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شیعہ

آيت هللا العظمى حسيني نسب
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شیعہ
عربی لغت میں ''شیعہ'' کے معنی ہیں پیروی کرنے
واالجیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے :
( َوإِ َّن ِم ْن ِشیعَتِ ِه َ َِلب َْرا ِهیم (( سورہ صافات آیت ۳۸

)

اور یقیناان (نوح) کے پیروکاروں میں سے ابراہیم
بھی ہیں ۔
لیکن مسلمانوں کی اصطالح میں شیعہ ان لوگوں کو
کہا جاتا ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ
پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے اپنی وفات سے قبل کئی
موقعوں پر اپنے جانشین اور خلیفہ کا اعالن فرمایا تھا
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ان ہی موقعوں میں سے ایک ہجرت کے دسویں سال کی
اٹھارہ ذی الحجہ کی تاریخ بھی ہے
جو روز غدیر خم کے نام سے معروف ہے اس دن
آنحضرتصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے مسلمانوں کے ایک
عظیم مجمع میں اپنے جانشین اور خلیفہ کو اپنے بعد
مسلمانوں کے لئے ان کے سیاسی ،علمی اور دینی امور
میں مرجع قرار دیا تھا اس جواب کی مزید وضاحت یہ
ہے  :پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے بعد مہاجرین
اور انصار دو گروہوں میں بٹ گئے:
۱۔ ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر
خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے مسئلہ خالفت کو یونہی نہیں
چھوڑ دیا تھا بلکہ آپصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے اپنے
جانشین

کو

خود

معین

فرمایا

تھا

آپصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے جانشین حضرت علی بن ابی
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طالب

ـ

ہیں

جو

سب

سے

پہلے

پیغمبر

خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم پر ایمان الےئے تھے
مہاجرین اور انصار کے اس گروہ میں بنی ہاشم کے
تمام سربرآوردہ افراد اور بعض بزرگ مرتبہ صحابہ
جیسے سلمان  ،ابوذر ،مقداداور خباب بن ارت وغیرہ
سرفہرست تھے مسلمانوں کا یہ گروہ اپنے اسی عقیدے
پر باقی رہا ،اور یہی افراد علی ـ کے شیعہ کہالےئے.
البتہ یہ لقب پیغمبر خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے اپنی
زندگی ہی میں امیر المومنین ـ کے پیروکاروں کو عطا
فرمایا تھا آنحضرت نے حضرت علی بن ابی طالب ـ کی
طرف اشارہ کرتے ہوےئے فرمایا:
والذى نفسي بیدہ ا ِّن هذا و شیعته لھم الفاےئزون یوم
القیامة.

()۱
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قبضہ قدر ت میں میری
قسم ہے اس ذات کی جس کے
ٔ
جان ہے یہ (علی ) اور ان کے پیروکار قیامت کے دن
کامیاب ہوں گے.
اس بنا پر شیعہ صدر اسالم کے مسلمانوں کے اس
گروہ کو کہا جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ منصب
والیت و امامت خدا کی طرف سے معین کیا جاتا ہے اس
وجہ سے یہ گروہ اس نام سے مشہور ہوا اور یہ گروہ
آج بھی راہ امامت پر گامزن ہے اور اہل بیت
پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی پیروی کرتا ہے اس
وضاحت سے شیعوں کا مرتبہ اور مقام بھی واضح
ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بعض جاہل یا مفاد پرست
افراد کا یہ کالم بھی باطل ہوجاتا ہے کہ شیعیت پیغمبر
اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے بعد کی پیداوار ہے تاریخ
شیعیت کی مزید اور بہتر شناخت کے لئے ''اصل الشیعہ
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و اصولھا'' ''المراجعات'' اور ''اعیان الشیعہ '' جیسی
کتابوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا.
۲۔دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ منصب خالفت،
انتخابی ہے اور اسی لئے انہوں نے حضرت ابوبکر کی
بیعت کی اورمدتوں بعد یہی گروہ''اہل سنت'' یا تسنن کے
نام سے مشہور ہوا اور نتیجہ میں ان دو اسالمی گروہوں
کے درمیان بہت سے اصولوں میں مشترک نظریات
ہونے کے باوجود مسئلہ خالفت اور جانشینی پیغمبر
اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے سلسلے میں اختالف ہوگیا۔
واضح رہے کہ ان فرقوں کے بانی افراد مہاجرین اور
انصار تھے.
____________________
( )۱تفسیر درالمنثور جلد  ۶جالل الدین سیوطی نے سور ٔہ بینہ کی ساتویں آیت( ِإ َّن الَّذِینَ
ک ُه ْم َخی ُْر ْالبَ ِریَّ ِة ) کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے.
صا ِل َحا ِ
آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال َّ
ت إ ُ ْو ٰلئِ َ
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حضرت علی
ہم پہلے بھی ذکر کرچکے ہیں کہ شیعوں کا راسخ
عقیدہ یہ ہے کہ منصب خالفت  ،خدا عطا فرماتا ہے
اسی

