بھی باقی رہنے ديتے جن کا
ِ
شبہ راسخ ہو جاتا کہ اختالفات کی نوعيت دينی ومذہبی نہيں بلکہ دنياوی و سياسی ہے۔ اور يہ شک وشبہ اس طرح ذہنوں ميں
بيٹھتا کہ پھر کبھی جُدانہ ہوتا۔
اميرالمؤمنين کا ہاتھ قوم کی نبض پر تھا اور وه قوم کی اس انداز سے تربيت کرنا چاہتے تھے کہ ہر شخص کے دل ميں يہ
قابل خريد وفروخت چيز نہيں ہے اور نہ کسی کو اس کی قسمت کا سودا کرنا چاہيے۔ اگر آپ خود
بات راسخ ہو جائے کہ قوم ِ
ہی باطل سے معاملت کی پاليسی اپنا کر ابوسفيان کے بيٹے کی گورنری قبول کر ليتے تو قوم کے اندر اس شعور کو کيونکر
ايجاد کرنے ميں کا کامياب ہوتے کہ ہميں باطل کے آگے نہيں جھکنا چاہيے اور بادشاہوں اور حاکموں کی رضا کی بجائے
تعالی کی خوشنودی کے لئے کام کرنا چاہيے جو خالفت ال ٰہيہ کا اصل مقصد ہے اور معاويہ کو اپنی طرف سے گورنر
ﷲ
ٰ
مقرر کرنے کا واضح مطلب ہوتا کہ وه سازش جو اسالمی رياست کو اس کے اصل مزاج سے
محروم کرنا چاہتی تھی آپ اس کے ہمنوا بن جاتے اور اس طرح موال خود اپنے اصول کو توڑ ديتے اور وه اس سازش کے
خالف کوئی واضح اقدام نہ کر پاتے۔
اميرالمؤمنين کے اقدامات محض اس مختصر مدت کے لئے نہيں تھے جس ميں آپ حکومت کے تخت پر متمکن تھے بلکہ
وه بلند تر مقاصد کے لئے قدم اٹھاتے تھے۔ وه يہ محسوس کررہے تھے کہ جس بيمار کے عالج کے لئے وه اٹھے ہيں اس
کا مرض آخری منزل پر ہے اور اس وقت صرف معمولی عالج گارگر نہيں ہو سکتا بلکہ کچھ ضروری اقدامات کی
ضرورت ہے کيونکہ جس دن سے سقيفہ کی کاروائی مکمل ہوئی تھی اسالمی دستور و قانون پر انحرافات کے تيشے لگ
رہے تھے جس کے نتيجے ميں اس دين کا چہره بہت تبديل ہو چکا تھا اور اب اس کی ايسی حالت ہو گئی تھی کہ يہ لوگوں
پيغام الہٰی کی حفاظت تو دور کی بات ہے۔ کيونکہ وه اسالم جس کی حکمرانی
کی روحانيت کی پاسبانی نہيں کرسکتا تھا
ِ
ہارون رشيد ،معاويہ بن سفيان يا عبدالملک مروان جيسے لوگوں کے ہاتھ ميں ہو تو اُس کاروحانی تقدس کيسے بچ سکتا ہے
؟
مذکوره باال گفتگو سے جو نتائج برآمد ہوتے ہيں ان کا خالصہ کچھ يوں ہے۔
 (١اميرالمؤمنين عراق کی سرزمين پر خالص اسالمی رياست کے لئے ايک نئی فکری لشکر ترتيب دے رہے تھے اور اس
فکری اور عقائدی لشکر کی خالص دينی تربيت آپ کادنياوی فرض تھا۔ جس کے لئے ڈپلوميسی اور شک و شبہ کی پاليسی
سے پاک ماحول فراہم کرنا نہايت ضروری تھا۔ اس لئے باطل سے وقتی مصالحت کی پاليسی اگر فقہی لحاظ سے بعض
اوقات جائز بھی ہے تو يہاں اس کا ہر گز موقع و محل نہيں تھا۔
زمام اقتدار سنبھالی ہے جب پوری قوم ايک انقالبی کيفيت سے گزر چکی تھی اور ظاہر ہے
 (٢اميرالمؤمنين نے اس وقت
ِ
کہ ايسی حالت ميں کہيں قوم کے جذبات واحساسات يکسر مختلف ہوتے ہيں۔ل ٰہذا اسالم کے وسيع تر مفاد کا تقاضا يہ تھا کہ
اس وقت جو بھی قدم اٹھايا جائے وه اسالمی تعليمات کے بالکل مطابق ہو۔ اس ميں کسی ڈپلوميسی کا شائبہ نہ ہو۔
