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 فہرست

  عنوان ............ صفحہ نمبر
  *انتساب

  ١٣* حرف اول ..... 
  ١٧* عرض ناشر ..... 
  ٢١*عرض مترجم .....

  ٢٧* پيشگفتار .....
  ٣٤* مذہب اماميہ کو وہابيت کے لئے کس طرح پيش کيا جائے؟ .....

   ٣٤ستگی کے لحاظ سے شناخت .....* پہال مرحلہ: مذہب اماميہ کی واب
  ٣٦* دوسرا مرحلہ: مذہب اماميہ کی دقيق شناخت.....
  ٣٦* تيسرا مرحلہ: مذہب اماميہ کی بنيادی شناخت.....

  ٣٧مذہب اماميہ کی خصوصيات ..... *
  ٤٢* پہال مرحلہ:.....

  ٤٢* مذہب تشيع کا غلو سے کوئی ربط نہيں .....
  ٥٤يقے .....* شيعہ شناسی کے مختلف مطالعاتی طر

  ٦٢* مرحلٔہ اول کے نتائج.....
  ٦٣* وھابيوں کے انحراف کی دليليں .....

  ٦٨* مشکل خلط کے منفی اثرات .....
  ٧٢* وھابيوں کے اشتباہات کا تاريخی پس منظر .....

  ٧٧* وھابی مصنفين کی تقسيم بندی.....
  ٨٣* وھابيوں کا معنائے غلو سے آگاه نہ ہونا.....
  ٨٨* کلمٔہ غلو کے مفہوم کی وسعت کا انجام.....

  ١٠٦* غلو اور غاليوں کے متعلق اماميہ نظريہ .....
  ١١١* دوسرا مرحلہ:.....

  ١١١* اماميہ کی تحليلی شناخت .....
  ١١٢* تشيع کے نزديک، الوہيت و نبوت کی حقيقت .....

  ١١٣* اماميہ مذہب ميں شريعتوں اور احکام کی حقيقت .....
  ١١٤* اماميہ مذہب کے اہداف.....

  ١١٤* تشيع ميں بعض رائج مفاہيم .....
  ١١٧* تيسرا مرحلہ:.....

  ١١٧ب اماميہ کی بنيادی شناخت.....* مذہ
  ١١٧* اماميہ مذہب کے منابع.....

  ١١٨* مذہب تشيع ميں امامت کی حقيقت .....
  ٢٤١* مذہب تشيع کا تشخص .....

  ١٢٧* تشيع کے وجود ميں آنے کی دليليں .....
  ١٢٨* مذہب اماميہ کی خصوصيات کو وھابيوں کے لئے کس طرح پيش کريں.....

  ١٢٩ل بيت اطہار کے متعلق مذہب اماميہ کا معتدل رويہ.....* پہلی خصوصيت : اہ
  ١٣٠* دوسری خصوصيت : صحابہ کے متعلق تشيع کاواقع بين ہونا.....

  ١٣٣* تيسری خصوصيت: غيبت امام زمانہ .....
  135*آخرين سخن.....
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١٣٥* مستقبل شيعوں کے لئے .....

 

 

  

  نام کتاب : گفتگو کا سليقہ 
  مؤلف : ڈاکٹر عصام العماد 
  مترجم: مرزا محمد جواد 

  تصحيح: محمد کامل 
  نظر ثانی: سيدحميد الحسن

  پيشکش: معاونت فرہنگی ،ادارٔه ترجمہ
  کمپوزنگ : ابو زينب

  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت (ع)
  ء  ٢٠٠٦ھ ١٤٢٧طبع اول : 

  ٣٠٠٠تعداد : 
  مطبع : اعتماد

  انتساب

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

ار علی يحيٰی العماد کی خدمت ميں پيش کرتاہوں جن کے علم و دانش اور طريقٔہ کار سے اس کتاب کو اپنے پدر بزرگو
ميں ماال مال ہوا. وه پدر کہ جو خيالی نہيں بلکہ ايک حقيقی مسلمان تھے جن کا طريقٔہ کار قرآنی اصولوں پر استوار تھا

 بچوں کی تربيت ميں بے حد کوششيں کيں۔جنھوں نے مسلمانوں کی مشکالت کو حل کرنے اوراٰلہی آيات کے سايہ ميں 
  

  عصام العماد
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

اں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلي
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 

واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔

اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣لئے  عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 

قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 
دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے  عاری ہوں اور انسانيت کو سمت

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



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

 
 

کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب 
  اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔

جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی  اگرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ
خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 
سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردی گئی 
تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری 

رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں
فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں  نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف

اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ
کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 

زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ 
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 

  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
م السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت (عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہ

کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
ريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بش

قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس 
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے  و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں
کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں 

  ے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔ک
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 

ترويج و اشاعت کے اسی  مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی
سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم آقای ڈاکٹر عصام العماد کی گرانقدر کتاب گفتگوی بی ستيز کو فاضل جليل 

موالنا مرزا محمد جواد نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں 
سی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،ا

کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ 
  ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا باعث قرار پائے۔

  
  والسالم مع االکرام

 امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم مدير 

 

 گفتگو کا سليقہ 

 
  

  عرض ناشر
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حقيقت ميں عشق ايک ايساراستہ ہے جو عاشقان نور کواپنی طرف جذب کرکے انھيں حقيقت کی آغوش تک پہنچاتا ہے اور 
  پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب بنتاہے۔ 

اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ راستہ سختيوں اور حساس پيچ و خم سے مملو ہے. اس راستہ پر چلنے والے صرف وہی لوگ
ہوتے ہيں جن کے صبر کا پيمانہ وسيع اور فکر ميں استقامت ہو. اس سخت و خوفناک سفر کو طے کرنے کے لئے ايک 

اور عاشقان نور کو مشکالت اور طوفان ميں گرفتار ہونے  ايسے مرکب کا ہونا ضروری ہے جو حقيقت کا سفر کرنے والوں
  سے بچائے۔

بے شک حقيقت جوئی کے اس پر خطر سفر ميں (بالخصوص جہاں مذہب حق کی بات درپيش ہو) جذبات و احساسات کے 
کہہ  بجائے عقل و خرد سے کام لينا ضروری ہے . اورا س مقام پر گنجائش نہيں کہ ہم حق و حقيقت کے بارے ميں کچھ

سکيں چونکہ يہ کتاب خود حق و حقيقت کو پہچنوانے کے لئے ايک مفيد نمونہ اور زنده مثال ہے جس ميں حقيقت جوئی کے 
  پر پيچ و خم سفر کو پيش کيا گيا ہے۔ لٰہذا الگ سے اس موضوع پر بحث کی ضرورت باقی نہيں ره جاتی۔

کہ اس کتاب کے مصنف کی موضوع پر مہارت اور کسی بھی کتاب کے علمی معيار کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے 
تجربہ کا اندازه لگائيں، تو اس کتاب کی اہميت دوچندان ہو جاتی ہے اور يہ دو خصوصيتيں (موضوع پر مہارت، تجربہ) اس 

  کتاب کے مصنف ڈاکٹر سيد عصام ميں بخوبی پائی جاتی ہيں۔ 
يں جوسالہا سال دينی علوم سے وابستہ تھے اور آپ نے حقيقت شيعہ اور اہل سنت کے لئے ڈاکٹر عصام ايک ايسے دانشور ہ

  کی تالش ميں کافی تجربات بھی حاصل کئے۔
يہ وہی متعصب وہابی ہيں کہ جنھوں نے خود کو وہابيت کی ظلمتوں سے نجات دال کر اپنے عقيده و فکر کو اہل بيت ٪ کے 

  پر اس نورانی کارواں سے منسلک تھے۔ نورانی کارواں سے منسلک کرليا ،گرچہ پہلے بھی سيادت کی بنا
انھوں نے حقيقت جوئی کے اس سفر ميں بے شمار تجربات حاصل کئے جن کی طرف قارئين محترم مطالعہ کے دوران 

  متوجہ ہوں گے، ڈاکٹر عصام کا يہ طويل تجربہ ايک خاص اہميت کا حامل ہے۔
اور ايک مدرس کی حيثيت سے جانتا تھا يہ وہی طالب علم يمن کا سنی معاشره آپ کو شہر صنعا کی مسجد ميں امام جماعت 

تھے کہ جنھوں نے قاضی احمد سالمہ محمد بن اسماعيل عمرانی اور ڈاکٹر الوہاب ديلمی جيسے يمن کے بزرگ وہابی علماء
يا اور کے سامنے زانوے ادب تہہ کيا اور اس کے بعد فن حديث مينرياض کی ابن سعود رياض کی يونيورسٹی ميں داخلہ ل

آہستہ آہستہ سعودی عرب کے بزرگ مفتی ابن باز کے نزديک حاضر ہونے کی اجازت حاصل کی جن سے متاثر ہوکر آپ 
  نے شيعيت کے خالف سخت موقف اختيار کيا اور آپ کا شمار شيعيت کے سخت ترين دشمنونميں ہونے لگا۔

اور خدا جس ١نکال کر نور کی طرف ہدايت کرتا ہے. ليکن پروردگار عالم مومنين کا سرپرست ہے اور انھيں تاريکيوں سے
خدا کی طرف سے ہدايت و توفيق کے نتيجہ ميں آہستہ آہستہ ان کا کٹر وھابی دل  ٢چيز کا اراده کرلے اسے انجام ديتا ہے.

کی نرم ہونے لگا اور وه چشمٔہ حقيقت سے سيراب ہوئے. سب سے پہلے ڈاکٹر عصام عماد اہل سنت کے ان ضعيف اقوال 
طرف متوجہ ہوئے جو علم رجال ميں جرح و تعديل کی بحث سے مربوط ہيں اور اسی مقام پر آپ نے سنی علماء کے فکری

  انحراف کو بہت ہی قريب سے محسوس کيا. يہی وه پہال قدم تھا جسے ڈاکٹر عصام نے حق و حقيقت کی تالش ميں اٹھايا۔
نہيں چونکہ خود مصنف نے اس کتاب ميں اپنے متعلق واقعات کو  اس مقام پر مصنف کے متعلق مزيد گفتگو کی گنجائش

بيان کيا ہے مصنف کی اس کتاب اور دوسری کتابوں اور مناظروں کا مقصد مذہب اماميہ کے اعتقادات کو صحيح اور 
اتحاد  مناسب طور پر سنی حضرات سامنے پيش کرنا ہے تاکہ وه بھی مذہب اہل بيت سے منسلک ہو کر تمام مسلمانوں ميں

اورگفتگو کی راه پيدا کريں، انشاء هللا ہم يہ اميد رکھتے ہيں کہ ايک دن مسلمانوں کا يہ آپسی اختالف ختم ہو جائے گا (الٰہی 
  آمين)

اب سوال يہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے ميں جس روش کو مصنف نے انتخاب کيا ہے وه کس حد تک قارئين کے لئے مؤثر 
کہ ڈاکٹر عصام العماد اس روش ميں موفق اور کامياب رہيہيں لٰہذاا قارئين سے گذارش ہے کہ وه واقع ہوگی؛ ہم معتقد ہيں 

  اپنی نيک آراء سے ہم کو مستفيض فرمائيں۔
  

  مؤسسہ معارف اسالمی کوثر
  قم

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

  ٢٥٧) سورٔه بقره، آيت ١(
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  ١٤) سورٔه حج، آيت ٢(
  : يہ عرض ناشر فارسی ترجمہ سے مربوط ہے۔نوٹ

  

  عرض مترجم(نسخٔہ عربی) 

بالشک و شبہ ، امت اسالمی ميں اتحاد ايک مطلوب امر ہے ابتدا ئے اسالم ہی سے، بلکہ دين اسالم کے اصلی متون، يعنی 
  قرآن و احاديث ميں بھی اتحاد کے لئے تاکيد کی گئی ہے۔

ھ دوسرے کلمات کی طرح، کلمٔہ وحدت کے مفہوم ميں بھی تبديلی واقع ہوئی ،يہاں تک ليکن زمانہ کے گذرنے کے ساتھ سات
  کہ دور حاضر اس کے جو مفہوم مراد ليا جارہا ہے وه اس کے ماضی کے معنی سے بالکل الگ اور بے گانہ ہے۔ 

ی ہيں اور دور حاضر ميں جيسا کہ علم، امامت، خالفت، حکمت، زہد، جيسے کلمات ميں بھی اس قسم کی تحريفات واقع ہوئ
  کلمٔہ وحدت کو مندرجہ ذيل معانی ميں استعمال کيا جاتا ہے:

 ۔ وحدت يعنی مخالفين کے مقابلہ ميں سکوت اختيار کرتے ہوئے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کاعلمی مناظره نہ کيا جائے ۔١
  ۔ وحدت يعنی تمام مذاہب حق پر ہيں۔٢
  روز قيامت نجات صرف اور صرف اماميہ مذہب سے مخصوص نہيں۔ ۔ وحدت يعنی اس بات پر عقيده ہو کہ٣
  ۔ وحدت يعنی بعض شيعی عقائد اور مذہبی متون ميں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔٤
  ۔ وحدت يعنی مسلمانوں کے اختالف کو اجتہادی سمجھا جائے۔٥
  ۔ وحدت يعنی تمام صحابہ کی تائيد کی جائے۔٦

  ہے: وحدت کے متعلق اہل تسنن کا نظريہ يہ 
  حق کسی مخصوص گروه ميں منحصر نہيں بلکہ تمام اسالمی فرقوں ميں کم و بيش پايا جاتا ہے ۔

اسی طرح روز قيامت، نجات بھی کسی خاص فرقہ سے مخصوص نہيں،اور مسلمانوں ميں تمام فکری اختالفات دينی 
صل نہيں کہ ہم ديگر فرقوں کے آراء و عقائد نصوص ميں مطلوب اور مورد تائيد اجتہاد کا نتيجہ ہيں لٰہذا ہميں کوئی حق حا

  باطل سمجھيں اور انھيں حقيقت سے بے خبر جانيں بلکہ جہاں جہاں اختالف ہو وہاں سکوت اختيار کيا جائے۔
شيعوں کو بھی حق ديا جائے، انھيں فتنہ پرور نہ کہا جائے، اور نہ ہی ان سے نفرت و بيزاری کو دل نکال ديا جائے، 

شائستہ نہيں، جبکہ ہمارے اور اہل تشيع کے درميان اعتقادی اصول اور اکثر فقہی ارکان ميں کسی بھی قسم  کيونکہ يہ عمل
کا اختالف نہيں پايا جاتا، صرف اختال ف امامت کے مصداق ميں ہے شيعہ امامت کا انکار نہيں کرتے بلکہ ان کے پاس 

ں. اور اس زمانہ ميں خالفت کے متعلق گفتگو کا کوئی فائده امامت اور خالفت کی (حقانيت) پر شرعی دالئل بھی موجود ہي
  نہيں، اور ہم سے کيا مطلب کہ انھوننے ماضی ميں کيا کارنامے انجام ديئے اور کن چيزوں کو ترک کيا۔