طرح

ان

کا

یہ

بھی

عقیدہ

ہے

کہ

پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے بعد شروع ہونے
والی امامت چند اعتبار سے نبوت کی طرح ہے جس
طرح یہ ضروری ہے کہ پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم کو
خدا معین فرماےئے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ
پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے وصی کو بھی خدا ہی
معین کرے اس حقیقت کے سلسلے میں حیات پیغمبر
اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی تاریخ بہترین گواہ ہے
کیونکہ پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے چند موقعوں
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پر اپنا خلیفہ معین فرمایا ہے ہم یہاں ان میں سے تین
موقعوں کا ذکر کرتے ہیں :
۱۔ آغاز بعثت میں :
جب پیغمبر اسالمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کو خدا کی
طرف سے حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس
ک ْاْل َ ْق َربِینَ )
ِیرت َ َ
آیہ کریمہ( َوأَنذ ِْر َ
عش َ

(

سورہ شعراء آیت

 )۲۱۲کے مطابق آےئین توحید کی طرف دعوت دیں ،تو
آنحضرتصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے ان سب کو خطاب
کرتے ہوےئے یوں فرمایا ''جو بھی اس راستے میں میری
مدد کرے گا  ،وہی میرا وصی  ،وزیر ،اور جانشین
ہوگا'' پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے الفاظ یہ تھے:
'' فأیکم یؤازرن ف هذااالٔمر علی أن یکون أخى و
وزیرى و خلیفتى و وصیى فیکم''
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تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے
تاکہ وہی تمہارے درمیان میرا بھاےئی ،وزیر ،وصی اور
جانشین قرار پاےئے؟
اس ملکوتی آواز پر صرف اور صرف علی ابن ابی
طالب

ـ

نے

لبیک

اس

کہا

وقت

پیغمبر

اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے اپنے رشتہ داروں کی
طرف رخ کرتے ہوےئے ارشاد فرمایا:
''اِن هذا أخى و وصىى و خلیفتى فیکم فاسمعوا له و
أطیعوہ'' ( تاریخ طبری ؛ جلد  ۲ص  ۶۲ .۶۸اور تاریخ کامل جلد ۲
ص  ۲۱۔۲۴اور مسند احمد جلد ۱ص  ، ۱۱۱اور شرح نہج البالغہ
(ابن ابی الحدید ) جلد ۱۸ص ۲۱۴ .۲۱۲

)

بہ تحقیق یہ (علی ) تمہارے درمیان میرا بھاےئی ،
وصی اور جانشین ہے .اس کی باتوں کو سنو اور اس
کی پیروی کرو.
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۲۔ غزو ٔہ تبوک میں
پیغمبر خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے حضرت علی ـ
سے فرمایا :
موسی اِال
''أما ترضی أن تکون منى بمنزلة هارون من
ٰ
أنّه النبى بعدى''

()۱

کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت
موسی سے تھی
مجھ سے ویسی ہی ہے جیسی ہارون کو
ٰ
بجز اس کے کہ میرے بعد کوےئی پیغمبر نہیں آےئے گا.
موسی ـ کے بال
یعنی جس طرح ہارون ـ حضرت
ٰ
فصل وصی اور جانشین تھے  ،اسی طرح تم بھی میرے
خلیفہ اور جانشین ہو۔
۳۔ دسویں ہجری میں
رسول خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے حجة الوداع سے و
اپس لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان میں مسلمانوں کی
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بہت بڑی تعداد کے درمیان حضرت علی ـ کو مسلمانوں
اور مومنوں کا ولی معین کیا اور فرمایا:
'' َمن کنت موالہ فھذا علّى موالہ'') سیر ٔہ ابن ہشام جلد۲
ص  ۰۲۴اور الصواعق المحرقہ طبع دوم مصر باب  ۹فصل  ۲ص
.(۱۲۱

''جس کا میں سرپرست اور صاحب اختیار تھا اب یہ
علی اس کے موال اور سرپرست ہیں ''.
یہاں پر جو اہم اور قابل توجہ نکتہ ہے وہ یہ کہ
پیغمبر اسالمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے اپنے خطبے کے
آغاز میں ارشاد فرمایا:
ٔولی بکم ِمن أنفسکم؟''
''ألستُ ا ٰ
''کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے بڑه کر حق نہیں
رکھتا ؟''
اس وقت تمام مسلمانوں نے یک زبان ہوکر
پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی تصدیق کی تھی لہذا
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یہاں