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 (٣جيساکہ ہم نے سابقہ گفتگو ميں اس کی وضاحت کی اگر امام کسی اقدام ميں باطل سے مصالحت اور دنياوی ڈپلوميسی
اعلی وارفع مقاصد اور مستقبل کی تمام اميدوں پر پانی پھير دے ديتا۔کيونکہ جن
شائبہ بھی پيدا ہو جاتا تو وه اسالم کے تمام
ٰ
عناصر نے آپ کے واضح طر ِز عمل کے باوجود اس قسم کے شک و شبہات پھيل کر ذہنوں کو سموم بنانے کی کوشش کی۔
اگر آپ کی طرف سے ان کو کوئی موقع فراہم کر ديا جاتاتو وه لوگ ايک ايسا طوفان کھﮍا کرديتے جو اسالم کی پوری
عمارت کو زمين بوس کردينے کا سبب بنتا۔
 (۴ہم نے يہ واضح کيا تھا کہ اس وقت کوئی بھی ڈپلوميسی سازشی اذہان کی تقويت کا سبب بنتی اور اگر آپ وقتی مصلحت
سے کام ليتے تو اس ذہنيت کو فروغ ہوتا کيونکہ حاالت نے ايسا رُخ اختيار کر ليا تھا کہ اب صرف آپ کی زعامت و قيادت
کے خالف سازش نہيں ہو رہی تھی بلکہ اسالمی اقدار وتعليمات کو مٹانے کی بھر پور سازش تيار کی جارہی تھی۔ آپ کو
دين اسالم کی تعليمات کو مٹا کر قيصر
اس منصب سے ہٹا کر ايسے شخص کو النے کی بھر پور کوشش کی جارہی تھی جو ِ
ٰ
کسری کے انداز پر حکومت کرے ل ٰہذا اگر آپ دنياوی ڈپلوميسی سے کام ليتے تو اس کا واضح مطلب يہ ہوتا کہ آپ بھی
و
ٰ
ٰ
کسری کے انداز پر چل رہا تھا(۔
وکسری کے نظام کی تائيد کر رہے ہيں) کيونکہ شام کا عالقہ بالکل قيصرو
بالواسطہ قيصر
ٰ
کسری کا کردار
پھر يہ کس طرح ممکن تھا کہ اميرالمؤمنين اس کو برداشت کرتے۔اور ايک بات ياد رہے اسالم نے قيصرو
رکھنے والوں کو جو عہده و مقام مال اُس کی بنياد سقيفہ کی کاروائی نے ڈالی اور ايسے کردار کے حامل شخص کو موال
اپنے گورنر کی حيثيت سے قبول کرليتے تو اس کا واضح مطلب يہ ہوتا کہ آپ اسالم ميں قيصريت اور کسريت کی تائيد فرما
رہے ہيں جو آپ کے لئے ممکن نہيں تھا اس لئے آپ نے وقت کے تقاضے کے مطابق فتنہ کو کچلنے کے لئے سخت سے
سخت موقف بھی اپنايا تاکہ قيصريت اور کسريت کی تائيد نہ ہو اور اسالم کے درخشنده چہرے کا اصل نکھار برقرار رہے۔
ان چار نکات کے عالوه ميں برادران کی توجہ ان چند خصوصی نکات کی طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا۔اور وه يہ کہ
اگراميرالمؤمنين وقتی طور پر امير شام کو گورنری کے عہده پر باقی رہنے ديتے تو پھر کسی بھی وقت اسے معزول کرنا
آپ کے لئے ناممکن ہوتا اور اس نکتہ کی گہرائی تک پہنچنے کے لئے اس پورے موقف کو سامنے رکھنا ہو گا جو
ت طيبہ ميں اختيار کيا يا جسے کوئی بھی الہٰی نمائنده اس جيسے حاالت ميں اس موقف کو اپنا سکتا
اميرالمؤمنين اپنی حيا ِ
شريک کار بنا ليا
تھا۔کيونکہ معاشره کی اصالح کے لئے جن عناصر کا قلع قمع ضروری ہے اگر اُن ہی کو معاون اور
ِ
جائے تو حاالت کی اصالح کيسے ہوگی ؟
اور اگر وقتی طور پر انھيں شريک کار بنا ليا جائے تو يہ برائياں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اور پروان بھی چﮍھيں گی