  ليکن شيعوں کے نزديک وحدت کے منصوص معانی يہ ہيں: 
  کے ساتھ زندگی گزاريں۔ ۔ تمام مذاہب اور فرقوں کی پيروی کرنے والے آپس ميں ميل مالپ١
  ۔ ان کے اجتماعی روابط ميں گشيدگی نہ ہو۔٢
۔ اعتقادات اور مذہبی سنتوں کی محافظت کے ساتھ تعصب کو ختم کيا جائے تاکہ اجتماعی زندگی ميں فتنہ کے بجائے ٣

  امنيت برقرار ہو۔
اج کے دينی يا دنياوی امور کے لئے۔ کسی قسم کے لئے حساس پہلو کو اجاگر کرنے سے پرہيز کيا جائے ، جو شخص سم٤

  نقصان ده ہو۔ 
اور يہ بات پوری طرح واضح ہے کہ اس روش کے اختيار کرنے کا مقصد، کسی کو نقصان پہنچائے بغير دين اسالم کی 

محافظت ہے. ہم اعتقادی اور مذہبی اختالفات کے ہوتے ہوئے کبھی اس بات کے لئے حاضر نہيں کہ مسلمانوں اور اسالمی 
اشرے ميں تعصب اور فتنہ ايجاد کريں اورمبنائی اختالف اور فتنہ و فساد، يہ دو الگ الگ چيزيں ہيں. فتنہ سے اجتماعی مع

روابط خراب ہوتے ہيں اور وه فکری اختالف جن کی بنياد پوری طرح سے علمی اصول پر استوار ہوتی، ان سے کبھی 
  اجتماعی روابط خراب نہيں ہوتے۔

بہ ڈاکٹر عصام العماد سے انٹرٹت کے ذريعہ ميرا تعارف ہوا اور وھابی عثمان الخميس سے آپ کے ۔ سب سے پہلی مرت٢
بعض مناظروں کا مطالعہ بھی کيا جس کے نتيجہ ميں، ميں آپ کی روش کا شيفتہ و فريفتہ ہوگيا آپ کی گفتار ميں ادب، لہجہ

ن بعد اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ خود ڈاکٹر ميں اطمينان، مناظره ميں ايک خاص روش کی عکاسی کرتا ہے چند د
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عصام عماد کچھ عرصہ پہلے ايک متعصب اور کٹر وہابی تھے اور کئی سال آپ نے يمن و سعودی عرب ميں بڑھ چڑھ کر 
شيعيت کی مخالفت کی، ليکن خدا کی عنايت او ر اس کے فضل سے آپ شيعہ ہوگئے اور ہميشہ آپ نے کوشش کی کہ بنحو 

علماء سے مناظره و گفتگو کريں. جب ميں اس بات سے آگاه ہوا کہ ڈاکٹر عصام العماد نے وہابی علماء سے  احسن وہابی
طريقٔہ گفتگو کے متعلق بنام'' المنہج الجديد و الصحيح فی الحوار مع الوہابيين''کتاب لکھی ہے تو ميں نے ان سے اپنے کسی 

  سليقہ'' ان ہی چند مالقاتوں کا نتيجہ ہے۔ دوست کے ذريعہ مالقات کی اور يہ کتاب ''گفتگو کا
۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد يہ ہے کہ ہم وہابيوں سے روابط برقرار کرنے کا طريقہ جانيں اور انھيں زياده سے زياده ٣

ے شيعيت سے آگاه کريں،تاکہ ان کے لئے راستہ ہموار ہو اور وه اہلبيت ٪ کے شيعہ بن جائيں. مصنف نے ہميشہ وہابيوں ک
لئے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی تاکہ وه مذہب اہلبيت (ع) سے آشنا ہوں اور وه معتقد ہيں کہ بعض وہابی جو کہ نہ 

متعصب ہيں اور نہ ہی دشمنوں کے بہکانے پر بہکے ہيں، اگر انھيں حقيقت سے آگاه کيا جائے تو ڈاکٹر عصام کی طرح وه 
  بھی حق کو قبول کريں گے۔

يب سے مصنف کی مراد يہ ہے کہ اختالف کو ختم کرتے ہوئے ہم سب آپسی سمجھوتے کی طرف قدم کلمٔہ وحدت و تقر
  بڑھائيں، اس اميد کے ساتھ کہ تمام عالم ميں شيعيت کا پرچم لہرائے۔ 

  حقيقت ميں يہ کتاب ''رحلتی من الوہابية الی األثنٰی عشرية'' کا خالصہ ہے۔ 
فی الحوار مع الوہابيين ''کا لفظی ترجمہ نہيں، بلکہ ڈاکٹر عصام سے گفتگو کے بعد ميں ۔ يہ کتاب ''المنہج الجديد و الصحيح ٤

  نے ترجمہ کے ساتھ اس کتاب کی تصحيح کا کام بھی شروع کيا، جس کے نتيجہ ميں جو تبديلياں واقع ہوئيں وه يہ ہيں:
ثقافت اور فارسی زبان سے ہماہنگی کو : ايرانی ٣: طوالنی عبارتوں کا خالصہ کرنا ٢: تکراری مطالب کا حذف کرنا ١

  : بلند و طوالنی حاشيوں کو متن ميں قرار دينا۔٤مدنظر رکھنا 
۔ مصنف کے معنی و مراد کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب کلمات کا انتخاب کرنا، بطور مثال، مصنف نے جہاں کلمٔہ ٥

تفاہم يا ہمزيستی مسالمت آميز کو استعمال کياہے. اس وحدت يا تقريب سے استفاده کيا ہے ان سے مشوره کے بعد ميں کلمٔہ 
بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مصنف نے اس کتاب ميں شيعيت کو'' المذہب االثنٰی عشری'' کے نام سے ياد کيا ہے او

شيعيت، ايسے  راس کلمہ کے استعمال پر تاکيد بھی کی، اور معتقد ہيں، کہ وہابيوں کے لئے يہ کلمہ حساس نہيں، تشيع اور
کلمات ہيں جن کا دائره معنی کے لحاظ سے بہت وسيع ہی ہے اور شيعہ، دوازده امامی کے عالوه، دوسرے فرقوں کو بھی 

  کہا جاتا ہے، جبکہ وه تمام فرقے اماميہ کے نزديک باطل ہيں۔
، اماميہ، شيعہ اماميہ اور ليکن قارئين کی سہولت اور عبارت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ميں نے تشيع ،شيعہ

شيعۂ  دوازده امامی جيسے تمام کلمات سے استفاده کياہے، ليکن يہ بات واضح رہے کہ ان تمام کلمات سے مراد صرف اور 
  صرف مذہب اثنٰی عشری اور شيعٔہ دوازده امامی ہی ہيں۔

  
  والسالم علی من اتبع الہدی

  مصطفی اسکندری
 قم 

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  پيشگفتار 
تمام تعريفيں خدا کے لئے ہيں اس کا شکر ادا کرتے ہيں، اسی کی بارگاه سے مدد اور تمام گناہوں کی بخشش چاہتے ہيں، 

نفس کی برائيوں اور اپنی بدکرداری سے پناه مانگتے ہيں، کيونکہ خدا ہی ہے کہ اگر اس نے کسی کی ہدايت کی تو وه گمراه
  يت نہيں پاسکتا۔نہ ہوگا اور اگر گمراه کردے تو پھر ہدا

گواہی ديتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہيں، وه يکتا ہے اس کا کوئی شريک نہيں،اور گواہی ديتا ہوں کہ محمد صلی هللا 
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  عليہ آلہ و سلم خدا کے بنده اور اس کے رسول ہيں۔
 ١ا جب تک مسلمان نہ ہوجاؤ)(اے ايمان والو! هللا سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبردار اس وقت تک نہ مرن

(اے انسانوں اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تم سب کو ايک نفس سے پيدا کيا ہے اور اس کا جوڑ ابھی اسی کی جنس 
سے پيداکيا ہے اور پھر دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنيا ميں پھيال ديئے ہيں اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذريعہ 

  ہو اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی، هللا تم سب  ايک دوسرے سے سوال کرتے
 ........... ................. ............ .........  

  ١٠٢) سورٔه آل عمران، آيت ١(

  ١کے اعمال کا نگران ہے)
کو بخش  (اے ايمان والو! هللا سے ڈرو اور سيدھی بات کرو تاکہ وه تمہارے اعمال کی اصالح کردے اور تمہارے گناہوں

  ٢دے اور جو بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وه عظيم کاميابی کے درجہ پر فائز ہوگا)
ميرا اس بات پر عقيده ہے، کہ مسلمانوں ميں وحدت اور آپسی قربت کے لئے ضروری ہے کہ ہماری گفتگو صحيح اور اس 

ات نہ پائے جائيں اور گفتگو علمی اصول پر استوار نہ ہو، ميں جذابيت پائی جائے، ليکن اگر آپسی گفتگو ميں گذشتہ دو صف
تو اس قسم کی گفتگو سے مسلمانوں ميں وحدت کے بجائے، دوری ميں اضافہ ہوگا۔مذاہب کے متعلق گفتگو ميں کئی نکات 

  پائے جاتے ہيں جنکی طرف اشاره کرنا ضروری ہے۔
کی ايجادکا تنہا راستہ، يہی ہے کہ ہماری گفتگو ميں نرمی  گفتگوبحث و جدال سے خالی ہو کيونکہ اسالمی مذاہبميں وحدت

پائی جائے تاکہ مسلمانوں کی مشکالت حل ہوں اور يہی ايک ايسا راستہ ہے کہ جو مسلمانوں کومتفرق ہونے سے بچاسکتا 
  ہے درحقيقت اس کتاب ميں پيروان مذاہب سے نامناسب طرز گفتگو کی اصالح کی گئی ہے۔

سال کا تجربہ حاصل ہے اور بالخصوص ميرا وہابيت کے زمانہ کا تجربہ (  ١٢ے گفتگو کرنے ميں مجھے وہابی علماء س
  جب ميں يمن ميں تھا اور بزرگان وہابی علماء کے 

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

  ١) سورٔه نساء ، آيت ١(
  ٧٠۔ ٧١) سورٔه احزاب، آيت ٢(

لئے زانوئے ادب تہہ کيا کرتا تھا اور پھر سعودی عرب روانہ ہوکر وہانايک متعصب وہابی بن گيا، سامنے تحصيل علم کے 
لکھا پھر جب ١جس کے نتيجہ ميں، ميننے شيعوں کی تکفير ميں ايک کتاب بنام ''الصلة بين االثنی عشرية و فرق الغالة''

احت کے لئے ايک اور کتاب بنام ''رحلتی من الوہابية وہابيت سے دستبردار ہوا تو حقائق و خصائص شيعہ اثناعشری کی وض
  تحرير کی، جس کے بعد ميں يہ جانتاہونکہ وہابی افراد سے کس طرح گفتگو کی جائے۔٢الی االثنی عشرية''

  وہابی افراد سے مناظره ميں ضروری ہے کہ ہماری گفتگو ميں مندرذيل خصوصيات پائی جائيں:
س بات کے لئے آماده کريں کہ ہماری گفتگو کا محورايک مذہبی موضوع نہيں، بلکہ ۔ ضروری ہے کہ ہم وہابی شخص کوا١

ايک آيت يا حديث يا اس آيت و حديث کے نکات ميں سے ايک نکتہ ہوگا اور اس کی وجہ ان کی فکری توانائی کا قوی نہ 
روری ہے کہ قدم بہ قدم ايک ہونا ہے ايک ہی مرحلہ ميں وه اماميہ مذہب کے حقائق کو درک نہيں کرسکتے، اسی لئے ض

آيت و حديث کے بعد دوسری آيات و احاديث کی طرف رجوع کيا جائے اور مد ّمقابل کو ابتداہی ميناس روش سے آگاه و آشنا 
  کيا جائے، تاکہ وه اس روش کی اہميت کو جانتے ہوئے ، اپنی گفتگو ميں اس پر توجہ دے۔

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

  ) شيعہ غالة سے وابستہ ہيں.١(
  ) ميرا وہابيت سے اماميہ کی طرف کوچ کرنا.٢(

قارئين کے لئے بھی يہ بات واضح ہے کہ تمام يونيورسٹيوں ميں ايک کلی مسئلہ پر گفتگو نہيں کی جاتی، بلکہ ہميشہ گفتگو 
ت مثمر ثمر ہوتی ہيں. اسی لئے ہم اس کتا ب ميں کا محور کلی موضوع کاايک حصہ ہوتا ہے اور انھيں قسم کی تحقيقا

مختصر و مفيد موضوعات پر اس روش کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کريں گے تاکہ وہابی شيعيت کے حقائق کو درک 
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  کرسکيں۔
۔ ضروری ہے کہ ايک وہابی شخص سے مناظره کے دوران حديث ثقلين کو گفتگو کا محور قرار ديا جائے، ليکن اگرہم ٢
فضائل حضرت علی ـ کے متعلق گفتگو کی، تو وه بھی ديگر صحابہ کے کچھ فضائل نقل کريں گے، جس کے نتيجہ ميں  نے

  بحث مشکالت سے دوچار ہوگی۔
اور اگر وه حضرات ديگر اصحاب کے لئے بعض فضيلتوں کے قائل بھی ہوں، تو بھی انھيں کے نظريہ کے مطابق يہ 

پر دليل نہيں بن سکتے، جبکہ حديث ثقلين ايک ايسی حديث اور فضيلت ہے کہ جو فضائل ان اصحاب کی پيروی و اطاعت 
  واضح طور سے موالئے کائنات کی اطاعت پر داللت کرتی ہے۔

اور اگر گفتگو کا محور قرآن ہو تو آئہ واليت کے بجائے آئہ تطہير کو انتخاب کياجائے کيونکہ آئہ تطہير اور حديث ثقلين 
ايا جاتاہے اور جو اہل سنت آئہ تطہير اور واقعہ کساء کو نقل کرتے ہيں تو وه حديث ثقلين کو بھی انھيں ميں عميق ارتباط پ

سے مربوط جانتے ہيں اور کسی بھی مسلمان نے حديث ثقلين کے حديث کساء سے مرتبط ہونے کا انکار نہيں کيا ہے ، لٰہذا 
  ثقلين تک راہنمائی کرتی ہے۔آئہ تطہير کے متعلق ہماری گفتگو، حديث کساء و حديث 

وہابی افراد سے گفتگو کے لئے ميرا، حديث ثقلين کا انتخاب کرنااور اس انتخاب پر تاکيد کی وجہ، خود پيغمبر اسالۖم کا اس 
حديث کواہميت دينا ہے جيسا کہ خود رسول اکرم ۖ نے فرمايا کہ اگر امت ثقلين سے متمسک ہو جائے تو گمراہی سے بچ 

ر آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک ا س حديث پر عمل کی تاکيد کی جو کہ امت اسالميہ کے لئے رسوۖل کی جائے گی او
طرف سے ايک امانت ہے . تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ اسی حديث ثقلين کی وجہ سے کتنے سنی اور وہابی افراد کی 

ذا ميرا عقيده ہے کہ گفتگو کا آغاز حديث ثقلين سے ہو. فکروں ميں تبديلی آئی ہے اور انھوں نے ہدايت کو قبول کيا ہے، لہٰ 
اور اگر عنوان و موضوع کچھ اور ہو تو گفتگو کا ثمره ظاہر نہيں ہوگا.اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہماری اس گفتگو کا 