پر

یہ

کہنا

ضروری

ہے

کہ

آنحضرتصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی اس حدیث کی رو سے
جو برتری اور اختیار تام رسولصلىهللاعلیهوآلهوسلم کو
حاصل تھا وہی برتری و اختیار کامل علی کو حاصل
ہے۔
اس اعتبار سے یہاں پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس
طرح آنحضرتصلىهللاعلیهوآلهوسلم مومنین پر برتری
اور فوقیت رکھتے تھے اسی طرح حضرت علی ـ بھی
مومنین کے نفسوں پر برتری اور فوقیت رکھتے ہیں اس
دن حسان بن ثابت نامی شاعر نے غدیر خم کے اس
تاریخی واقعے کو اپنے اشعار میں اس طرح نظم کیا
ہے:
ینادیھم یوم الغدیر نبیُّھم
بخم واسمع بالرسول منادیا
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فقال فمن موالکم و نبیُّکم ؟
فقالوا ولم یبدوا هناک التعامیا
الھک موالنا و أنت نبیُّنا
ف الوالیة عاصیا
ولم تلق منا ِ
فقال له  :قم یا عل فاننی
رضیتک من بعد اِماما وهادیا
فمن کنت موالہ فھذا ولیه
فکونوا له أتباع صدق موالیا
هناک دعا :اللّھم وال ولیه
عادی علیا ً معادیا
وکن للذ
ٰ
(المناقب (خوارزمی مالکی)ص  ۳۴اور تذکرة خواص االمہ (سبط
ابن جوزی حنفی) ص  ۲۴اور کفایة الطالب ص ( ۱۱مصنف گنجی
شافعی) وغیرہ)...

حدیث غدیر  ،اسالم کی ایسی متواتر(  ) ۱احادیث میں
سے ایک ہے جس کو شیعہ علماء کے عالوہ تقریبا تین
سو ساٹھ سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے(  ) ۲یہاں تک کہ
اس حدیث کا سلسلہ سند ایک سو دس اصحاب
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پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم تک پہنچتا ہے اور عالم
اسالم کے چھبیس بزرگ علماء نے اس حدیث کے
سلسلہ سند کے بارے میں مستقل طور پر کتابیں لکھی
ٔ
ہیں مشہور مسلمان مورخ ابوجعفر طبری نے اس حدیث
سلسلہ اسناد کو دو بڑی جلدوں میں جمع کیا
شریف کے
ٔ
ہے اس سلسلے میں مزید معلومات کے لئے کتاب
''الغدیر'' کا مطالعہ کریں.
____________________
( )۱حدیث متواتر :وہ روایت ہے جو ایسے متعدد اور مختلف
راویوں سے نقل ہوےئی ہو جس میں ذرا بھی جھوٹ کا شاےئبہ نہ رہ
جاےئے(.مترجم)
( )۲بطور نمونہ کتاب ''الصواعق المحرقہ'' (ابن حجر) طبع دوم
مصر باب  ۹اور فصل  ۲ص  ۱۲۲کا مطالعہ کریں.
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شیعہ آئمہ
پیغمبر گرامی اسالمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے اپنی
زندگی ہی میں یہ بات واضح کردی تھی کہ
آپصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے بعد بارہ خلیفے ہوں گے
اورسب قریش میں سے ہوں گے اور اسالم کی عزت
انہیں خلفاء کی مرہون منت ہوگی.
جابربن سمرہ کہتے ہیں :
''سمعت رسول هللا یقول :الیزال السالم عزیزأ اِلی اثنى
عشر خلیفةً ثم قال کلمة ال أسمعھا فقلت الٔبى :ماقال ؟
فقال:کلھم من قریش'' .

(صحیح مسلم جلد  ۶صفحہ  ۲طبع مصر

)
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میں نے پیغمبر خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم کو یہ فرماتے
ہوےئے سنا کہ اسالم کو بارہ خلفاء کے ذریعہ عزت
حاصل