اور اگر بعد ميں ان عناصر کو دور ہٹانے کی کوشش بھی کی جائے تو وه ہرگز جُدانہيں ہوں گے۔ بلکہ آنکھوں ميں آنکھيں
شريک کار کيوں بنايا اور اگر ہم
ڈال کر پوچھيں گے کہ ” اگر ہم بُرے تھے تو آپ نے ہميں اپنا
ِ
شريک کاربن سکتے تھے تو آج کيوں نہيں بن سکتے ؟
کل آپ کے
ِ
ُ
اور پھر جب سربرا ِه مملکت نے شروع سے ان ہی عناصر کو اپنا معاون و مددگار بنايا تو سارے معاشرے پر ان ہی کا تسلط
ہو گا۔ پھر وه کون سی طاقت ہو گی جس کا سہارا لے کر اُن لوگوں کو ان کے منصب سے ہٹايا جائے۔ اور اس طرح
معاشرے کی اصالح کے لئے جن عناصر کا خاتمہ ضروری تھا وہی معاشرے پر غالب آجائيں گے۔اورجيسے جيسے ان
عناصر کی قوت ميں اضافہ ہوتا جائے گا ۔اصالح کے امکانات بھی اُسی طرح ختم ہوتے جائيں گے اور اميرالمؤمنين جو
شريک کار
معاشرے کی کامل اصالح کے امين و پاسبان تھے ان کے لئے يہ کس طرح ممکن تھا کہ وه بُرے عناصر کو اپنا
ِ
بنائيں؟
اسی کے ساتھ اس بات کو بھی پيش نظر رکھنا چاہيے کہ جن لوگوں کا يہ خيال ہے کہ اميرالمؤمنين معاويہ کو شام کی
گورنر شام کو
گورنری پر باقی رہنے ديتے تو آپ کی حکومت مضبوط ہو جاتی۔ ايسے لوگوں کو سوچنا چاہيے کہ اس طرح
ِ
بھی مزيد طاقت مل جاتی)اور ايک اس کی اپنی  ٢۵برس کی حکومت کی طاقت اور اميرالمؤمنين کی حمايت اور تائيد اس
ت اسالم کی تمام تعليمات اور اقدار کے لئے
ت اقدس صفا ِ
کی طاقت ميں اور اضافہ کرتی(۔ اور چونکہ اميرالمؤمنين کی ذا ِ
نمون ِہ کامل کی حيثيت رکھتی تھی۔ اس لئے آپ کی طرف سے معاويہ کی وقتی حمايت بھی اُس کے ماضی کے تمام اقدامات
کو جائز بنا ديتی۔ جس کے نتيجے ميں معاويہ کو ايسی ٹھوس دليل مل جاتی کہ جسے کوئی بھی شخص چيلنج نہيں کر سکتا
تھا۔
طرز عمل سے يہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کی گورنری کو باقی رکھنے کا نتيجہ يہ ہر گز نہ ہوتا کہ وه
کے
معاويہ
ِ
صدق دل سے بيعت کرکے شام کے عالقے ميں بھی مرکزی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا
اميرالمؤمنين کی
ِ
اور وہاں سے آپ کو مدد پہنچاتا۔بلکہ آپ کی تائيد کے بعد وه اپنی ذاتی پوزيشن کو مضبوط کرتا اور گذشتہ پچيس برس سے
اُسے اس عالقے ميں جو اثر و رسوخ حاصل تھا جس کی ايک خاص تاريخی حيثيت تھی ،جس کی پہلی خالفت ميں بنياد
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رکھی گئی ،دوسری خالفت ميں اسے مزيد تقويت ملی اور تيسری خالفت ميں اسے ايسی طاقت حاصل ہو گئی کہ شام پر
مدينہ کے اختيارات ہی ختم ہوگئے اور معاويہ ہر قسم کے سياه و سفيد کا مالک بن گيا)شام کے عالقے ميں اسالم نبی کريم
کی وفات کے بعد پھيال اور خليفہ اول نے يزيد بن سفيان کو اس کا گورنر بنايا تھا تاہم وه زياده عرصہ حکومت نہ کرسکا
اور اس دنيا سے چل بسا اس کے مرنے کے بعد معاويہ کو شام کا گورنر بنايا گيا تھا اور شام کے لوگ اسالم کی وہی