ر اس ميں بھی کوئیہدف قابل اصالح وہابيوں کی ہدايت ہے تاکہ وه مذہب اہلبيت (ع) سے منسلک ہو کر اس کا اتباع کريں او
ترديد نہيں ،کہ ان ميں سے بہت سارے لوگ ايسے ہيں کہ اگر ان کے لئے حق ثابت ہو جائے تو وه اس کی پيروی کريں 

  گے۔
مناظره ميں کسی بھی وقت نہ ميں نے مّدمقابل کے بارے ميں سوء ظن کيا، اور نہ ہی اسے حق کا دشمن سمجھا ہے، ميری 

ہے کہ جسے ايک اچھے اور ماہر طبيب کی ضرورت ہے، گفتگو کے دوران ہميشہ ميں اپنے نظر ميں فقط وه ايک بيمار 
ماضی پر نظر رکھتاہوں، کہ ميں بھی ايک وہابی تھا ليکن بحمد هللا ميننے حق کو جانااور اس کی پيروری کی اور اس حسن 

نے ميناس روش (حسن ظن) کو مؤثر جانتا ظن کے ساتھ ميننے اس کتاب کو لکھا ہے لٰہذا دوسروں تک اپنے پيغام کو پہنچا
  ہوں۔

ان باره سالوں ميں وہابيوں سے مناظره کے دوران طرفين کے تند و تيز حرکات سے بخوبی واقف ہوں، گرچہ شيعہ و سنی 
  ا۔ وشيعہ ميں بحد معمول قديم االيام سے اختالف پايا جاتا ہے ليکن يہ اختالف آج کے شيعہ اور وہابی اختالف جيسا نہيں تھ

اس دشمنی و عناد کا بيج محمد بن عبد الوہاب نے بويا کہ جس کے نتيجہ ميں آج تک امت مسلمہ مشکالت ميں گرفتار ہے 
اور دشمنان اسالم اس فرقہ سے سوء استفاده کر رہے ہيں (تاکہ مسلمانوں ميں ہرج و مرج پيدا کريں) اور اس ميں کوئی شک

کشيدگی اوراتحاد نہ ہونے سے دشمنان اسالم قوی ہوں گے، اسی لئے ضروری  نہيں کہ مسلمانوں کے درميان ہرج و مرج
  ہے کہ ہماری گفتگو علم و منطق سے آراستہ ہو ،تاکہ مباحث کی مشکالت کو ختم کرسکيں اور ہماری گفتگو مفيد واقع ہو۔

کھنے ميں جو سازشيں رچی ہيں ہم گفتگو ميں کوشش کريں کہ بنی اميہ اور منافقين نے مسلمانوں کو اہلبيت (ع) سے دور ر
انھيں بيان کريں، تاکہ مسلمانوں کو ثقلين سے دوری کا احساس ہو . شيعہ ہونے کے بعد ميری يہ پوری کوشش رہی کہ 

مختلف مذاہب کے علماء سے گفتگو کے لئے ايک مناسب اور صحيح روش کو مدنظر رکھوں اوراگر اس روش پر عمل نہ 
  گفتگو کرنے سے کوئی فائده نہيں۔ ہو تو ميرے عقيد ے کے مطابق

جامعہ شناسی اور نفسيات کی رو سے، ميننے اپنی گفتگو ميں تين اساسی چيزوں کو مد نظر رکھا ہے تينوں پر عمل اور اس 
  کی ترتيب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:

ختلف، بلکہ متضاد معانی ۔ کلمات کے صحيح معنی بيان کئے جائيں چونکہ معموالً مباحث ميں طرفين ايک ہی کلمہ سے م١
  کا اراده کرتے ہيں بطور مثال، عصمت يا تقيہ کی جو تفسير وہابی علماء کرتے ہيں وه اماميہ تفسير سے بالکل الگ ہے۔

۔ ابتدائے کالم ہی سے وہابی شخص کو قبول کرنا ہوگا کہ وه ايک اسالمی فرقہ سے مربوط فرد سے گفتگو کر رہا ہے، ٢
  کہ جو شيعيت کو اسالمی فرقہ جانتے ہيں۔ بالکل اہل سنت کی طرح

۔ ليکن اگر وه شيعوں کو کفار کا خطاب ديں تو انھيں يہ جان لينا چاہيئے کہ انھوں نے تمام اہل سنت کی مخالفت کی او ران ٣
االت کوسے گفتگو کا کوئی فائده نہيں. ( ميں اپنے تمام معامالت کوخدا کے حوالے کرتا ہوں،کہ بے شک وه تمام بندونکے ح
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  ١خوب ديکھنے واال ہے)۔
  

  عصام علی يحيٰی العماد
  ہجری  ١٤١٢صنعاء 

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

 ٤٤) سورٔه غافر ، آيت ١(
 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  مذہب اماميہ کو وہابيت کے لئے کس طرح پيش کيا جائے!
ميں نے کتاب'' رحلتی من الوہابية الی االثنی عشرية'' ميں وه دالئل پيش کئے ہيں جن کی بنا پر ميننے وہابيت کو ترک کيا. 

گرچہ اس وقت وہابيوں کی ايک مسجد مينامام جماعت اوراستاد کی حيثيت سے مشغول تھا اور اس کتاب ميں ميری کوشش 
کو ايک وہابی شخص کے لئے اس طرح بيان کرونکہ جب وه کسی اماميہ  ہے کہ فرقٔہ اماميہ کے حقائق اور خصوصيات

سے گفتگو کرے تواس کی فکری مشکالت برطرف ہوں ، گفتگو کے مثبت نتيجہ تک پہنچنے کے لئے ان مشکالت کا حل 
  ہونا ضروری ہے۔

ر ہوتا ہے، انھيں شخصی نظريہ کے مطابق ايک وہابی شخص ،اماميہ سے گفتگو کے دوران جن فکری مشکالت سے دوچا
ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مذہب اماميہ کو تين مرحلوں ميں پيش کيا جائے اوران مراحل ميں ترتيب کا لحاظ رکھنا

  ضروری ہے ورنہ اس کے افکار کی اصالح بھی نہيں ہوگی اور نہ ہی وه مذہب اماميہ کے حقائق سے آگاه ہوسکتا ہے۔
جان ليں کہ ان تين مراحل اوران کی ترتيب پر توجہ نہ دينے کے نتيجہ ميں مذہب  وہابی کے لئے ضروری ہے کہ وه يہ

اماميہ کے متعلق ان کی تحقيق اہل سنت حضرات کی تحقيقا ت سے الگ ہے، اوراسی بنا پر وہابی شيعيت کے متعلق جو فکر
  رکھتے ہيں وه قدمائے اہل سنت سے جدا ہے۔
(وہابی سے صحيح طرز گفتگو، يا سنی اور وہابی علماء کا دوسرے فرقوں کے  ميں نے کسی بھی مقام پر ان دو موضوعات

متعلق مختلف اآلراء ہونا) کے متعلق علمی تحقيق نہيں ديکھی، لٰہذا اس کتاب کی روش، تحقيق کی اہميت کو نماياں کرتی ہے 
ميں اختالف کا نتيجہ ہے ، وہابی  اور شيعوں کے بارے ميں سنيوں اور وہابيوں کا مختلف آراء رکھنا بھی تحقيق کی روش

شيعيت کے بارے ميں جو تصورات رکھتے ہيں، يہ انکی غير علمی روش کا نتيجہ ہے، جس کی وجہ سے وه شيعيت کے 
حقائق سے دور ہی نہيں، بلکہ شيعوں کی طرف ناروا نسبتيں ديتے ہيں، شيعيت کے حقائق سے مطلع ہونے کے لئے ايک 

ہے کہ جس ميں شيعيت کے متعلق سنی اور وہابی نظريات کا آپس ميں مقايسہ کيا جائے.  ايسی علمی تحقيق کی ضرورت
اورايک محقق کہ (جس کا محور مذہب اماميہ کی تحقيقہے) کو چاہئے کہ وه مذہب کے متعلق روش تحقيق کے درميان فرق 

  کا قائل ہو۔
گے اور اس ترتيب کے لئے پابندی الزم ہے تاکہ ہم مذہب اماميہ کی خصوصيات کوبالترتيب تين مرحلوں ميں بيان کريں 

  وہابيونکی طرح مشکالت ميں گرفتار نہ ہوں۔

  حقائق اور مذہب اماميہ کی خصوصيات کی تين مرحلے:
  پہال مرحلہ: مذہب اماميہ کی وابستگی کے لحاظ سے معرفت۔

متعلق غلط فہمی ميں گرفتار ہيں اور انھيں اس مرحلہ ميں ان دالئل پر تحقيق ہوگی کہ جن کی بنياد پر وہابی، شيعيت کے 
  غالی کا خطاب ديتے ہيں۔

  شيعيت کے متعلق اس غلط فہمی کے دو اسباب ہيں:
  ۔ اوران کے مطالعہ کی روش کا نادرست ہونا۔٢۔ وہابيت کا مذہب اماميہ سے صحيح طور پر واقف نہ ہونا۔ ١
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  اس پہلے سبب کے لئے بھی تين اسباب پائے جاتے ہيں: 
غلو کے معنی سے مطلع نہ ہونا. ب: شيعہ دوازده امامی کے معنٰی نہ جاننا. ج: غلو اور غاليوں کے مقابلہ ميں اماميہ  الف:

  کے موقف سے آگاه نہ ہونا۔
  دوسرے سبب کے لئے بھی دوا سباب ہيں:

  نا۔الف: وہابيوں کا ايک خاص طرز تفکر . ب: ان کا شيعوں کے مقابلہ ميں اہل سنت سے جدا موقف رکھ
  اس مرحلہ کو طے کرنے کے بعد دوسرے مرحلہ ميں واردہونگے۔

  (دوسرا مرحلہ) مذہب اماميہ کی دقيق معرفت 
  اس مرحلہ ميں چار مہم حقائق کی تحليل کی جائے گی اور وه حقائق يہ ہيں:

  ۔مذہب اماميہ کی نظر مينالوہيت اور نبوت کی حقيقت۔١
  کی حقيقت۔ ۔ مذہب اماميہ کے نزديک شريعت و احکام٢
  ۔ مذہب اماميہ ميں بعض کلمات کے معانی کی حقيقت۔٣
  ۔ مذہب اماميہ کے اہداف کی حقيقت۔٤

  اس مرحلہ ميں غور و فکر کے بعد ہم تيسرے مرحلہ ميں داخل ہونگے۔

  (تيسرا مرحلہ) مذہب اماميہ کی بنيادی معرفت
  اس مرحلہ ميں بھی چار اہم نکات کی تحليل ہوگی۔

۔ اس مذہب کی ابتدا اور اس کے ٤۔ مذہب اماميہ کی حقيقت . ٣۔ اس مذہب مينامامت کی حقيقت. ٢کے منابع. ۔ مذہب تشيع ١
  ظہور کی دليليں۔

 اور جب قارئين ان تين مراحل کو طے کرليں تو پھر ہم مذہب اماميہ کی خصوصيات کے متعلق تحقيق ميں مشغول ہوں گے۔

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  (مذہب اماميہ کی خصوصيات)
گرچہ يہ خصوصيات دوسرے مرحلہ سے مربوط ہيں ليکن ہم نے جان بوجھ کر ان خصوصيات کو آخر ميں بيان کيا ہے تاکہ

  ايک وہابی، انھيں آسانی کے ساتھ درک کرسکے، اور يہ تين خصوصيات يہ ہيں: 
  کے بارے ميں اماميہ کا ميانہ رو ہونا۔۔ اہلبيت ١
  ۔ امام زمانہ کی غيبت مذہب اماميہ کی نظر ميں۔٢

مذہب اماميہ کو سمجھنے کے لئے ہم ان تمام مراحل کو طے کرنے پر مجبور ہيں، اوران مراحل ميں ترتيب کا ہونا بے حد 
اسے ايک نقشہ کی صورت ميں پيش ضروری ہے. مذہب تشيع کی وضاحت کے لئے جس روش کو ہم نے انتخاب کيا ہے 

  ١کرتے ہيں تاکہ اس روش کے تمام مراحل قارئين کے لئے واضح ہو جائيں۔
 ........... ................. ............ .........  

ايک  ) ميں نے اس تحقيق کی روش کو وہابيوں کے لئے مرتب کيا ہے تاکہ انھينمذہب تشيع کی کامل شناخت ہو جائے اور جب تک١(
وہابی کے لئے اہل تشيع کا غالی نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے اور جب تک وه الوہيت، نبوت ، دينی احکام، اور شيعی منابع سے باخبر نہ 

ہوں ؛تب تک اس کے لئے مشکل ہے کہ وه امامت و غيبت امام زمانہ جيسے مباحث کو سمجھ سکيں. اور ميں نے بھی وہابيت کو ترک
ل ميں امامت و غيبت کے مسائل کی معرفت حاصل کی اور ان پر ايمان اليا اِن تمام باتوں کو قارئين کی خدمت ميںکرنے کے آخری مراح

  پيش کر رہا ہوں تاکہ کوئی يہ نہ کہہ سکے کہ ميننے مباحث امامت و غيبت امام زمانہ کو اہميت نہ دی۔

)١ (  
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  مذہب اماميہ کی معرفت 
)٢ (  

  مذہب اماميہ کی دقيق معرفت
  مذہب اماميہ کی نظر مينالوہيت و نبوت کی حقيقت 

  مذہب اماميہ کے نزديک شريعت اور دينی احکام کی حقيقت 
  مذہب اماميہ کے اہداف کی حقيقت 

  مذہب اماميہ ميں بعض کلمات کے معنی کی حقيقت 
)٣ (  

  مذہب اماميہ کی بنيادی معرفت
  الف: مذہب تشيع کے منابع

  ب: امامت
  حقيقت ج: مذہب اماميہ کی

  د: اس مذہب کی ابتدا اور اس کے ظہور کی دليليں 
  نتيجہ 

  مذہب اماميہ کی خصوصيات

اس نقشہ ميں يہ بات واضح ہے کہ بعد کے دونوں مراحل کی معرفت سے قبل، پہلے مرحلہ کی معرفت ضروری ہے تاکہ 
اوپر قرار پانا اس مرحلہ کی اہميت کو وہابی شيعوں کو غالی کا خطاب نہ ديں، اور اس نقشہ ميں پہلے مرحلہ کا سب سے 

اجاگر کرتا ہے . لٰہذا اگر اس کو جابجا کرديا جائے تو پھر تحقيق کی روش ميں خلل واقع ہوگا اوراسی طرح دوسرے اور 
تيسرے مرحلے بھی اہميت کے حامل ہيں، اور انھيں يکے بعد ديگرے قرار دينا ضروری ہے ہر مرحلہ ميں کچھ حقائق بيان 

ے ہيں، اور چونکہ مذہب اماميہ کے خصائص کوسمجھنا ،ان گذشتہ مراحل کو طے کرنے پر موقوف ہے اسی لئے کئے گئ
ہم نے خصائص اماميہ کی بحث کو سب سے آخر ميں قرار ديا ہے. ہم نے پہلے مرحلہ کے مطالب کو سب سے پہلے ذکر 