ہوگی

اور

پھر

پیغمبر

اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے کوےئی لفظ کہا جسے میں
نے نہیں سنا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پیغمبر
اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے کیا فرمایاہے.جواب دیا کہ
پیغمبر اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے فرمایا کہ یہ سب
قریش میں سے ہوں گے
اسالم کی تاریخ میں ایسے بارہ خلفاء جو اسالم کی
عزت کے محافظ اور نگہبان رہے ہوں ان بارہ اماموں
کے عالوہ نہیں ملتے جن کو شیعہ اپنے امام مانتے ہیں
کیونکہ جن بارہ خلفاء کا تعارف خود پیغمبر
اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے کرایا تھا وہی آنحضرت
صلىهللاعلیهوآلهوسلم کے بال فصل خلیفہ شمار ہوتے ہیں
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اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بارہ افراد کون ہیں ؟
اگر ہم ان چار خلفاء سے کہ جن کو اہل سنت خلفاء
راشدین کہتے ہیں  ،چشم پوشی کرلیں تو دوسرے خلفاء
میں سے کوےئی بھی عزت اسالم کا باعث نہیں تھاجیسا
کہ اموی اور عباسی خلفاء کی تاریخ اس بات کی شاہد
ہے .لیکن شیعوں کے سبھی بارہ اےئمہ اپنے اپنے زمانے
میں تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر تھے.
وہ سب پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی سنت کے
محافظ تھے نیز وہ سب صحابہ کرام ،تابعین اور بعد میں
آنے والی نسلوں کی توجہ کا مرکز قرار پاےئے مورخین
نے بھی انکے علم اور ان کی وثاقت کی صاف لفظوں
میں گواہی دی ہے.
ان بارہ اماموں کے اسماےئے گرامی درج ذیل ہیں :
۸۸
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۱۔امام علی ابن ابی طالب ـ
مجتبی) ـ
۲۔امام حسن بن علی (
ٰ
۸۔ امام حسین بن علی ـ
۲۔ امام علی ابن الحسین (زین العابدین) ـ
۰۔امام دمحم بن علی (باقر) ـ
۶۔ امام جعفر بن دمحم (صادق) ـ
موسی بن جعفر (کاظم) ـ
۱۔ امام
ٰ
موسی (رضا) ـ
۳۔ امام علی بن
ٰ
۹۔ امام دمحم بن علی (تقی) ـ
۱۴۔ امام علی بن دمحم (نقی) ـ
۱۱۔ امام حسن بن علی (عسکری) ـ
۱۲۔ امام مہدی (قاےئم) ـ
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آپ

کے

سلسلے

میں

مسلمان

محدثین

نے

پیغمبراسالمصلىهللاعلیهوآلهوسلم سے متواتر احادیث نقل
کی ہیں کہ جن میں آپ کو مہدی موعود (جن کا وعدہ کیا
گیا ہے) کے نام سے یاد کیاگیا ہے.
یہ وہ اےئمہ معصومین ہیں کہ جنکے اسماےئے مبارک
پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم اسالم نے بیان فرماےئے ہیں
انکی زندگی سے متعارف ہونے کیلئے درج ذیل کتابوں
کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا:
 .۱تذکرة الخواص (تذکرة خواص اال ّمہ)
.۲کفایة االثر
.۸وفیات االعیان
 .۲اعیان الشیعہ(سید محسن امین عاملی) یہ کتاب بقیہ
کتابوں کی نسبت زیادہ جامع ہے.
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مہدی آل دمحمعلیہ السالم
کچھ امور ایسے ہیں جن کے سلسلے میں تمام آسمانی
شریعتیں اتفاق نظر رکھتی ہیں ان میں سے ایک امر
عالمی مصلح کا وجود بھی ہے جو کہ آخری زمانہ میں
ظہور کرے گا اس سلسلے میں صرف مسلمان نہیں بلکہ
یہودی اور عیساےئی بھی اس کی آمد کے منتظر ہیں جو
پوری دنیا میں عدل و انصاف قاےئم کریگااسکے لئے اگر
کتاب عہد عتیق اور عہد جدید کا مطالعہ کیا جاےئے تو
حقیقت واضح ہوجاےئے گی.
(عہد عتیق  :مز امیر داؤد  ،مز مور  ۹۱۔  ۹۶اور کتاب دانیال نبی باب
 ۱۲عہد جدید  :انجیل متی باب  ۲۲انجیل مرقوس باب  ۱۸انجیل لوقا
باب ( ۲۱جہاں اس موعود کے بارے میں بیان ہوا ہے جس کے انتظار
میں دنیا ہے ).

21

اس سلسلہ میں پیغمبرخداصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی
حدیث بھی موجود ہے کہ جسے مسلمان محدثین نے نقل
کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں :
ّللا رجالًمن أهل بیتى
''لولم یبق من الدهر اِال یوم لبعث ّ
یم ٔ
ال ها عدال کما ملئت جورا ً''

(صحیح ابی داؤد جلد  ۲ص ۲۴۱

طبع مصر مطبعہ تازیہ  ،ینابیع المودة ص ۲۸۲اور کتاب نور االبصار
باب  ۲ص .۱۰۲

)

اگر زمانے کا صرف ایک ہی دن باقی بچے گا تب
بھی خداوندعالم میرے خاندان میں سے ایک فرد کو
مبعوث کرے گا جوکہ اس جہان کو اسی طرح سے
عدالت سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے
بھرا ہوا ہوگا.
جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں ایک مصلح کے
آنے کا عقیدہ تمام آسمانی شریعتوں میں موجود ہے اسی
طرح اہل سنت کی صحیح اور مسند کتابوں میں بھی امام