تصوير جانتے تھے جو معاويہ اور اس کے کارندوں نے لوگوں کے سامنے پيش کی تھی اسی لئے شام کے لوگ اہلبيت
عليہم السالم کو بُرا بھال کہنے سے نہيں ہچکچاتے تھے(۔ اگرچہ يہ صوبہ دستوری لحاظ سے مدينہ کا تابع تھا ليکن معاويہ
اپنے تمام فيصلوں ميں اپنی مرضی کرتا تھا۔ اب ايسی صورت ميں اميرالمؤمنين وہاں کے گورنروں کو کچھ دنوں تک اس
کے عہدے پر باقی رکھ کر بھی معزول کرنے کی کوشش کرتے تو زياده مشکالت کاسامنا کرنا پﮍتا اور وه اسالمی عالقوں
ميں شور مچاتا کہ اب مجھ سے کون سا ايسا قصور سرزد ہوا ہے کہ معزول کيا جارہا ہوں۔ اگر ميں بُرا تھا تو پہلے ميری
تائيد کيوں کی اور اب ميرے اندر کيا خرابی پيدا ہو گئی؟جب اميرالمؤمنين نے اقتدارسنبھالنے کے بعد مجھے گورنر بنايا تو
اس کا واضح مطلب يہ ہے کہ انھوں نے مجھے ايک انصاف پسند اور صالح حکمران تسليم کيا ل ٰہذا اب ميرے معزول کرنے
کی کيا وجہ ہے ؟
عالم اسالم کی رائے عامہ کو اس کا ہمنوا بناديتی اور اميرالمؤمنين کے لئے ہر ايک کو
يہ ايک ايسی بات تھی جو پورے ِ
مطمئن کرنا مشکل ہو جاتا۔ ليکن جب آپ نے حکومت سنبھالی تو فورًا اسے معزول کيا تو اس کا واضح مطلب يہ تھا کہ آپ
اسے کسی بھی لحاظ سے اس قابل نہيں سمجھتے تھے۔
ُ
اس سلسلے کا آخری نکتہ بھی ذہن نشين کرنا چاہيے کہ ” بنی اميہ
روز اوّل ہی سے اسالم کے دشمن تھے اور وه پوری
ِ
قوت صرف کر کے اسے مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ابوسفيان ) جو ساری عمر نبی کريم سے لﮍتا رہا جب اسالمی حکومت
اس کے خاندان ميں پہنچی اور خليفہ ثالث مسن ِد اقتدار پر بيٹھا تو( جناب حمزه کی قبر کے پاس آيا اور اسے اپنے پيروں سے
روند کر کہنے لگا کہ :
ديکھو ! جس دين کی خاطر تم لوگوں نے ہم سے جنگ کی ،اس کی راه ميں جان قربان کی اور مسلسل فداکارياں کرتے رہے
اُٹھ کر ديکھو ،آج ايک گيند کی مانند ہمارے ہاتھ ميں ہے جس سے ہمارے لﮍکے دل کھول کر کھيل رہے ہيں۔
اسالم کو مٹانے کی سازش کی پہلی کﮍی کے طور پر وفات رسول کے فورًا ہی بعد شام کی حکومت حاصل کر لی گئی۔ يزيد
بن ابی سفيان کے بعد معاويہ گورنر بنايا گيا اور اس طرح اس نے  ٢۵برس کے عرصہ ميں پوری جما ليے۔ جس کے بعد
معاويہ کوئی ايسا موقع ڈھونڈنے لگا کہ تمام اسالمی ممالک پر ہلہ بول دے۔ اور خليفہ ثالث کے قتل نے اس کے لئے يہ
سنہرا موقع بھی فراہم کر ديا وه عثمان کے قصاص کے نام پر کھل کر ميدان ميں آگيا۔ حاالنکہ جب عثمان کے خالف
شورشيں پھيلی ہوئی تھی تو وه بار بار
معاويہ کو خط لکھ کر اس سے مدد طلب کر رہا تھا مگر معاويہ نے عثمان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہ کی۔ جبکہ معاويہ
عثمان کے لئے ايک ايسا لشکر بھيج سکتا تھا جو خليفہ ثالث کا دفاع
کرے۔ ليکن معاويہ کی تو دل سے يہ خواہش تھی کہ عثمان قتل کر ديا جائے اور اس کے خون کابدلہ لينے کے بہانے ميدان