ہے. اور مذہب اماميہ ميں حقيقت الوہيت و نبوت  کيا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ يہ مرحلہ آنے والے مراحل کے لئے مؤثر
جيسی بحث کو دوسرے مرحلہ ميں سب سے پہلے قرار دينے کی وجہ يہ ہے کہ ديگر تمام مباحث کا درک کرنا انھيں 

  مباحث پرموقوف ہے۔
ب سے آخر کے حاشيہ ميں گذر چکا ہے کہ امامت و غيبت امام زمانہ کے مباحث کو ہم نے س ٣٣ياد رہے جيسا کہ صفحہ 

  ميں قرار ديا ہے تاکہ ايک وہابی کے لئے ان مباحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔
اس نقشہ ميں عمودی خطوط تحقيق کے تمام مراحل ميں محکم ارتباط کی عکاسی کرتے ہيں اور اس حقيقت کی طرف اشاره 

  ا لحاظ ضروری ہے۔بھی، کہ ہر مرحلہ کا وجود گذشتہ مرحلہ پر موقوف ہے اور اس تحقيق ميں ترتيب ک
ہر مرحلہ ميں طبقات کا منسجم ہونا مذہب اماميہ کے حقائق و عقائد کے منسجم ہونے کی دليل ہے اور اس بات کی طرف 

اشاره ہے کہ محقق، مذہب اماميہ کے تمام حقائق کوايک مرتب و منسجم شکل ميں پيش کرے اور ہر حقيقت و خصوصيت پر
ے، کيونکہ اس طرح کی تحقيق ميں منسجم شکل کی اہميت ختم ہو جاتی ہے اور عٰليحده طور سے تحقيق نہ کی جائ

شايدوہابيوں نے شيعيت کی شناخت ميں جو خطا کی ہے اس کا ايک سبب يہ ہو کہ انھوں نے مذہب اماميہ کے عقائد و حقائق 
بعد والے مرحلہ کے لئے مقدمہ  پر الگ الگ بحث کی ہے. يہ نقشہ مباحث ميں ترتيب و تسلسل کو بيان کرتا ہے. ہر مرحلہ،

اور گذشتہ مباحث کا نتيجہ ہے اگر پہلے مرحلہ کو قبول کيا جائے، تو نتيجہ ميں دوسرے مرحلہ کو قبول کرنا ضروری 
ہوگا. اور افقی خطوط کا مفہوم يہ ہے کہ ہر مرحلہ پر محقق کی دقيق نظر ہو، تاکہ ايک مرحلہ دوسرے مرحلہ ميں مخلوط 

اور ہر مرحلہ کے لئے ايک دقيق تحقيق کی ضرورت ہے، کيونکہ اگرپہلے مرحلہ ميں ہماری تحقيق ناقص نہ ہونے پائے، 
ہو تو پھر دوسرے مرحلہ کا صحيح طور پر سمجھنا مشکل ہوگا. اس نقشہ کی نوک اوراس ميں کشادگی بتالتی ہے، کہ اگر 

  ) تو آئنده مراحل ميں يہ خطا اور وسيع ہو جائے گی۔تحقيق ميں پہال قدم غلط اٹھے (گرچہ اس کی لغزش کم ہی کيوں نہ ہو
  اب ہم ان قارئين کی خدمت ميں ان مراحل کو مختصر طور پر بيان کرتے ہيں۔ 
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و (١) ریتص

(١) 
هیامام مذہب   یک 

ت   معرف

تیحق  ق
تیحق   ق
ع   تیواق
ع  تیواق

وه تیال و بریپ یام از
ر ام ینید اور عتیش   از احک

ے مذہب داف ک   اہ
ض اظ بع ے الف  اس یمعن ک

هیامام   
هیامام   
هیامام   

لک  ںیم مس

(٢) 
هیامام مذہب  قیدق یک 

ت   معرف

مذہب ش عیت ے ک ابع من
 امامت ںیم مذہب اس

هیامام مذہب تیحق یک   ق
ے مذہب اس  ںیم وجود ک
ے   ںیلیدل یک آن

(٣) 
هیامام مذہب ن یک   یادیب

ت   معرف

ت جہین
هیامام مذہب  یک 
وص  اتیخص

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  (پہال مرحلہ)
  مذہب تشيع کا غلو سے کوئی ربط نہيں

سب سے پہلے ايک غير شيعی محقق کے لئے ضروری ہے کہ وه شيعيت کے متعلق تحقيق سے پہلے اس مرحلہ پر کہ 
''شيعہ غالی نہيں'' اپنی توجہ کو مرکوز کرے ، تاکہ شيعی حقائق اور امتيازات کی برعکس جلوه نمائی سے محفوظ رکھ 

  سکيں۔
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يع اور غاليوں کے درميان مغايرت ہی نہيں، بلکہ ايک عميق شگاف اس اہم فصل ميں ہم اس بات سے آگاه ہوں گے کہ اہل تش
ہے، ايسا شگاف جو مذہب اماميہ کے بلند و باال اسالمی حقائق اور غاليوں کے پست عناوين اٰلہی اور مجوسی فکر کے 

  ١درميان پايا جاتا ہے. (و ال تلبسوا الحق بالباطل...)
جو شيعی افکار کو غالی افکار سے مخلوط کرنے کے سبب وجود ميں آئے  اس مرحلہ ميں ان نتائج سے بھی آگاه ہوں گے

اور يہی طرز عمل (يعنی غير مربوط افکار کو شيعيت سے منسوب کرنا) شيعيت کے متعلق ان کی غلط فہمی ميں بے حد 
سيحی افکار کو مؤثر ہے . اور اس با اہميت مرحلہ سے بطور کامل آگاه نہ ہونے کی وجہ سے وه مجوسی ، يہودی، اور م

  شيعيت سے منسوب کرتے ہيں اوراس مذہب کے حقائق کو برعکس پيش کرتے ہيں۔
 ........... ................. ............ .........  

  . حق کو باطل ميں مخلوط نہ کرو.٤٢) سورٔه بقره، آيت ١(

ہ کو سمجھيں اوردرک کريں کہ شيعہ غالی اور ميرا عقيده ہے کہ اہل تشيع کے حقائق کو سمجھنے سے پہلے ہم اس مرحل
نہيں، ہم نے اس مرحلہ کا نام تشيع کی نسبی شناخت رکھا ہے تاکہ اماميہ کی خصوصيات پر گفتگو کرنے سے پہلے، ہم 

  تشيع اور غاليوں کے درميان فرق کے قائل ہوں۔
کن انھيں شيعيت سے بھی منسوب کيا اس حصہ ميں ان امور کے متعلق تفصيلی گفتگو ہوگی جو غاليوں سے مربوط ہيں، لي

جاتا ہے اوراس مرحلہ کا نام تشيع کی نسبی شناخت رکھنے کی دوسری وجہ يہ ہے کہ ہم مذہب اماميہ کے حقائق جو قرآن 
وسنت سے ماخوذ ہيں انھيں مجوسی، يہودی، اور مسيحی کفر آميز نظريوں سے دور رکھيں اور جب تک وہابی شيعوں کو 

ے سے باز نہيں آتے ، شيعہ کے متعلق ان کی تحقيق کی اصالح ناممکن ہے. ہم نے اس فصل ميں سب غالی کا خطاب دين
سے پہلے وہابيوں کی اس مشکل کو بيان کيا ہے اور ميں نے اس مشکل کے وجود ميں آنے کے اسباب پربھی ايک علمی 

  تحقيق پيش کی ہے۔
اء نے بحث کو خلط کرنے سے خود کودور رکھا، جس کے قابل ذکر بات ہے کہ دور قديم اور دوره حاضر کے سنی علم

نتيجہ ميں وه مذہب اماميہ سے دفاع اور اس مشکل مباحث کو خلط کرنے ميں گرفتار افراد سے ، ان سے بيزاری کا اظہار 
  ١کرتے ہيں۔

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

  متعلق علماء اہل سنت کے اقوال ہم بيان کريں گے. ) وہابيت جس مشکل ميں گرفتار ہياس کے١(

  شيعہ شناسی کے مختلف مطالعاتی طريقے 

اس مقام پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دوباره اس بات کی تاکيد کرتے ہيں کہ ہماری اس روش تحقيق کے جو تين 
بی تحقيق کی اصالح ہوسکے اور اہل سنت و مراحل ہيں ان ميں ترتيب کا لحاظ ضروری ہے تاکہ شيعيت کے بارے ميں وہا

  وہابيت کی تحقيق کا اختالف آشکار ہو جائے۔
اگر شيعيت کے بارے ميں وہابی اور سنی تحقيق کوايک دوسرے سے مقايسہ کريں تو سنی تحقيق کی کاميابی کا راز ، ان کا 

  شيعہ اور غالی کے درميان فرق جاننا ہے۔
ہے کيونکہ اس مرحلہ ميں ان غلط افکار کی اصالح ہوگی، جنھيں وہابيوننے مذہب تشيع  يہ مرحلہ بے انتہا اہميت کا حامل

سے منسوب کياہے اور پھر خود وہابيوں کی اصالح ہوگی، تاکہ وه صحيح روش کے تحت مذہب تشيع کو پيش کريں، جس 
اصر سنی علماء نے گذشتہ علماء کی کے نتيجہ ميں ان کے مطالعہ کا طور طريقہ ،علمی بنياد پر استوار ہوگا اور چونکہ مع

پيروی کی اورانھيں خلط مباحث کے عواقب سے بطور کامل شناخت تھی اس لئے ان کے يہاناماميہ کے حقائق کی تفسير 
وہابی تفسير سے جدا نظر آتی ہے. اور واضح طور پر انھوں نے شيعيت کے بارے ميں وہابی تفسير کو مستردکيا جانا ہے 

ی معيار و قواعد قرار ديئے ہيں جن کا کسی بھی تفسير اور تحقيق سے پہلے جانناايک وہابی شخص کے انھوں نے کچھ علم
  لئے الزم ہے۔

لٰہذا اس مرحلہ کا مطالعہ ضروری ہے تاک عام سنی وہابی نہ ہوجائيں اورخود وہابی اس مرحلہ ميں جو شيعی حقائق ميں 
  ہوسکتے۔بغير دقت کے شيعہ مذہب کے خصوصيات سے واقف نہيں 



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

 
 

ہم قارئين او روہابيوں سے اميد رکھتے ہيں کہ وه اس حصہ کا دقيق او رتفصيلی مطالعہ کريں تاکہ انھيں مطلوب نتيجہ 
حاصل ہو، کيونکہ مذہب اماميہ کے حقائق کی تفسير ميں تمام غلطيوں کا سرچشمہ، اس مرحلہ کا صحيح طور پر نہ سمجھنا 

  ہے۔
ہے کہ شيعہ شناسی سے مربوط مطالعات ميں تبديلی پيدا کريں اور اس روش کا اس حصہ کے پيش کرنے کا مقصد يہ 

  انتخاب کريں جسے معاصر اور گذشتہ سنی علماء نے اختيار کيا ہے۔
ميننے زمانہ وہابيت ميں شيعيت کی تکفير ميں ايک کتاب بنام ''الصلة بين االثنی عشرية و فرق الغالة'' لکھی (جس ميں تشيع و

کساں قرار ديا) جو شيعيت اور غاليوں کے درميان فرق نہ جاننے، اور شيعہ شناسی ميں فقط وہابی کتب سے مددغاليوں کو ي
لينے کا نتيجہ ہے اسی لئے تشيع کی شناخت کے لئے ميننے اس اہم مرحلہ کو سب سے پہلے قرار ديا ہے. ميں نے وہابيت 

پرستوں کے خود ساختہ خرافات اور غالی افکار کو شيعيت سے کے زمانہ ميں تمام جاہل افسانوں، صوفی، مجوسی اور بت 
  ١نسبت دی اور انھيں مذکوره کتاب ميں تفصيلی طور سے درج کيا ہے۔

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

ا جاتا ہے وہی شرک وغلو شيعيت )ميں وہابيت کے زمانہ ميناس وہم کا شکار تھا کہ غاليوں ميں جس قسم کا بھی غلواور شرک پاي١(
ميں بھی موجودہے ليکن بحمد هللا شيعہ کتب (جس ميں غلو شرک سے بيزاری کا اعالن کرتے ہيں) کا مطالعہ کرنے کے بعد ان دو 

  فرقوں ميں فرق واضح ہوا اور اس وہم کو ميں نے کتاب (ديدگاه شيعہ دربارٔه غلو و غاليان) ميں ذکر کيا ہے۔

سمجھتا تھا کہ شيعوں کی طرف ان امور کا نسبت دينا صحيح ہے، ليکن جس وقت ميں نے اس مرحلہ پر توجہ ميں ہميشہ يہ 
کی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا اورا س خطا کی اصالح کے نتيجہ ميں ميرے اندر يہ صالحيت پيدا ہوئی کہ ان باتوں ميں 

اور ان باتوں ميں جوان ميں پائی جاتی ہيں جبکہ ان کی جو شيعوں ميں نہيں پائی جاتيں، ليکن ان کی طرف منسوب ہيں 
طرف ان کی نسبت نہيں دی جاتی ، فرق پيدا کرسکو، لٰہذا ميں نے مذکوره کتاب کو طبع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی جال 

  ڈاال۔
کا ہے اوران ليکن اب ميرا نظريہ بدل چ ١اس دوران ميں معتقد تھا کہ شيعہ کو مجوسی ، يہودی ياصوفی کہا جاسکتا ہے

عناوين کے مصداق شيعہ نہيں، بلکہ غالی فرقے ہی ہيں، اس مرحلہ کو سمجھنے کے بعد، ميننے تحقيقات ميں وہابی روش 
کوترک کر کے، معاصر اور گذشتہ سنی علماء کی روش کواختيار کيا، جس کے نتيجہ ميں ميرا يہ قدم شيعيت کے متعلق 

  ا اور مجھے شيعيت اور غاليوں ميں خلط مباحث سے چھٹکارا مال۔ميرے نظريہ کو بدلنے ميں مفيد ثابت ہو
بالشک و شبہہ مجھے اس بات کا يقين ہے کہ ميں جن فکری مشکالت ميں گرفتار تھا اس کی وجہ اس زمانے کے فکری 

ن کا کام حاالت و اسباب تھے. ميننے اپنی پڑھائی يمن کے دارالحکومت شہر صنعاء کے ايک وہابی مدرسہ ميں کامل کی، ج
  ہی اہل تشيع 

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

) مصنف نے اس مقام پر کلمٔہ عنوصيہ سے استفاده کياہے. گنوسيسم ايک صوفی فلسفی مکتب ہے جس ميں خدا کی شناخت ، باطنی١(
شہور ہوا گويااس کلمہ سے مصنف کی مراد صوفی اور روحانی معرفت پر استوار ہے. اور يہ مکتب پہلی و دوسری عيسوی ميں م

  فرقے ہيں۔

کے بارے ميں کتابيں چھاپنااور انھيں نشر کرنا تھا اور ان تمام کتابوں کے مصنفين وه افراد تھے کہ جو شيعہ اور غالی 
ز افکار کو کوايک جانتے تھے ، جس کے نتيجہ ميں شيعہ اور غالی افکار کو ايک دوسرے ميں مخلوط کرتے اور شرک آمي

