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 ؟ ہے کيا خم اورغدير کون اول خليفہ
 

 ہيں اول خليفہ عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی کہ ہے اعتقاد کا شيعہ
 اول خليفہ عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي کہ ہيں رکهتے عقيدہ يہ سنت اہل اورہم

 پرخليفہ طور حقيقی اب کہ بتائيں يہ آپ کہ ہے گزارش سے آپ ميری ، ہيں
 اپنے وسلم عليہ اهللا صلی جونبی ہے وصيت سی کون اوروہ ہے کون اول

 ؟ ہے کيا اورواقعہ قصہ کا اورغديرخم ، تهے چاہتے کوکرنا قريبی
 

 هللا الحمد
 کےخليفہ وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول ہےکہ پراجماع اس کا علم متبراہل

 ۔ ہيں عنہ تعالی اهللا رضي الصديق ابوبکر اول
 

 ابوبکررضي کا اورپهرانصارصحابہ اختالف سے قليل وانصارميں مهاجرين
 کرام صحابہ بعد کے ورضامندی اطمنان کے کرنے بعيت کی عنہ تعالی اهللا
 وہ پربهی بنا کی ہونے پراجماع بيعت کی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي کا

 ہی اورنہ کيا نہيں اختالف کوئ نے کرام صحابہ بعد کے اس ، ہيں اول خليفہ
 ۔ شکارہوۓ کا تردد درميان کے عنہما تعالی اهللا رضي ابوبکراورعلی وہ
 

 اهللا کےبعداورعمررضي وفات کی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي طرح اوراسی
 رضي علی کہ کيا نہيں مطالبہ يہ بهی نے کسی قبل سے بيعت کی عنہ تعالی

 ۔ اۓج کی بعيت کی عنہ تعالی اهللا
 

 اهللا رضي علی بعدبهی کے شہادت کی عنہ تعالی اهللا عمررضي ہی اورايسے
 توعثمان اوراختالفات فتنے بلکہ ، ہوا نہيں مطالبہ کا بيعت کی عنہ تعالی

 ۔ ہوۓ شروع سے سبب کے وشہادت مقتل کے عنہ تعالی اهللا رضي
 

 کےليےامور دنياوی اپنی اجمعين عليہم اهللا رضوان کرام صحابہ طرح تواس
 ميں امور دينی کے ان وسلم عليہ اهللا صلی پرنبی جن ہوۓ پرراضي اس

 کہ تهی نيابت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نمازميں اوروہ تهے ہوۓ راضي
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 ہی ميں زندگی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي
 ۔ سےکروائ حکم کے وسملم عليہ اهللا صلی نبی امامت نمازکی

 
 اورمدينہ جومکہ ہے نام کا غديرپانی کہ ہے گزارش متعلق غديرکے اورخم

 ۔ تها جاتا پرپايا جگہ نامی خم کےدرميان
 

 تعالی اهللا رضي ارقم زيدبن ميں مسلم صحيح نے تعالی اهللا رحمہ مسلم امام
 : ہے کی نقل حديث سے عنہ

 
 درميان کے نہاورمدي مکہ کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ارقم زيدبن

 دن ايک نے وسلم عليہ اهللا صلی پرنبی چشمہ کے پانی پر جگہ نامی خم
 فرمانے بعد کے کرنے ونصحيت اوروعظ اورحمدوثنا فرمايا ارشاد خطبہ
 : لگے

 
 ہے اهللا کتاب پہلی سے ميں ان ہوں کرجارہا چهوڑ دوچيزيں ميں تم اورميں

 دالئ رغبت ميں اوراس راابها کرنے پرعمل اس نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 اهللا متعلق کے بيت اہل تمہيں ميں ، ہيں بيت اہل اورميرے لگے پهرفرمانے ،

 ۔ باردهرايا تين يہ ہوں کرتا نصيحت کی تعالی
 

 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي زيد
 شامل وہ مين بيت اہل ليکن ، ہيں سے ميں بيت اہل کے آپ مطہرات ازواج

 ، علی آل اوروہ ، ہے حرام صدقہ بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی پرنبی جن ہيں
 سب ان ہيں عنہم تعالی اهللا رضی عباس اورآل ، جعفر اورآل ، عقيل اورآل

 ۔ ہے حرام پرصدقہ
 

 ٢٤٠٨(  نمبر حديث مسلم صحيح ديکهيں۔  ہے گيا کيا ذکر طوپر مختصر يہ
 ۔) 
 

 وشتم پرسب اوران دينے نہ تکليف اورانہيں احترامو عزت کی پران تويہاں
 سب باقی وہ کہ آتا نہيں الزم يہ سے تواس ، ہے گئ کی وصيت کرنےکی نہ

 پربهی ان وہ کہ آتا نہيں الزم بهی يہ اورپهر ، ہيں افضل سے کرام صحابہ
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 عمرفاروق ، الصديق ابوبکر وہ ہے موجود بالنص فضيلت کی جن ہيں افضل
 .۔  ہيں عنہم تعالی اهللا ضير غنی عثمان ،
 

 ۔ الخضير عبدالکريم الشيخ:  کتبہ