ميں اترنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ معاويہ اب صرف گورنری کا کافی نہيں سمجھ رہا تھا۔ کيونکہ وه تو ابتدائی مرحلہ تھا۔ اب
 ٢۵برس کے بعد اسے اتنی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ وه جلد از جلد پورے اسالمی ممالک پر جا برانہ تسلط قائم کرلے۔
ل ٰہذا اگر وقتی طور پر اسے گورنری کے عہدے پر باقی رہنے ديا جاتا تو اس سے کوئی فائده نہيں ہوتا اور نہ وه اس پر
قناعت کرنے واال تھا۔ تو پھر باطل سے مصالحت کا فائده اور اس کا جواز ہی کيا تھا؟
وه فقہی قاعده جس کا شروع ميں ذکر کيا گيا ،اس صورت حال کے لئے ہے جب کسی الم واجب کی بقا کسی معمولی درجہ
کے حرام کے ارتکاب پر موقوف ہو اور يہ يقين ہو کہ اس حرام کا ارتکاب کر کے اس اہم ترين فريضہ کو بچايا جا سکتا
ت حال تھی وه ايسی نہ تھی ۔ کون يہ يقين دہانی کرا سکتا ہے کہ
ہے۔ ليکن ظاہر ہے کہ اميرالمؤمنين کے سامنے جو صور ِ
گورنر شام کو آپ برداشت کر ليں۔ کل وه آپ کا مطيع و فرمان بردار بن جائے گا؟
آج
ِ
مندرجہ باال حقائق وشواہد کی روشنی ميں ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ اميرالمؤمنين کے لئے باطل سے مصالحت کی ڈپلوميسی
بالکل ضروری نہيں تھی۔ اگر آپ کو وقت ملتا اور جس نہج پر آپ قوم کو چالنا چاہتے تھے۔ اس پر چلنے ديا جاتا تو حاالت
کی اصالح کی بھر پور توقع موجود تھی۔ليکن يہ توقع اس وقت يکسر ختم ہوگئی  ،جب نامراد ابن ملجم نے زہر آلود تلوار
سے آپ کو اس وقت زخمی کرديا جب آپ وقت کے سب سے بﮍے ناسور کا آپريشن کرنے والے تھے اور خباثتوں کے
سردار کے شر سے دنيا کوہميشہ کے لئے پاک کر دينے والے تھے۔آپ کو خون ميں نہايا ہوا ديکھ کر امام حسن نے گريہ
شروع کيا تو آپ نے تسلی ديتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ دالئی کہ حق و باطل کے درميان معرکہ آرائی برقرار رہے
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گی۔
اے نور نظر! تم لوگوں کو تمہارے منصب سے ہٹايا جائے گا ،قتل بھی کيا جائے گااور جالوطن کيا جائے گاليکن تم ثابت
قدم رہنا يہاں تک کہ تمہيں زہر دے ديا جائے گا ،پھر تمہارے بھائی حسين مقابلہ کريں گے ۔يہاں تک کہ وه بھی شہيد کر
ديئے جائيں گے۔ ليکن پھر بھی حق و باطل کی معرکہ آرائی جاری رہے گی۔ يہاں تک کہ جس وقت قوم تقريبًا ُمردنی کی
کيفيت سے دوچار ہو جائے گی۔ اس وقت بھی يہ رزم آرائی برقرار رہے گی۔ کيونکہ ايک نہ ايک ہستی اسی بہرحال موجود
رہے گی جو دين کو تباه نہيں ہونے دے گی۔
اميرالمؤمنين نے جن امور کے بارے ميں نشان دہی فرمائی تھی وه تمام نشانياں پوری ہوئيں۔ ہدايت کے ستون ايک ايک کر
کے گرتے رہے يہاں تک آج بھی حق وباطل ميں معرکہ آرائی جارہی ہے۔
ہم خداون ِدعالم سے دعاگو ہيں کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ميں اميرالمؤمنين کے راستہ پر چلنے کی توفيق عطا فرماآمين۔
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