  شيعيت سے منسوب کرتے تھے۔
ان کتابوں کا مجھ پر کافی اثر ہوا اور اس مدرسہ ميں صرف انھيں کتابوں کو چھاپنے کی اجازت تھی کہ جنھيں وہابی روش 

  پر لکھا جاتا اور وه کتابيں جو شيعيت کی شناخت ميں سنی روش پر لکھی جائيں ان کے نشر کرنے کی اجازت نہ تھی۔
بعد مجھے فرصت ملی اور ميننے شيعيت کے متعلق سنی کتب کا مطالعہ کياجس پر بے حدتعجب ہوا، کيونکہ کچھ مدت 

  ميننے ان کی روش تحقيق ميں وہابيوں کی بہ نسبت بنيادی فرق پايا۔
ے ميںاہل تسنن آگاه ہيں کہ شيعہ کو غالی کے مساوی قرار دينا ايک بہت بڑی غلطی ہے اسی لئے انھوں نے شيعيت کے بار

وہابی تحقيق کو تنقيدکا نشانہ بناياہے اوروه معتقد ہيں کہ وہابی کتب کے ذريعہ ذره برابر شيعيت کے حقائق کونہيں سمجھا 
  جاسکتا۔
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  اس بارے ميں فرماتے ہيں: ١دور حاضر کے سنی مصنف استاد حامد حنفی
طور عام ،ان کتب کے ذريعہ مطالعہ کر رہا تھاايک طوالنی مدت سے ٔائمہ (ع) کے عقائدکا بطور خاص اور شيعہ عقائد کا ب

،کہ جنھيں اس مذہب پر تنقيد کرنے والوں نے تحرير کيا ہے، ليکن ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے باوجود کسی بھی 
  قسم کا ثمره 

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

  يات گروپ کے رئيس ہيں.)آپ دانشگاه ''عين شمس'' ميں عربی ادب١(

   ١حاصل نہ ہوا اوران کتب ميں کوئی ايسی چيز نہ تھی جو مجھے اس مذہب سے آشنا کرائے
اہل سنت معتقد ہيں کہ وہابی اپنی غلطی سے آگاه نہينہيں، جس کے نتيجہ ميں وه شيعہ اور غالی کے درميان فرق نہيں 

  کھتے ہيں: جانتے، اس کے متعلق مصری سنی عالم دين انور جندی ل
کيا ہی اچھی اور مناسب ہے يہ بات کہ ايک محقق عاقالنہ طور پر شيعہ اور غالی ميں (وه کہ جن کے مقابل اہل تشيع نے 

  ٢سخت موقف اختيار کيا اور ان کی مکاريوں سے آگاه کرتے رہے) فرق کا قائل ہو اور اس کی وضاحت کرے 
  اس مشکل کی طرف يوں اشاره کيا: علی عبد الواحد وافی جو مصری دانشور ہيننے بھی

  ٣مصنفين کی ايک بڑی تعداد نے جعفری شيعہ کو دوسرے شيعہ فرقوں ميں مخلوط کياہے۔
اہل سنت کے معاصر امام محمد غزالی نے بھی وہابيوں کی مطالعاتی روش کی اصالح ميں کافی کوششيں کی ہے اور پوری 

نے وہابيت کی پيروی کی. اور وه لوگ جو شيعہ اور غالی ميں اختالط کے  توانائی کے ساتھ ان سنيوں کا مقابلہ کيا ،جنھوں
  شکار ہيں،ان کی اس مشکل کو حل کرنے ميں کافی زحمتيں اٹھائيں۔

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

  ٤٥) فی سبيل الوحدة االسالمية، مرتضی الرضوی، ص ١(
  ٤٢١ص) االسالم و حرکة التاريخ، ٢(
  ١١)بين الشيعہ واہل السنة، ص ٣(

  آپ اس موضوع کے متعلق يوں فرماتے ہيں:
بعض جھوٹے افراد جو شيعہ اور غالی کو ايک جانتے ہيں، نے يہ شايع کيا کہ شيعہ حضرت علی ـ اور سنی حضرت محمد ۖ 

شائستہ جانتے ہيں. اور پيغمبۖر کا نبوت کے پيرو ہيں اور اہل تشيع علی کو پيغمبر اسالم ۖکی بہ نسبت نبوت کے لئے الئق اور
يہ سب باتيں شيعيت پر ناروا تہمتيں ہيں، جو صرف غاليوں پر ہی  ١پر فائز ہونا ايک خطا ہے، جبکہ يہ مرتبہ علی کا تھا

  منطبق ہوتی ہيں۔
يعہ اور غالی محمد غزالی نے ان سنی حضرات کی روش پر بھی تنقيد کی ہے ،جنھوں نے وہابی روش کا اتباع کيا اور ش

  کے درميان فرق کودرک نہيں کرسکے، اس کے متعلق فرماتے ہيں:
بعض سنی علماء نے جھوٹ اور حقيقت کو برعکس نماياں کرنے کے لئے شيعونکی طرف اس بات کی نسبت دی ہے کہ يہ 

  ٢قرآن کی آيات ميں کمی واقع ہونے پر اعتقاد رکھتے ہيں
وہابيوں نے شيعيت کے بارے ميں تحقيق ميں کافی تند اور سخت روش اختيار کی  اور بعض اہل سنت متفکرين معتقد ہيں کہ

  ہے، شيعہ اور غالی کو يکساں جانتے ہيں لٰہذا انھوں نے شيعہ شناسی ميں خطا کی ہے۔
 ........... ................. ............ .........  

  ٢٥٠، ص ١٤١٤، سال اول شعبان ٣) رسالة التقريب ، شمارٔه ١(
  ٤٨) ليس من االسالم، ص ٢(

  مصری دانشور محمد فرماتے ہيں:
قديم االيام سے سنی و شيعہ کے درميان اختالفات پائے جاتے ہيں ليکن وہابيوں نے اپنے افکار کے ذريعہ ان ميں ايسا شگاف

بروز ان کے اختالفات  پيدا کيا جو اٹھارہويں صدی عيسوی کے بعد سنی و شيعی اختالفات ميں بے حد موثر رہا. اور روز
  ١ميں اضافہ ہوا. يہ سب وہابيت کے منفی فکر کے اثرات ہيں۔
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  دوسرے سنی دانشور عبدالحليم جندی فرماتے ہيں:
شيعوں کی طرف غالی افعال کی نسبت دی گئی اور اس طرز عمل نے دوسروں پر شيعيت کے متعلق منفی اثر چھوڑا اور ان

جن سے وه خود بيزار ہيں مثالً ان کا يہ کہنا کہ شيعيت کے يہاں امام ہی خدا ہيں جوکہ باتوں کو شيعيت سے منسوب کيا گيا 
  ٢سراسر غلو اور کفر ہے اور شيعہ ان افکار سے بری ہيں۔

  (ڈاکٹر طہ حسين فرماتے ہيں:)
کے  شيعوں کے دشمنوں نے ، شيعوں سے ہر چيز کو منسوب کياہے وه صرف ان چيزوں پر اکتفا نہيں کرتے جو شيعوں

بارے ميں سنتے يا ديکھتے ہيں بلکہ اپنی طرف سے ان ميں من مانا اضافہ کراضافہ کر ليتے ہيں جنھيں شيعہ سے سنا، يا 
  ان ميں پايا ہے، يہاں تک کہ ان تمام افعال کی نسبت اصحاب اہلبيت (ع) کی طرف دی جاتی 

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

  .١٤٠ر االسالمی فی تطوره، ص ) الفک١(
  .٢٣٥) االمام جعفر الصادق، ص٢(

ہے. ان افراد کی مثال ان چوروں جيسی ہے جو پہاڑ پر کمين کئے ہوتے ہيں يہ لوگ شيعی گفتار و کردار پر دقيق نظر 
  ١رکھتے ہيں اورنامربوط مسائل، کہ جو شيعيت ميں نہيں پائے جاتے ان کی طرف منسوب کرتے ہيں۔

گذشتہ صفحات ميناشاره کيا ہے کہ ڈاکٹر علی عبد الواحد وافی جو سنی دانشور ہيننے اپنی کتاب ''بين الشيعہ و اہل ہم نے 
السنہ'' ميں وہابيوں کی خود ساختہ مشکالت پر گفتگو کی ہے اس کتاب ميں وہابيوں نے جو شيعہ و سنی کے درميان بے 

  بنياد پروپيگنڈے کئے ،اس کی رد ميں فرماتے ہيں:
گرچہ ہمارے اور شيعوں کے درميان بے حد اختالف ہے ليکن اس کے باوجود يہ اختالف سند و اجتہاد کے دائره سے خارج 

  ٢نہيں۔
''سنی محقق فہمی ہويدی'' بھی انھيں لوگوں ميں سے ہيں کہ جنھوں نے درک کيا کہ وہابيوں کا شيعہ کی تکفير ميں اصرار، 

  نتيجہ ہے. آپ فرماتے ہيں: ان کا شيعہ اور غالی ميں اختالط کا
  ٣شيعہ کو کافر کہنا وہابيت کے اصل ترين منصوبوں ميں سے ايک منصوبہ ہے۔

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

  . ٣٥) علی و بنوه، ص ١(
طور پر ہماری کتاب بازخوانی انديشٔہ تقريب) بين الشيعہ و اہل السنہ، البتہ ہم اس مطلب کی تائيد نہيں کرتے اور اس نظريہ پر مفصل ٢(

  ميں نقد و رد کی گئی ہے. (مترجم فارسی) 
  .٣٢٢) ايران من الداخل، ص ٣(

تمام علماء معتقد ہيں کہ وہابيوں کی شيعہ شناسی مطالعاتی روش نے انھيں تشيع اور غالی کی مخلوط وادی تک الکھڑا 
ہے. حتی بعض متفکرين معتقد ہيں کہ جس طرح وہابی شيعيت کو پيش کرتے  کيااورانھيں ايک عظيم گمراہی ميں مبتال کيا

ہيں اس ميناور اس کے حقائق کے درميان بالکل تناقض پايا جاتا ہے اور شيعيت کی يہ تصوير کشی صرف اور صرف 
المفترٰی عليہا'' ميں  وہابيت پر صدق کرتی ہے، يہی مطلب ہم سالم بہنساوی کے نوشتوں ميں پاتے ہيں . آپ نے کتاب '' السنة

پوری طرح شيعہ شناسی ميں وہابيوں کی جو مطالعاتی روش ہے اس پر بحث کی اور اس روش کی اصالح کو الزم جانا ہے 
اور وہابيوں کے اہل سنت کی مطالعاتی روش سے جدا ہونے کو واضح طور پر بيان کيا ہے. اور وہابيوں ميں رائج تمام 

تنقيدکا نشانہ بنايا ہے. وه شيعيت پر اس تہمت کو ، کہ شيعہ دوسرے قرآن رکھتے ہيں، سختی بيہوده و بے معنی باتوں کو 
  سے رد کرتے ہوئے کہتے ہيں:

اور بے شمار سنی مذہب سے  ١جو قرآن اہل سنت کے درميان ہے وہی قرآن تمام شيعہ مساجد اور گھروں ميں پايا جاتا ہے،
بارے ميں وہابی تصورات تمام يہودی ، مسيحی اور مغربی اسالم شناسوں کی  وابستہ متفکرين يہ جانتے ہيں کہ شيعوں کے

کتب سے ماخوذ ہيں. اور طبيعی ہے کہ ان منابع پر اعتماد کے نتيجہ ميں کوئی بھی شيعہ اور غالی ميں اختالط، جيسے 
  مرض ميں مبتال ہوسکتا ہے۔

 ........... ................. ............ .........  
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  ٦) السنة المفترٰی عليہا، ص ١(

  جندی مصری دانشور کی بھی يہی فکر ہے جيسا کہ گذشتہ صفحات ميں ہم نے ان کے قول پر روشنی ڈالی۔
حسن البناء (جو کہ مصر ميں تحريک اسالمی کے رہبر ہيں) نے بھی بڑے ہی زور و شور کے ساتھ شيعہ شناسی ميں وہابی 

لوگوں سے مبارزه کيا ،کہ جو شيعہ اور غاليوں ميں مساوات کے قائل ہيں اوران کی  روش کو بدلنے کی کوشش کی اور ان
  ١خطا نے انھيں بے حد متحير کيا، کيونکہ دنيا کے کتب خانے شيعہ دانشوروں کے علمی خزانوں سے لبريز ہيں۔

تک کہ مصری معروف  سنی مذہب سے وابستہ عباس محمود عقاد بھی وہابيوں کے اس انحراف کی طرف متوجہ ہوئے يہاں
  رائيٹر انيس منصور نے ان سے نقل کيا:

اگر اجل نے مجھے فرصت دی تو مذہب شيعہ کے لئے ايک منطقی تحقيق مرتب کروں گا، کيونکہ بے شمار بيہوده باتوں کو
ت نہ شيعيت سے منسوب کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ شيعيت کے واقعی چہره سے آگاه نہينہيں، ليکن اجل نے انھيں مہل

  ٢دی۔
سنی مورخ، محمد کرد علی نے بھی ان فرقوں کا منہ توڑ جواب ديا ،جو شيعہ اور غالی کے درميان فرق نہيں جانتے، 

  فرماتے ہيں:
 ........... ................. ............ .........  