22

مھدی عج کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوےئی ہیں
اور ان دونوں(شیعہ اور سنی) اسالمی فرقوں کے
محدثین اور محققین نے امام زمانہ عج کے بارے میں
بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں

روایات کے اس

مجموعے میں انکی وہ خصوصیات اور نشانیاں بیان
ہوےئی ہیں جو صرف شیعوں کے گیارہویں امام حسن
عسکری ـ کے بالفصل فرزند ہی میں پاےئی جاتی

ہیں(ینابیع

المودة باب  ،۱۶مناقب میں جابر بن عبدهللا انصاری کی روایت

ہے ).ان روایات کے مطابق امام مہدی ـ پیغمبر
اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے ہم نام ہیں(  ) ۲۔
____________________
()۱
()۲
()۸
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(جیسے کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان تالیف دمحم بن
یوسف بن الکنجی الشافعی ہے اور اسی طرح کتاب البرهان فی
عالمات مھدی آخر الزمان تالیف علی بن حسام الدین جو کہ
متقی هندی کے نام سے مشہور ہیں اور اسی طرح کتاب
المہدی والمہدویت تالیف احمد امین مصری ہے البتہ شیعہ
علماء نے اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جنہیں شمار
کرنا آسان کام نہیں ہے جیسے کتاب المالحم والفتن و صحیح
ترمذی ،مطبوعہ دہلی ، ۱۸۲۲جلد  ۲ص  ۲۶اور مسند
احمدمطبوعہ مصر ۱۸۱۸

)

یہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ اس قسم کی
طوالنی عمر نہ تو علم اور دانش کے خالف ہے اور نہ
ہی منطق وحی سے تضاد رکھتی ہے آج کی علمی دنیا
انسانوں کی طبیعی عمر کو بڑهانا چاہ رہی ہے صاحبان
علم اور ساےئنسدانوں کا یہ یقین ہے کہ ہر انسان کے اندر
لمبی عمر گذارنے کی صالحیت پاےئی جاتی ہے اور
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اگراسے بعض آفتوں اور بیماریوں سے بچالیا جاےئے تو
قوی امکان ہے کہ اس کی عمر بڑه جاےئیگی.
تاریخ نے بھی اپنے دامن میں ایسے افراد کے نام
محفوظ کئے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں طوالنی عمر
پاےئی ہے
قرآن مجیدحضرت نوح ـ کے بارے میں فرماتا ہے:
(فَلَ ِب َ
عا ًما )( سورہ عنکبوت
سنَ ٍة ِالَّ خ َْمسِینَ َ
ف َ
ث فِی ِھ ْم َْل َ
آیت  )۱۲اور (نوح)اپنی قوم کے درمیان نوسوپچاس سال
رہے اور اسی طرح قرآن مجید حضرت یونس ـ کے
بارے میں فرماتا ہے :
ث فِى بَ ْ
س ِبّ ِحینَ لَلَ ِب َ
طنِه إ ِلَی یَ ْو ِم
(فَلَ ْوال أنّهُ َکانَ ِم ْن ْال ُم َ
یُ ْب َعثُونَ )( سورہ صافات آیت ۱۲۲

)

پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو
روز قیامت تک اسی (مچھلی) کے شکم میں رہتے.
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اسی طرح قرآن مجیداور تمام مسلمانوں کے نظریہ
عیسی ـ ابھی
کے مطابق حضرت خضر ـ اور حضرت
ٰ
تک باحیات ہیں اور زندگی گذار رہے ہیں ۔

*****
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صلوات
یہ ایک مسلم اور قطعی بات ہے کہ خود
پیغمبراکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے مسلمانوں کو درود
آیہ شریفہ:
پڑهنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے جس وقت یہ ٔ
صلُّوا
صلُّونَ َ
علَی النَّ ِب ِّى ٰیاَیُّ َھا الَّذِینَ آ َمنُوا َ
( ِإ َّن هللا َو َم َالےئِ َکتَهُ یُ َ
س ِلّ ُموا تَ ْس ِلی ًما )
َ
علَ ْی ِه َو َ

(

سورہ احزاب آیت

 )۰۶نازل ہوےئی تو

مسلمانوں نے آنحضرتصلىهللاعلیهوآلهوسلم سے پوچھا :
ہم کس طرح درود پڑهیں ؟
پیغمبر اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے فرمایا'':التُصلُّوا
ع َّل الصالة البتراء '' مجھ پر ناقص صلوات مت پڑهنا''
مسلمانوں نے پھر آنحضرتصلىهللاعلیهوآلهوسلم سے
سوال کیا:ہم کس طرح درود پڑهیں؟
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پیغمبر خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے فرمایا کہو:اللھم
ص ِّل علی دمحم و آل دمحم .