  پر نقل کيا ہے. ٢٥٠مذکورات'' ميں صفحہ ) ا س عبارت کو حسن البناء کے شاگرد استاد عمر تلمسانی اپنی کتاب ''ذکريات ال ١(
  .٢٠١) لعلک تضحک، ص٢(

بعض مصنفين کا يہ عقيده رکھنا بالکل غلط ہے کہ مذہب تشيع عبد هللا بن سبا کی بدعتوں ميں سے ايک بدعت اور يہ ان کی 
 بن سبا اور اس کے گفتار و کم علمی کا نتيجہ ہے. اگر کوئی شيعيت ميں عبدهللا بن سبا کی موقعيت کو جانے اوران کا عبدهللا

کردار سے بيزاری اورتمام شيعی دانشوروں نے جس طرح اس کی بدگوئی کی ہے اسے ديکھے تو پھر انھيں معلوم ہوگا کہ 
  ١ان کا يہ عقيده کس قدر بے بنياد ہے۔

ہار کرتے ہوئے تحريک اخوان المسلمين کے رہبر عمر تلماسی، شيعہ اور غالی کو ايک جاننے والوں پر تعجب کا اظ
  فرماتے ہيں:

  ٢شيعہ فقہ نے اپنے بلند اور قدرت مند تفکر سے دنيائے اسالم کو ماال مال کيا ہے۔
دوسری طرف اہل سنت کے امام اور زمانہ کے فقيہ محمد ابو زھره وہابيوں کی اس روش سے سخت خوفزده ہيں اور 

يں آپ نے تنقيد کا نشانہ بنايا ہے اور تقيہ کے متعلق (کہ جسوہابيوں نے جن شيعہ کالمی تعبيروں کی غلط تفسير کی ہے انھ
  کے شيعی معنی کو وہابيوں نے درک نہيں کيا) ثابت کيا ہے کہ تقيہ کے شيعی معنی قرآن سے ماخوذ ہيں، فرماتے ہيں: 

مت مقصود ہو تقيہ يعنی انسان جان کے خوف سے يا ايسے بلند و باال اہداف تک پہنچنے کے لئے جن سے دين خدا کی خد
  اپنے بعض عقائد کو پوشيده رکھے اور يہ معنی

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

  .٢٥١، ص٦) خطط الشام، ج١(
  .٩١) مجلہ العالم االسالمی، شماره ٢(

  ١خود قرآن ميں پائے جاتے ہيں۔
سرپرست نہ بنائيں، کہ جو بھی ايسا کرے گا اس کا خدا سے  خبردار صاحبان ايمان مومنين کو چھوڑ کر کفار کواپنا ولی اور

کوئی تعلق نہ ہوگا مگر يہ کہ تمہيں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہينہے اور خدا تمہيناپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور 
  ٢اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

  کو ايک سمجھتے ہيں، آپ اس طرح لکھتے ہيں:اور وہابيوں کے جواب ميں، کہ جوامام کے متعلق شيعہ اور غالی عقائد 
  ٣مذہب اماميہ، امام کے مقام کو پيغمبر اسالۖم کے برابر نہيں جانتے۔

ازہر يونيورسٹی کے رئيس اور اہل سنت کے بزرگ پيشوا شيخ محمود شلتوت نے شيعہ شناسی ميں قدمائے اہل سنت کی 
ش سے وسيع پيمانہ پر مبارزه کيا ہے کيونکہ وہابی مذہب اماميہ روش سے حمايت کا اظہار کيا ہے اور وہابی مطالعاتی رو

  کی شناخت اور انھيں غالی کے برابر قرار دينے ميں سخت خطا ميں گرفتار ہيں۔
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آپ نے کافی کوششيں کيں تاکہ وہابی، سنی روش کی طرف پلٹ آئيں اور جواختالفات کے بيج وہابيوں نے شيعہ و سنی کے 
  نابود کيا  درميان بوئے تھے انھيں

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

  .٢٢) االمام الصادق، ص١(
  .٢٨) سورٔه آل عمران، آيت ٢(
  .١٥١) االمام الصادق، ص ٣(

جاسکے، لٰہذا وہابيوں نے آپ کی سخت مخالفت کی اور آپ پر سنيوں کو غاليوں سے نزديک کرنے کی تہمت لگائی، ليکن 
و يہ ہے کہ شيخ محمد شلتوت وہابيوں کو يہ سمجھاناچاہتے تھے کہ جن باتوں کو وه شيعيت سے منسوب کرتے ہيں حقيقت ت

وه سبائيان و خطا بيان و بيانيان کے افکار و عقائد ہيں، کہ جنہيں شيعہ کافر جانتے ہيں اور آپ کا عقيده ہے کہ وہابی چونکہ 
  ،اسی لئے شيعيت سے انحرافی عقائد کو منسوب کرتے ہيں۔شيعہ کو غاليوں کا ايک فرقہ تصور کرتے ہيں

محمد شلتوت مجبور تھے کہ اپنے ہم عصر بعض سنيوں سے مبارزه کريں (کہ جن پر وہابی رنگ چڑھ چکا تھا اور وه 
قدمائے اہل سنت کی روش پر تنقيد کرتے تھے) کيونکہ آپ کے نزديک يہی لوگ سد راه تھے کہ جن کی وجہ سے اہل تشيع 

  تسنن کو قريب کرنا امکان پذير نہ تھا، وه فرماتے ہيں کہ: و
تقريب کے نام پر تنگ نظر افراد اور وه لوگ جو نحس اہداف رکھتے ہيں (معموالً ہرمعاشره ميں ايسے لوگ پائے جاتے 

و ريہ ايسے ہيں) جدال کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے يہ وہی لوگ ہيں جن کی بقا دوسرے لوگوں ميں تفرقہ پيدا کرنے پر ہے ا
  بيمار دل افراد ہيں، جن ميں کسی بھی طرف رجحان نہيں پايا جاتا، بلکہ اپنے ھوا و ھوس کی پيروی کرتے ہيں۔

يہ کچھ ايسے خود فروش مصنفين ہيں جو تفرقہ پسند لوگوں کی خدمت کرتے ہيں او رجب بھی مسلمانوں ميں تفرقہ کے 
  ١يہ لوگ مستقيم و غير مستقيم طور پر سد راه بن جاتے ہيں۔خاتمہ اور اتحاد کے لئے تحريک چالئی گئی، تو 

وہابی اماميہ اور غاليوں ميں تفکيک نہ کرنے کی وجہ سے شيعوں کو رافضی کہتے ہيں در آنحاليکہ رافضی ايک عام 
افر جانتے عنوان ہے جو بے شمار فرقہ شناسی کتابوں ميں غالی فرقونپر منطبق ہوتا ہے اور سنيوں سے پہلے شيعہ انھيں ک

  ہيں، لٰہذا انور جندی اس بارے ميں کہتے ہيں: 
  ٢''رافضی نہ سنی ہيں اور نہ ہی شيعہ''۔

تشيع اور غالی کو ايک جاننے ميں جو مشکالت وجود ميں آتی ہيں ان کی طرف علمائے اہل سنت نے اپنی سينکڑوں کتابوں 
  م اقوال کو جمع کرسکيں۔ميں اشاره کيا ہے اس کتاب ميں اتنی گنجائش نہيں کہ ہم ان تما

ہم يہاں تک، يہ جان چکے ہيں کہ تشيع اور غالی کوايک تصور کرنا ايک ايسی سخت مشکل ہے، کہ جسے دشمنان اسالم 
نے مسلمانوں ميں اتحاد ختم کرنے کے لئے پيش کياہے اور محقق کے لئے اس مشکل کا سمجھنا بہت مشکل ہے، کيونکہ يہ 

جس پر دشمنان اسالم نے مکاری کے ساتھ پرده ڈال کر اسے مسلمانوں کے سامنے پيش  ايک ايسی چھپی ہوئی مشکل ہے
کياہے، اس زمانہ ميں بعض ساده لوح سنيوں نے وہابيوں کی مکاريوں کودرک نہيں کيا اور ان کی فريب کاريوں کا شکار ہو 

  کر اس مشکل (خلط 
 ........... ................. ............ .........  

  ) مجلہ رسالة االسالم .١(
  .٢٨) االسالم و حرکة التاريخ، ص ٢(

مباحث) ميں گرفتار ہوگئے . ليکن اہل سنت کے متفکرين کی کوششوں سے آج يہ خطره ايک خاص گروه ميں منحصر ہوکر 
  زائل ہو چکا ہے۔

نھيں نہيں معلوم کہ شيعہ غلو جيسی قارئين يہ جان ليں کہ وہابی شيعوں کوغلو آميز افکار کا حامل تصور کرتے ہيں، ليکن ا
مشکل ميں گرفتار نہيں، بلکہ يہ وہابی ہيں جو شيعيت کو نہ پہچاننے کی بيماری ميں مبتال ہيں وه اماميہ ميں غلو کے اسباب 

  ڈھونڈتے ہيں ليکن انھيں چاہئے کہ وه خلط جيسی بيماری ميں مبتالہونے کے اسباب پر توجہ ديں۔
يجہ پر پہنچ چکے ہيں کہ وہابيوں کی يہ مشکالت گذشتہ سنی کتب پر صحيح تحقيق نہ کرنے کا سنی معاصر محققين اس نت

نتيجہ ہيں. لٰہذا انھوں نے ان انحرافات کے عوامل پر تحقيق کی اور واضح کيا ہے کہ يہ شيعہ نہيں کہ جو غلو جيسی مشکل 
  غلو ميں فرق نہ کرپانے کے سبب مبتال ہوئے ہيں۔ ميں گرفتار ہيں، بلکہ يہ ايک باطل خيال ہے جس ميں وہابی تشيع اور
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ايک وسيع تحقيق انجام دينے کے بعد ميناس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ شيعہ شناسی کی مطالعاتی نہج تين روشوں ہی ميں 
  ۔ شيعہ دانشور ونکی روش۔٣۔ اہل سنت کے قديم و جديد متفکرين کی روش. ٢۔ وہابی گروه کی روش. ١منحصر ہے: 

ے پہلے ميں ہابی روش پر پابندتھا پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل سنت متفکرين کی روش سے آگاه ہوا جس سب س
کے بعد شيعہ علماء کی روش کی طرف ہدايت حاصل ہوئی تب ميننے وہابی اور سنی روش ميں غير قابل انکار تضاد پايا. ان

نہيں کہا جاسکتا ہے. ليکن اگر وہابی روش ميں تعارض اور تباين روشی اختالف کے ہوتے ہوئے وہابی تمام نتائج کو صحيح
  کو قبول کرليں تو پھر منطق کے لحاظ سے دونوں روشيں باطل ہوں گی۔

جس کے نتيجہ ميں شيعوں کے بارے ميں نہ وہابی تحقيق قابل استفاده ہوگی اور نہ ہی سنی تحقيق، جبکہ آئنده مباحث ميں يہ 
تفسير (کہ جس ميں کوئی واقعيت ہے اور نہ حقيقت) سے زياده سنی تفسير، اماميہ عقائد کی  بات واضح ہوگی کہ وہابی

  حقيقتوں کوواضح کرتی ہے ۔
جب ہم وہابی مطالعات کے نتائج ديکھتے ہيں تو ہميں معلوم ہوتا ہے کہ وه شيعہ عقائد کی صحيح تفسير بيان کرنے سے کس 

گفتگو کرتے ہيں اسے اہل سنت متفکرين تشيع ہی نہيں جانتے، اور شيعيت  قدر عاجز ہيں جس تشيع کے بار ے ميں وہابی
کی جو عجيب و غريبتصوير وہابی پيش کرتے ہيں وه بالکل اس تصوير سے جدا ہے کہ جسے شيعہ اور سنی علماء نے پيش

يوں کے لے ميسر نہيں، کيا ہے. شيعيت کی نظر ميں مباحث الوہيت و نبوت اورمذہب اماميہ کے ديگر حقائق کا ادراک وہاب
کيونکہ وه سخت انحراف فکری ميں مبتال ہيناور وه مذہب اماميہ اور غاليہ کو ايک جانتے ہيں، جبکہ اہل تشيع کا غاليوں سے

دور دور تک کوئی ربط نہيں، لٰہذا واضح ہے کہ ايسے حاالت ميں ايک وہابی کے لئے حيران و سرگردان رہنے کے سوا 
  کوئی چاره نہيں۔

ب کی بات تو يہ ہے کہ بعض ساده لوح سنی حضرات کے لئے وہابی نظريات قابل قبول ہيں اور وه سنی متفکرين کو تعج
تمسخرآميز نگاه سے ديکھتے ہيں (جبکہ سنی اور وہابی دونوں شيعيت کے متعلق خاص نظر رکھتے ہيں) کيونکہ يہ لوگ 

يں، لٰہذا وہابيوں کی فريب کاريوں ميں مبتالہوتے ہيں جبکہ يہ اہل سنت اور وہابيوں کے درميان شديد اختالف سے بے خبر ہ
وينصدی عيسوی ميں وہابيت کے وجود ميں آنے سے  ١٨تمام مشکالت شيعيت سے آشنا نہ ہونے کا نتيجہ ہيں. جس طرح 

يہ مشکل اس مشکل نے شيعوں اور سنيوں ميں اختالف پيدا کيا، اسی طرح دور حاضر ميں سنی اور وہابی اختالفات ميں 
  تاثير گذار ہوئی. اور جب تک يہ مشکل حل نہ ہو اہل سنت اور وہابيت کے درميان اختالف سمجھنا ممکن نہيں۔

دور ماضی ميں جن مسائل پر شيعوں اور وہابيوں ميناختالف تھا دور حاضر ميں وہی اختالف سنی اور وہابی اختالف ميں 
طرح واضح کرديا ہے کہ جن مسائل کی نسبت وہابی، شيعيت کی طرف تبديل ہوچکا ہے اوراہل سنت نے اس بات کو پوری 

ديتے ہيں وه مذہب غلو اور غاليوں سے مربوط ہيں، جن کا شيعيت سے کوئی تعلق نہيں،ا گرچہ وہابيوں کے اس کردار سے 
  شيعہ اور سنی اختالف ميں شدت پيدا ہوئی، ليکن خود سنی اور وہابی ميں بھی اختالف پايا جاتا ہے ۔

يہی وجہ ہے کہ شيعہ اور سنی مفکرين نے کئی مرتبہ اس مشکل کی طرف توجہ دالئی اور جب تک اس مشکل خلط کو حل 
  نہ کيا جائے ان تين فرقوں مينآپسی تفاہم کی کوئی گنجائش نہيں ہے۔

يوں اور سنيوں کے ڈاکٹر ناصر قفاری جوايک انتہا پسند مصنف ہے اور شيعوں کو کافر کہتا ہے، نے اماميہ کے متعلق وہاب
  د رميان ايک مناظره پيش کياہے کہ جو قابل توجہ ہے:

مذہب اماميہ کے متعلق معاصر مصنفين کے نزاع نے مجھے اپنی طرف جذب کيا، مصنفين کا ايک گروه (جن ميں محب 
غلو نے انھيں اسالمی  الدين خطيب، احسان اٰلہی ظہير ، ابراہيم جبہان شامل ہيں) شيعوں کو کافر کہتا ہے وه معتقد ہے کہ

حدود سے خارج کرديا ہے اور دوسرا گروه (نشار، سليمان دنيا، مصطفی شکعہ)، انھيں ايک ميانہ رو اور ايک ايسا فرقہ 
تصور کرتا ہے، جن کا غاليوں سے کوئی تعلق نہيں، اور بھنساوی جيسے کچھ لوگ ہيں جو شک و ترديد ميں مبتال ہيں اور 

مطالب کے بارے ميں سواالت کئے ہيں، جنھيں محب الدين خطيب و احسان اٰلہی ظہير نے لکھا انھوں نے سنيوں سے ان 
ہے. البتہ اس ميں کوئی شک نہيں کہ اگر کوئی اس قسم کے گرداب ميں پھنس جائے تو حقيقت اس کے لئے مشتبہ يا ختم 

  ١ہوجائے گی۔
) Thesisور کيا، کہ ڈاکٹريٹ ميں ميری تھيسس (اور اس نزاع کی جڑ تک پہنچنے کے لئے ميری کوششوں نے مجھے مجب

) Thesisکا موضوع ''وہابيوں کی مشکل کے بارے ميں شيعوں اور غاليوں کے خلط کرنے سے متعلق'' ہو، اس تھيسس (
  ميں، ميں نے عرض کيا ہے کہ اس قسم کی مشکالت مطالعاتی روش ميناختالف کی وجہ سے وجود ميں آتی ہے۔

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

. کہ جسے ميں نے ناصر قفاری کی رد ميں لکھا ہے وه جلد طبع سے ١٠۔ ١١، ص١) اصول مذہب الشيعہ االماميہ االثنی عشريہ، ج١(
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  آراستہ ہوگی۔

ذريعہ ميرے نزديک ايک طويل تحقيق کے بعد يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ وہابيوں کے مطالعہ و تحقيق کی روش کے 
شيعيت کی شناخت ممکن نہيں، اور خود وہابيوں اور اہل تسنن کے درميان مذہب اماميہ کی شناخت ميں گہرا اختالف پاياجاتا 