()۱

اہل بیت  ٪قدرومنزلت کے ایک ایسے عظیم درجہ پر
فاےئز ہیں جسے امام شافعی نے اپنے ان مشہورا شعار
میں قلمبند کیا ہے:
یاأهل بیت رسول هللا حبُّکم
فرض من هللا فى القرآن انزله
کفاکم من عظیم القدر أنکم
()۲

َمن لم یص ِّل علیکم الصالة له

ترجمہ:اے اہل بیت پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم آپ کی
محبت کو خدا نے قرآن میں نازل کر کے واجب قرار
دے دیا ہے.آپ کی قدر ومنزلت کے لئے بس یہی کافی
ہے کہ جو شخص بھی آپ پر صلوات نہ پڑهے اس کی
نماز ہی نہیں ہوتی.
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____________________
( )۱الصواعق المحرقہ (ابن حجر) طبع دوم مکتبة القاہرہ
مصر باب  ۱۱فصل اول ص  ۱۲۶اورایسی روایت تفسیر در
المنثور جلد  ۰سورہ احزاب کی آیت  ۰۶کے ذیل میں بھی
موجود ہے اس روایت کو صاحب تفسیر نے محدثین اور کتب
صحاح اور کتب مسانید(جیسے عبدالرزاق  ،ابن ابی شبیہ،
احمد  ،بخاری ،مسلم ،ابوداؤد  ،ترمذی ،نساےئی  ،ابن ماجہ اور
ابن مردویہ) سے نقل کیا ہے ۔ مذکورہ راویوں نے کعب ابن
عجرہ سے اور انہوں نے رسول خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم سے
نقل کیا ہے.
( )۲الصواعق المحرقہ (ابن حجر) باب  ۱۱ص  ۱۲۳فصل
اول اور کتاب اتحاف (شبراوی) ص  ۲۹اور کتاب
مشارق االنوار (حمزاوی مالکی) ص  ۳۳اور کتاب المواہب
(زرقانی) اور کتاب االسعاف (صبان) ص .۱۹۹
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ّللا
أشھد أن علیًّا ول ہ
بہتر ہے کہ اس سوال کے جواب میں درج ذیل نکات
کو مدنظر رکھا جاےئے:

۱

۔تمام شیعہ مجتہدین نے فقہ سے متعلق اپنی

استداللی یا غیر استداللی کتابوں میں اس بات کو
صراحت کیساتھ بیان کیا ہے کہ والیت علی ـ کی شہادت
اذان اور اقامت کا جزء نہیں ہے اور کسی بھی شخص
کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ والیت علی کی شہادت
کو اذان اور اقامت کا جزء سمجھ کر زبان پر جاری
کرے.
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۲۔

قرآن مجید کی نگاہ میں حضرت علی ـ ولی خدا

ہیں اور خداوندعالم نے اس آیت میں مومنین پرحضرت
علی ـ کی والیت کو بیان کیا ہے:
( ِإنَّ َما َو ِلیُّ ُ
سولُهُ َوالَّذِینَ آ َمنُوا الَّذِینَ یُ ِقی ُمونَ
ک ْم هللا َو َر ُ
صالَةَ َویُؤْ تُونَ َّ
الزکَاةَ َو ُه ْم َرا ِکعُونَ )
ال َّ

( سورہ ماےئدہ آیت .۰۰:

)

ایمان والو بس تمہارا ولی هللا ہے اس کا رسول ہے
اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قاےئم کرتے ہیں اور حالت
رکوع میں زکوة دیتے ہیں
اہل سنت کی صحیح اور مسندکتابوننے بھی اس بات
آیہ شریفہ
کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ ٔ
حضرت علی ـ کی شان میں اس وقت نازل ہوےئی تھی
جب آپ نے اپنی انگشتر مبارک حالت رکوع میں فقیر
کو عطا کی تھی جب یہ آیت حضرت امیرالمومنین ـ کی
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شان میں نازل ہوےئی تو شاعر اہل بیت  ٪حسان بن ثابت
نے اس واقعے کو اس طرح اپنے اشعار میں ڈهاال تھا:
آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں بخشش کی
اے بہترین رکوع کرنے والے آپ پر تمام قوم کی جانیں
نثار ہوجاےئیں.
خداوندکریم کی ذات نے آپ کے حق میں بہترین
والیت نازل کی ہے اور اسے شریعتوں کے خلل ناپذیر
احکام میں بیان کیا ہے.
اس سلسلے میں کہ یہ آیة حضرت علی ـ کی شان میں
نازل ہوےئی ہے بہت سی کتابیں موجود ہیں لیکن ان تمام
کتابوں کا یہاں تذکرہ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان
میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں :
۱۔ تفسیر طبری جلد  ۶ص .۱۳۶
۲۔احکام القرآن(تفسیر جصاص) جلد ۲ص .۰۲۲
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۸۔ تفسیرالبیضاوی جلد  ۱ص .۸۲۰
۲۔ تفسیر الدرالمنثور جلد  ۲ص .۲۹۸

۳۔ پیغمبر گرامی اسالمصلىهللاعلیهوآلهوسلم نے
فرمایا:
''اِنّما االٔعمال بالنیّات''
''بے شک اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے ''.
اس بنا پرجب ''والیت علی '' ان اصولوں میں سے
ایک ہے کہ جنہیں قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ
بیان فرمایا ہے ،اور دوسری طرف سے اس جملہ (اشھد
ّللا ) کو اذان کا جزء سمجھ کر نہ کہا جاےئے
ان علیا ً ول ّ
تو

پھر

ہمارے

لئے

رسالت

پیغمبرصلىهللاعلیهوآلهوسلم کی گواہی کے ہمراہ والیت
علی کا بھی اعالن کرنے میں کیا حرج ہے ؟ یہاں
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پرایک نکتہ کا ذکر ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر اذان
میں کسی جملے کا اضافہ کرنا مناسب نہیں ہے اور اس
کے ذریعہ شیعوں پراعتراض کیا جاتا ہے تو ذیل میں
بیان ہونے والی ان دو باتوں کی کس طرح توجیہ کی
جاےئے گی :
علی خیر
۱۔معتبر تاریخ گواہ ہے کہ یہ جملہ'' ّحى
ٰ
العمل'' اذان کا جزء تھا(  ) ۱لیکن خلیفہ دوم نے اپنی
خالفت کے زمانے میں یہ تصور کیا کہ کہیں لوگ اس
جملے کو اذان میں سن کر یہ گمان نہ کر بیٹھیں کہ تمام
اعمال کے درمیان صرف نماز ہی بہترین عمل ہے اور
پھر جہاد پر جانا چھوڑ دیں گے لہذا اس جملے کو اذان
سے حذف کردیا اور پھر
____________________
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( )۱کتاب کنزالعمال ،کتاب الصلوة جلد  ۲ص  ۲۶۶طبرانی سے
منقول ہے'':کان بالل یؤذن بالصبح فیقول  :حی علی خیر العمل ''.بالل
علی خیر العمل .اور سنن
جب اذان صبح دیتے تھے تو کہتے تھے ّحي ٰ
بیہقی جلد  ۱ص  ۲۲۲اور ص  ۲۲۰اور مؤطا جلد  ۱ص  ۹۸میں بھی
یہ بات درج ہے.
()۱

اذان اسی حالت پر باقی رہی.
۲۔''الصالة

خیر

من

رسول

النوم''یه جملہ

اکرمصلىهللاعلیهوآلهوسلم کے زمانے میں اذان کا جزء
()۲

نہیں تھا بعد میں یہ جملہ اذان میں بڑها یا گیاہے

اسی وجہ سے امام شافعی نے اپنی کتاب ''اال ّم'' میں
کہا ہے :
''أکرہ فى االٔذان الصالة خیر من النوم الٔن أبا مخدورہ
لم یذکرہ''

()۸

اذان میں الصلوة خیر من النوم کہنا مجھے پسند نہیں
ہے کیونکہ ابو مخدورہ (جو کہ ایک راوی اور محدث
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ہیں ) نے اس جملے کا (اپنی حدیث میں ) ذکر نہیں کیا
ہے۔
____________________
( )۱کنزالعرفان جلد  ۲ص  ۱۰۳اور کتاب ''الصراط المستقیم''
وجواہر االخبار واآلثار اور شرح تجرید (قوشچی)
ص  ۲۳۲میں ہے کہ :صعد المنبر و قال :أیھاالناس ثالث ّ
کن علی
ّ
عنھن و أحرمھن و أُعاقب علیھن و ہ متعة النساء
ٔنھی
عھد رسول ّ
ّللا أنا ا ٰ
علی خیر العمل''.
و متعة الحج و ّح ٰ
( )۲کنزالعمال  ،کتاب الصلوة جلد  ۲ص ۲۱۴
()۸دالےئل الصدق جلد  ۸القسم الثانی ص  ۹۱سے ماخوذ.