  ہے۔

  مرحلٔہ اول کے نتائج

مذہب تشيع کے بارے ميں وہابی روش کے ذريعہ تحقيق کرنے کا مطلب تحقيق کے موضوع (شيعی حقائق) کی قربانی ہے 
ميں موضوع کے ساتھ اس طرح برتاؤ کيا جاتا ہے کہ گويا مکتب اہل بيت کے پيرو اپنے عقائد بيان کرنے اوران کی روش 

ميں کسی بھی قسم کی روش کے حامل نہيں، لٰہذا اہلسنت اور وہابيوں کے اس جدال سے بچنے کا صرف ايک ہی راستہ ہے،
ہب اماميہ کی تفاسير اور بيانات کی طرف رجوع کريں، اور وه يہ کہ ہم مکتب تشيع کے عقائد کو سمجھنے کے لئے خود مذ

  جس طرح سالم بھنساوی کے اس روش کواختيار کرنے کو قفاری نے نقل کيا ہے۔
بھنساوی نے جب مفہوم تشيع ميں احسان اٰلہی ظہير اور مصطفی شکعہ کے درميان اختالف پايا تو کشف حقيقت کے لئے 

اوران سے گفتگو کے نتائج کو کتا ب ''السنة المفترٰی عليہا'' ميں درج کيا ہے لٰہذا مذہب اماميہ کے علماء کی طرف رجوع کيا
  وه متوجہ ہوئے کہ شيعہ حقائق کے بارے ميں سنی مطالعاتی روش، واقعيت سے زياده نزديک ہے۔

لعاتی روش کو اس طرح جن بزرگ سنی مفکر ڈاکٹر حامد حنفی داؤد نے اماميہ افکار کو بيان کرنے ميں وہابيوں کی مطا
چھوڑ کر اماميہ روش اختيار کرنے پر اصرار کيا ہے. آپ عالمہ مرحوم مظفر کی کتاب عقائد االماميہ کے مقدمہ ميں 

  تحرير فرماتے ہيں:

  وھابيوں کے انحراف کی دليليں 

ه ہوں تو وه بہت وه لوگ جواس خيال مينہيں کہ دشمنان شيعہ کے نوشتوں کے سہارے اماميہ عقائد اور شيعی تمدن سے آگا
بڑی غلطی پر ہيں، گرچہ وه کثرت علم ، اور پوری طرح تسلط رکھتے ہوں اور ان کی روش ميں تعصب نہ پاياجاتا ہو، 

  افکار و نظريات کو نقل،يا ان ميں تحقيق کرنے ميں امين ہوں۔
اور تحقيق ميں سالہا سال اس  ميں نے ٔائمہ اہل بيت (ع) کے عقائد (بطور خاص) اور شيعی عقائد (بطور عام) کے مطالعہ

مذہب کے ناقدين اور مورخين کے نوشتوں کا مطالعہ کيا ہے ،ليکن قطعی طور پر يہ کہہ سکتاہوں کہ ميننے ان نوشتوں ميں 
کوئی بھی قيمتی مطلب نہيں پايا اور اس مذہب (کہ جس کے پيرو دنيا ميں پراکنده ہيں) کے دقيق مطالب کو سمجھنے ميں 

ششيں اور ميرا سارا اشتياق بے ثمر ہی ثابت نہيں ہوا، بلکہ مجھے شيعی نظريات سے دوری حاصل ہوئی، ميری تمام کو
کيونکہ شيعوں کے مخالفين کی تحريروں پر اعتماد نے ميری تحقيق کو ناحق اور عقيم بناديا، لٰہذا حقيقت جوئی کے اس شوق

کو از سر نو پھر سے شروع کروں اور ميننے اراده کرليا کہ ا نے مجھے مجبور کيا کہ شيعہ شناسی ميناپنی مطالعاتی روش 
س مذہب تک خود انھيں کے محققين اور دانشوروں کے نوشتوں کے ذريعہ ہی رسائی حاصل کروں، کيونکہ کسی بھی مذہب

ين ہی کيوں کے دانشور، دشمنوں سے زياده اور بہتر اپنے عقائد کو جانتے ہيں، چاہے يہ دشمن ماہر خطيب اور توانا مصنف
  نہ ہوں۔

اس کے عالوه علمی امانتداری (جو علمی تحقيق کا اہم رکن ہے اور ميننے اپنی تمام تحقيقات اور نوشتوں ميں سب سے پہلے
اس پر توجہ دی ہے) کا تقاضا ہے کہ انسان کسی بھی مطلب کو نقل کرنے ميں پوری طرح دقت کرے اورايک محقق جو 

تيز بين ہو، بالواسطہ شيعی منابع کی طرف رجوع کئے بغير کس طرح ان مطالب کے  مطالب کے سمجھنے پر مسلط اور
متعلق مطمئن ہوسکتا ہے جنھيں شيعيت سے منسوب کيا جاتا ہے؟ اگر وه بالواسطہ منابع کی طرف رجوع نہ کرے، تو گويا 

  اس نے اپنی تحقيق کو غير علمی بنيادوں پر استوار کيا ہے۔
جھے مجبور کيا کہ ميں شيعہ شناسی ميں اپنے مطالعہ کو صرف اور صرف شيعہ کتب ميں متمرکزانھيں تمام وجوہات نے م

کروں اور کسی بھی قسم کی کمی و زيادتی کے بغير شيعہ عقائد کوانھيں کے تقريروں اورتحريروں سے اخذ کروں تاکہ 
  ره سکوں۔شيعوں کے بارے ميں قضاوت کرنے ميں دوسروں نے غلطی کی ہے ميں اس سے محفوظ 

اگر کوئی محقق حقائق کوان کے غيرحقيقی منابع سے اخذ کرنا چاہے تو اس کا يہ کام ظلم اور پوری طرح غير علمی ہوگا، 
بالکل اس روش کی طرح کہ جسے شيعوں کے متعلق ڈاکٹر احمد امين مصری نے اپنے نوشتوں ميناختيار کيا ہے، انھوں نے
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ے مذہب شيعہ کے بعض مطالب کو واضح کرنے مينانتہا پسندی سے کام ليتے ہوئےمحصلين اور فارغ التحصيل طلبہ کے لئ
شيعيت کو اسالم ميں يہوديت کی شکل اور عبد هللا بن سبا کا ساختہ و پرداختہ قرار ديا ہے. يہ وه تہمتيں ہيں جن کا بطالن 

ں کی رد ميں کئی کتابيں لکھی ہيں ،جن ميں ثابت و مسلم اور شيعوں کا ان سے بيزار ہونا واضح ہے. شيعہ علماء نے ان باتو
سے محمد حسين آل کاشف الغطاء ايک ہيں، جنھوں نے کتاب ''اصل الشيعہ و اصولھا'' ميناس امر کے متعلق ايک جامع 

  ١تحقيق پيش کی ہے۔
  اس مطلب کی مزيد وضاحت کے لئے ايک مثال پيش کرتا ہوں تاکہ خلط جيسی مشکل بخوبی آشکار ہو جائے۔

ی اپنے نوشتوں ميں لکھتے ہيں کہ شيعہ معتقد ہيں کہ حضرت علی ـ بادلوں کے درميان تشريف رکھتے ہيں اور شيعہ وہاب
آپ کے فرزندوں کی ان کے قيام ميں مدد نہيں کرتے جب تک کہ خود امام آسمان سے فرياد نہ کريں، کہ اس فرزند کی مدد 

  عہ نہيں، بلکہ غالی ہی ہوسکتے ہيں۔کرو. ليکن واضح ہے کہ اس قسم کے عقائد کے حامل شي
شيعہ علماء کے ذريعہ ان ہی کے علمی مرکز (شہر قم) ميں مطالعہ اورتحقيق کے بعد متوجہ ہوا کہ خود شيعہ اس قسم کے 

عقائد و افکار سے بيزار ہيں . اور (امام مہدی) کے متعلق وہی سب کچھ شيعوں کے يہاں ثابت ہے جو سنيوں کے نزديک 
ہ امام مہدی (جن کا قيام سنی وشيعہ دونوں کے نزديک مسلّم الثبوت ہے) قيام کريں گے، آسمان سے ا يک فرشتہ ثابت ہے، ک

ان کا نام لے گا اور لوگوں کوان کی مدد کے لئے دعوت دے گا.لہذا اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ شيعہ شناسی کے 
  مطالعات ميں وہابی کتب پر اعتماد نہيں کيا جاسکتا۔

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

  .٢٠۔ ٣٣) مقدمہ کتاب عقائد االماميہ ١(

ہم نے جواہل سنت متفکرين کے اقوال پيش کئے ہينان سے شيعہ شناسی ميں وہابيوں کی شکست اور سنی و وہابی ميں عميق 
ے آگاه نہ ہونا اور ان کا غاليوں ميں خلط کرنا شگاف کی دليل واضح ہوتی ہے اور وه دليل صرف اور صرف ان کا تشيع س

  ہے۔
ا س مشکل کی وضاحت اور سنی متفکرين کے کالم کو تفصيلی طور پر پيش کرنے کا مقصد مندرجہ ذيل چند باتوں کی 

  طرف اشاره کرنا ہے: 
  مؤثر ہے۔  ۔ يہ مشکل شيعہ و سنی اور سنی و وہابيوں کے درميان اختالف ميں شدت پيدا کرنے کے لئے بے حد١
  ۔ شيعہ شناسی ميں وہابی مطالعہ کے انحراف اور شکست ميناس مشکل کا اہم رول ہے۔٢
  ۔ اس مشکل کے حل ہونے سے ان تين فرقوں ميں اختالف کم اور تفاہم ميں زيادتی ہوگی۔٣
  ۔ اس مشکل کے خاتمہ سے مذہب اماميہ کا واقعی چہره آشکار ہوگا۔٤

خارجی دشمن وه کفر آميزالحادی و مادی افکار ہيں جو دين کے مخالف شبہات کو پيش  اٰلہی دين و مذہب کا سب سے بڑا
  کرتے ہيں۔

ميری سمجھ کے مطابق، ہر مذہب کا داخلی دشمن (کہ جواس کے وجود اور ہويت کونابود کرتا ہے) اس مذہب کے حقائق کو 
ی حقائق کے غلط اور غير واقعی معنی وجود ميںشک و ترديد کی گھٹاؤں ميں چھپا ديتا ہے جس کے نتيجہ ميں مذہب اوردين

آتے ہيں اور مذہب برعکس اور بد صورت شکل ميں پيش کيا جاتا ہے جس کی وجہ سے بشريت دين سے ہاتھ دھو بيٹھتی 
  ہے ، لٰہذا تشيع اور غلو ميں خلط کا مطلب حقائق کو شک و ترديد کی گھٹاؤں ميں چھپانا ہے۔

مقصود ہے کہ وہابی کس لئے شيعہ اور غالی ميں خلط کا شکار ہيں اور يہ واضح ہے کہ اس  ۔ اس بات کی دليل بيان کرنا٥
  خلط کی دليل شيعہ اور غالی کو ايک سمجھنا ہے جب کہ خود شيعہ علماء ان کفر آميز فرقوں سے بيزار ہيں۔

کی شناخت کے مراحل ميں  اب تک جن باتوں کو پيش کيا گيا وه تشيع کی شناخت کے پہلے مرحلہ سے مربوط ہيں، تشيع
سے سب سے پہلے مرحلے ميں جو اہم مسئلہدرپيش ہے، وه وہابيوں کی خلط اورانحراف کے اسباب کی پيدائش کا مسئلہ 

  ہے۔
  ا س موضوع کے لئے دوبنيادی اسباب يہ ہيں:

  ۔ وہابيوں کا آگاه نہ ہونا۔١
  ۔ ان کی مطالعاتی روش۔٢

  دليليں ہيں: پہلی صورت کے وجود ميں آنے کی بھی تين
  ۔ ان کا غلو کے معنی سے مطلع نہ ہونا۔١
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  ۔ اور تشيع کے معنی کی شناخت نہ ہونا۔٢
  ۔ غلو اور غاليوں کے ساتھ اماميہ کے موقف سے آگاه نہ ہونا۔٣

  دوسری صورت کے لئے بھی دودليليں ہيں:
  ۔ وہابيوں کا طرز تفکر ۔١
  روش کا ترک کرنا۔ ۔ شيعوں کے مقابل موقف اختيار کرنے ميں ان کا سنی٢

قارئين محترم توجہ فرمائيں کہ ہم ايک بے جان و بے روح تحقيق پيش کرنا نہينچاہتے، بلکہ ہمارا مقصد يہ ہے کہ قارئين ان 
 خطروں سے آگاه رہيں تاکہ ان ميں گرفتار نہ ہوجائيں۔

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  ''مشکل خلط کے منفی آثار''
  يہاں پر ہم وہابی فکر پر خلط کے تسلط کے نتيجہ ميں جو منفی آثار رونماہوئے ان کی طرف اشاره کرتے ہيں۔

  ۔ شيعہ عقيده کے مطابق حقيقت الوہيت و نبوت کے بارے ميں ان کی غلط تفسير۔١
  ۔ شيعہ عقيده کے مطابق حقيقت شريعت اور دينی احکام کی تفسير ميں ان کا خطا کرنا۔٢
  ۔ مذہب تشيع کے اہداف کی حقيقت مينان کی غلط تفسير۔٣
  ۔ بعض شيعی اصطالحات کی صحيح تفسير نہ کرنا ۔٤
  ۔ شيعہ منابع کی تفسير ميں ان کی خطا۔٥
  لطی کرنا۔۔ شيعہ عقيده ميں حقيقت امامت کی تفسير مينغ٦
  ۔ مذہب شيعہ کی پہچان کی تفسير ميں خطا کا ارتکاب کرنا ۔٧
  ۔ مذہب شيعہ کے وجود ميں آنے کی صحيح تفصيل سے آگاه نہ ہونا۔٨

ان آٹھ لغزشوں کے نتيجہ مينوه ان سب سے بڑھ کر ايک اور خطا ميں مبتالہوئے اور وه خطا مذہب شيعہ کی خصوصيات 
ونا ہے جس کے نتيجہ ميں مذہب شيعہ اور غاليوں کے خصوصيات کو آپس ميں خلط کرديا کے متعلق صحيح تفسير کا نہ ہ

  ہے۔
  ہم اس جگہ قارئين کی آسانی کے لئے دو تصاوير پيش کرتے ہيں تاکہ ان اشتباہات کا منفی اثر پوری طرح واضح ہو جائے۔

  

و (٢) ریتص

یوہاب ر تفک ںیم
راف ے انح  ک
باب  اس

(١) 
ال بب پہ  س

و ے غل ے یمعن ک س
ف عدم  تیواق

(٢) 
را بب دوس  س

ش ے عیت  یمعن ک
ے ف عدم س  تیواق

(٣) 
رایت بب س   س

و ے وںیغال اور غل  س
ق   متعل

هیامام مذہب ے   ک

(٤)  
ا بب چوتھ  س
ا وںیوہاب  ک
ر طرز   تفک

(٥)  
انچواں بب پ  س

ے عوںیش ق ک  متعل
رید ن گ  وںیس

ے روش یک ل س  نک
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ف موق ے س عدم اه ایآگ  جان

اسباب تير کی شکل ميں بيان  ٥) ميں ہم نے وہابی انحراف و خطا کی پيدائش اور اس کے وسيع ہونے کے ٢بر (تصوير نم
  کئے ہيں کہ جنھوں نے وہابی فکر کو اپنا ہدف قرار ديا ہے۔