******
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اگر شیعہ حق پر ہیں تو وہ اقلیت میں کیوں ہیں ؟ اور
دنیا کے اکثر مسلمانوں نے ان کو کیوں نہیں ماناہے؟
کبھی بھی حق اور باطل کی شناخت ماننے والوں کی
تعداد میں کمی یا زیادتی کے ذریعہ نہیں ہوتی.آج اس
دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اسالم قبول نہ کرنے والوں
کی بہ نسبت ایک پنجم یا ایک ششم ہے جبکہ مشرق بعید
میں رہنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو
بت اور گاےئے کی پوجا کرتے ہیں یا ماوراےئے طبیعت کا
انکار کرتے ہیں
چین جس کی آبادی ایک ارب سے بھی زیادہ ہے
کیمونیزم کا مرکز ہے اور ہندوستان جس کی آبادی
تقریباًایک ارب ہے اسکی اکثریت ایسے افراد کی ہے
جو گاےئے اور بتوں کی پوجا کرتی ہے اسی طرح یہ
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ضروری نہیں ہے کہ اکثریت میں ہونا حقانیت کی
عالمت ہو قرآن مجید نے اکثر و بیشتر اکثریت کی
مذمت کی ہے اور بعض اوقات اقلیت کی تعریف کی ہے
اس سلسلے میں ہم چند آیات کو بطور نمونہ پیش کرتے
ہیں :
)

۱۔ ( َوال تَ ِجدُا َ ْکثَ َر ُه ْم شَا ِک ِرین )( سورہ اعراف آیت ۱۱
اور تم اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤگے.

۲۔(ا ِْن اَ ْو ِل َیا ُؤ ُها ِالَّ ْال ُمتَّقُونَ َولَ ِک َّن َا ْکثَ َر ُه ْم ال َی ْعلَ ُمونَ )

(

سورہ انفال آیت ۸۲

)

اس کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار افراد ہیں لیکن
ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے.
)

ش ُ
۸۔ ( َوقَ ِلیل ِم ْن ِع َبادِى ال َّ
ور )( سورہ سبا آیت ۱۸
ک ُ

اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں
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لہذا کبھی بھی حقیقت کے متالشی انسان کو اپنے آےئین
کی پیروی کرنے والوں کو اقلیت میں دیکھ کر گھبرانا
نہیں چاہیئے اور اسی طرح اگر وہ اکثریت میں ہوجاےئیں
تو فخر ومباہات نہیں کرنا چاہیئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر
انسان اپناچراغ عقل روشن کرے اور اس کی روشنی
سے بہرہ مند ہو.
ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی ـ کی
خدمت میں عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ جمل
میں آپ کے مخالفین اکثریت پر ہونے کے باوجود باطل
پر ہوں؟
امام ـ نے فرمایا :
''ا ِّن الحق والباطل الیعرفان بأقدارالرجال اعرف الحق
تعرف أهله اعرف الباطل تعرف أهله ۔ ''
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حق اور باطل کی پہچان افراد کی تعداد سے نہیں کی
جاتی بلکہ تم حق کو پہچان لو خود بخود اہل حق کو بھی
پہچان لو گے اور باطل کو پہچان لوتو خودبخود اہل
باطل کو بھی پہچان لوگے
ایک مسلمان شخص کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس
مسئلے کو علمی اور منطقی طریقے سے حل کرے اور
ک ِب ِه ِع ْلم ) ( سورہ اسراء
آیہ شریفہ ( َوالتَ ْق ُ
ْس لَ َ
ف َما لَی َ
اس ٔ

آیت  )۸۶کو چراغ کی مانند اپنے لئے مشعل راہ قرار
دے اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جاےئے تو اگرچہ اہل تشیع
تعداد میں اہل سنت سے کم ہیں لیکن اگر صحیح طور پر
مردم شماری کی جاےئے تو یہ معلوم ہوجاےئے گا کہ دنیا
بھر کے مسلمانوں میں ایک چوتھاےئی افراد شیعہ ہیں
جوکہ دنیا کے مختلف مسلمان نشین عالقوں میں زندگی
بسر کرر ہے ہیں (زیادہ وضاحت کیلئے ''اعیان
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الشیعہ''جلد ۱بحث۱۲اور صفحہ ۱۹۲کی طرف مراجعہ
)

کیا جاےئے.

واضح رہے کہ ہر دور میں شیعوں کے بڑے بڑے
علماء اور مشہور مولفین اور مصنفین رہے ہیں اور یہاں
پریہ بھی واضح کردینا ضروری ہے کہ اکثر اسالمی
علوم کے موجد اور بانی شیعہ ہی تھے جن میں سے
چند یہ ہیں :
علم نحو کے موجد ابواالسود دےئلی
علم عروض کے بانی خلیل بن احمد
علم صرف کے موجد معاذ بن مسلم بن ابی سارہ کوفی
علم بالغت کو فروغ دینے والوں میں سے ایک
()۱

ابوعبدهللا بن عمران کاتب خراسانی (مرزبانی)

شیعہ علماء اور دانشوروں کی کثیر تالیفات (جن کو
شمار کرنا بہت دشوار کا م ہے) کی شناخت کے لئے
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کتاب (الذریعہ الی تصانیف الشیعہ) کا مطالعہ مفید ثابت
ہوگا.
*****

____________________
()۱اس بارے میں سید حسن صدر کی کتاب ''تاسیس الشیعہ '' کا
مطالعہ کریں.