و  (٣) ریتص

کل مش ط خل ے ک
ف ار یمن  آث

یوہاب ل عق

(١) 
دهیعق عہیش

 
ے ابق ک  مط
تیحق   ق
وه  و تیال
وت ے نب ک
ارے ان ںیم ب
ط یک  غل
س  ۔ریتف

(٢) 
 عہیش
دهیعق  
ے  ک
ابق  مط
تیحق ق
ر  عتیش
 اور
 ینید

ام یک احک
س  ریتف
 ان ںیم
ا  خطا ک
ا  ۔کرن

(٣) 
 مذہب
ش  عیت
ے  ک

داف یک اہ
تیحق  ق
 ںیم

ط یک ان غل
س ۔ریتف

(٤) 
ض   بع
  یعیش

طالحات  اص
ح یک  حیص
س ہ ریتف  ن
ا  ۔ کرن

(٥) 
 عہیش
ابع  من
  یک

س  ریتف
  ںیم
 یک ان
 ۔خطا

(٦) 
 عہیش
دهیعق  
  ںیم

تیحق  ق
  امامت
 یک

س  ریتف
 ںیم
ط  یغل
ا  ۔کرن

(٧) 
 مذہب

 یک عہیش
ان  یک پہچ
س  ریتف
ا خطا ںیم  ک
اب ارتک
ا  ۔کرن

(٨) 
 مذہب

ے عہیش ک
 ںیم وجود
ے  آن

ح یک  حیص
ص  لیتف
ے اه س ہ آگ  ن

ا  ۔ہون

اسباب کے  ٥اشتباہات انھيں  ٨) ميں انھيں تيروں کا معکوس اثر بتاليا ہے تاکہ روشن کرديں کہ يہ ٣ہم نے تصوير نمبر (
  حتمی نتيجے ہيں اور يہ فتنہ ايک وسيع دائره کو اپنی آگ ميں لپيٹ ليتا ہے۔

کے اسباب بيان کريں چند نکات  اس سے پہلے کہ ہم وہابيوں ميں خلط جيسی مشکل کے پيدا ہونے اور اس کے وسيع ہونے
  کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہيں۔

  وھابيوں کے اشتباہات کا تاريخی پس منظر 
۔ وہابی فکری نظام مينتشيع اور غلو کو آپس ميں مخلوط کرنا کسی مقدمہ کے بغير وجود ميں نہيں آسکتا، بلکہ يہ فکر بے ١

وجود ميں آئی ہے اور علمی نقطٔہ نظر سے بھی يہ بات ثابت ہوچکی  شمار عوامل کا نتيجہ ہے کہ جو گذر زمان کے ساتھ
ہے کہ تاريخی مشکالت (بعض اکتشافات کی طرح کہ جوايک لمحٔہ فکريہ ميں کشف ہوجاتے ہيں) ايک لمحہ ميں پيدا 

  نہينہوتے۔
يماری کی طرح ۔ تاريخی مشکالت کے وجود ميں آنے کے اسباب کو سمجھنا بے حد مشکل ہے اور يہ مشکالت کسی ب٢

نہيں کہ جس کا سبب آشکار ہو، لٰہذا قارئين متوجہ ہوں گے کہ بعض اسباب اس مشکل کے وجود کا سبب نہيں ،بلکہ اس کی 
  وسعت کا سبب ہيں۔

۔ تاريخ کے مطالعہ اور اس ميں تحقيق ہی کے ذريعہ اس بڑی مشکل (خلط) کے عوامل کو جانا جاسکتا ہے اسی لئے ہم ٣
ے ميں وہابی تمام نوشتوں کی طرف رجوع کيا اور سالہا سال تحقيق و مطالعہ کے بعد اس مسئلہ کی نے شيعيت کے بار
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تاريخی حيثيت سے آگاه ہوئے، جس کے بعدہم نے اس کے وجود ميں آنے کے اسباب کو مشخص کيا. اس تحقيق کے نتيجہ 
يں عثمانی دور سے متعلق ہيں، کہ جس دورميں ہمارے لئے يہ بات واضح ہوگئی کہ وہابی فکری نظام کی اس مشکل کی جڑ

  ميں وہابيت رونما ہوئی۔
عثمانی حکومت، قدرت حاصل کرنے کے لئے شيعہ صفوی حکومتوں سے شدت کے ساتھ جنگ ميں مشغول تھی اس 

حکومت نے ايرانی شيعوں سے جنگ کے لئے انہيں کافر کہہ کر ان کا خون مباح قرار ديا، اس خبيث منصوبے نے 
ميں بھی لوگوں کے درميان رخنہ پيدا کيا اور شاه عبدالعزيز دہلوی نے ان باتوں سے متاثر ہو کر ايک کتاب بنام  ہندوستان

''تحفٔہ اثنا عشريہ'' لکھی، جسے عثمانی حکومت نے اہلسنت کے درميان نشر کيا جس کے ذريعہ شيعوں و سنيوں ميں 
ہنانے ميں مؤثر واقع ہوئی اور مشکل خلط کی پيدائش ميں بھی اس نے اختالف پيدا ہوا.يہ کتاب وہابی اہداف کو عملی جامہ پ

  خاصا اثر چھوڑا۔
اس کتاب کی تاثير محب الدين خطيب پر (جنھوں نے وہابی فکر کوپيش کيا ہے اور شيعہ شناسی ميں ان کی کتابيں وہابی 

(جو تحفٔہ اثنا عشريہ کا خالصہ ہے'' ميں منابع کی حيثيت رکھتی ہيں) ان کی کتاب ''الخطوط العريضة فی دين االماميہ'' 
  نمايانہے۔

شيعہ شناسی کے ميدان ميں تحفٔہ اثنا عشريہ کی روش نے وہابی مطالعات پر ہميشہ کے لئے ايک منفی اثر چھوڑا،جسے 
 احسان اٰلہی ظہير کے نوشتوں ميں آسانی کے ساتھ محسوس کيا جاسکتاہے، گرچہ مورخين اس کتاب کے تاليفی زمانہ کے

ہجری (جب کہ شيعيت کی طرفداری ميں لکھنؤ کی  ١٢حاالت سے آگاه ہيں. تمام ہندوستانی مورخين نے کہا ہے کہ يہ کتاب 
حکومت، اودھ کے بادشاہوں اور اسی حلقہ ميں اہل سنت کے طرفدار بادشاہوں کے درميان سياسی جنگ چھڑی تھی) ميں 

ت ميناس طرح کے فرقہ وارانہ نوشتہ، حکومتوں کو اپنے منحوس منتشر ہوئی اور اس ميں کوئی شک نہيں ،کہ ان حاال
مقاصد و اہداف تک پہنچنے ميں کافی مدد کرتے ہيں، اسی لئے ہم ديکھتے ہيں کہ يہ کتب انھيں بادشاہوں کو ہديہ کے طور 

  پر پيش کی جاتی تھيں۔
  پنی کتاب کے مقدمہ ميں لکھا ہے:محمود شکری آلوسی نے (جنھوں نے کتاب تحفٔہ اثنا عشريہ کا خالصہ کيا ہے) ا

اس کتاب کو زمين پر خدا کے جانشين اور دين کے احياء ميں پيغمبر اکرۖم کے نمائنده کی خدمت ميں پيش کرتا ہوں. وه کہ 
جو بطريقٔہ احسن لوگوں کے حال کی رعايت کرتے ہيں اور دقيق منصوبہ بندی و عميق بينش کے ساتھ امور کو منظم کرتے 

وگونکے امور اور ان کی حفاظت ميں بہترين و مستحکم روش اختيار کرتے ہيں. اور حکومت کے صالح اور ہيں اور ل
دانشور افراد پر خاص توجہ دے کر انھيں مورد لطف قرار ديتے ہيں .اور وه امير مومنان ہيں، جن کی اطاعت سب پر الزم 

ه عبدالحميد خان ابن جنگجو، بادشاه عبد المجيدخان ہيں، ہے جو دريا و خشکی کے بادشاه، سلطان ابن سلطان، جنگجو بادشا
خدا يا! ان کی مدد فرما اور اپنے نام کی تجليل کے لئے انھيں کاميابی عطافرما اوراپنے اور ان کے سياه دل دشمنوں کے 

  ١فتنوں کونابود فرما اور اپنی شمشير قہر و غلبہ کے ذريعہ ان ميں تفرقہ ڈال دے ۔
...... ......... ........... ................. ......  

  .٢۔ ٣) مختصرالتحفٔہ االثنا عشريہ، ص١(

  وه مزيد اپنے کالم کو جاری رکھتے ہوئے کہتاہے:
آستانٔہ عالی قدر ميناس کتاب کی پيشکش کا مقصد يہ ہے کہ عالی جناب اس کتاب پر کيميائی نظر ڈال کر اسے قبول فرمائيں 

  زو پوری اور ميرا عمل قابل قبول واقع ہوگا۔گے گويا اسی وقت ميری آر
حصوں ميں منظم و مرتب کيا ہے، جس کا پہال حصہ شيعہ فرقوں اوران کے احوال سے مخصوص  ٩اس کتاب کو ميں نے 

  ہے۔
افسوس کی بات ہے کہ يہ کتاب ايک خاص قسم کے سياسی حاالت ميں منتشر ہوئی جس نے وہابی مطالعات اور فکری نظام 

اثر چھوڑا کہ ابھی تک وه اس روش پر باقی ہيں اور اس کتاب کے مطالب کا سہارا ليتے ہوئے اہل سنت کے بزرگ پر ايسا 
علماء کی مخالفت کرتے ہيں.ہاں يہ کتاب سياست کا نتيجہ ہے اور ہر وه چيز کہ جو سياست کے ذريعہ وجود ميں آئے 

  سياست ہی سے ختم ہوسکتی ہے۔
اضا تھا کہ وه شيعہ مذہب کو غلط انداز ميں پيش کرے، خصوصاً جس وقت ايرانی شيعہ عثمانی حکومت کی سياست کا تق

حکومت کے توسط سے بغداد کا تختہ پلٹ گياتو عثمانی حکومت نے اپنی موقعيت کو خطره ميں پايا اور انھيں بخوبی اس 
کہہ کر اسالم کے زمره سے خارج  بات کا علم تھا کہ اہل سنت شيعوں سے جنگ نہيں کرسکتے، مگر يہ کہ شيعوں کو غالی
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  کرکے انہيں کافر کہا جائے۔
انھيں حاالت کے پيش نظر عثمانی سياست کے نتيجہ ميں تشيع اور غالی ميں خلط جيسی مشکل وجود ميں آئی اور وہابيوں 

يکن يہ تمام کے ہاتھوں (کہ جو عثمانی دور کے نوشتوں کا مطالعہ کرتے تھے) اس مشکل ميں روزبروز اضافہ ہوتا گيا ل
کتابيں نہ علمی تھيں اور نہ ہی تحليلی، بلکہ صرف اور صرف ان ميں تبليغی پہلو پاياجاتا تھا. اور واضح ہے کہ غير علمی 
 تبليغات کا مقصد علمی گفتگو کوترک کرتے ہوئے دشمن کے چہره کو بہر صورت برعکس اور غير واقعی دکھالناہوتا ہے۔

سنت کے بزرگ علماء نے شيعوں کے مقابلہ ميں اپنی قديم روش کو زنده کرنے کی  عثمانی حکومت کے خاتمہ پر اہل
  ضرورت کو پيش کيا، جبکہ يہ روش عثمانی دور ميں ان کی کاوشوں کی وجہ سے ختم ہوچکی تھی۔

ے ازھر يونيورسٹی کے رئيس اور اہل سنت کے بزرگ عالم محمود شلتوت نے فتوٰی صادر کيا کہ شيعہ مذہب، اہل سنت ک
  چار مذاہب کی مانند ہے جسے اختيار کيا جاسکتا ہے۔

جو کچھ ہم نے اس مقام پر بيان کيا ہے وه وہابی نظر ميں تشيع و غالی کے مساوی ہونے کا ايک مختصر تاريخی گوشہ ہے، 
  لٰہذا محترم قارئين آئنده مباحث ميں اس بحث کی طرف توجہ دے سکتے ہيں۔

جيسی مشکل کے حل کے لئے ايک ايسی تحقيق کا منظم کرنا ضروری ہے جو بحث کے وہابيوں کی تشيع اور غلو ميں خلط
محور ميں تفکيک پيدا کی جائے اورپھر ان تمام محوروں پر الگ الگ بحث کی جائے.اس بحث کے محور ہی غلو، اماميہ، 

آيا تشيع اور غلو ميں مناسبت اماميہ کا غلو سے ارتباط اور وہابيت جيسے موضوع ہيں. تيسرے محور ميں ديکھنا ہوگا کہ 
پائی جاتی ہے، يا ان کے درميان ايک (نظرياتی) عميق شگاف ہے۔ اور يہ بھی ديکھنا ہوگا کہ شيعہ اور غالی ايک دوسرے 

کے متعلق کيا نظريات رکھتے ہيں؟ چوتھے محور ميں يہ تحقيق کرنا ہوگی کہ وہابی کس قدر شيعيت سے آگاه ہيں؟ آيا وہابی 
قيقت سے باخبر ہيں؟ ديگر مسلمانوں کے مقابل وہابيوں کا رويہ کياہے؟ وہابيوں نے غلو کی کيا تعريف کی ہے؟شيعيت کی ح

اور شيعوں ميں غلو کی تعريف کيا ہے؟ اہلسنت اور وہابيوں کے درميان شيعوں کے مقابلہ ميں موقف ميں فرق کس جگہ 
ور شيعوں کے مقابل اس طرز تفکر نے وہابيون کے لئے کيا اثرسے پيدا ہوا ہے؟ وہابی طرز فکر کس چيز پر استوار ہے؟ ا

  چھوڑا ہے؟
ان چار محور پر تفحص کے بعد مشکل خلط کا دقيق ادراک ميسر ہوگا يہ وہی مشکل ہے کہ جس نے مسلمانوں ميں تفاہم اور

  بے حد ضروری ہے۔ اختالف ختم کرنے ميں دشوارياں پيدا کی ہيں، لٰہذا اس مشکل کو ختم کرنے کے لئے فکر کرنا

  وھابی مصنفين کی تقسيم بندی
۔ تشيع کے متعلق وہابی نوشتوں پر مفصل تفحص اور ان مصنفين کے نوشتوں کی تحقيق کے بعد کہ جو تشيع و غلو ميں ٥

  خلط کا شکار ہيں اس نتيجہ پر پہنچے کہ مصنفين کے چھ گروه ہيں:
ايرانی شيعہ حکومت سے جنگ ميں مشغول تھے) کی خشنودی کے لئے (پہال) ايسا گروه جنہوں نے ظالم حکمرانوں (کہ جو

  کتاب لکھی، لٰہذا ان کی کتابونميں تبليغاتی اور امنيتی ڈھانچہ پايا جاتا ہے۔
گويا يہ کتا ب شيعيت کی رد ميں بيرونی کسی اطالعاتی اداره (جو استعماری طاقتوں کی خدمت مينہے) کی طرف سے 

کونماياں کرتی ہے اور اس کا مذہب تشيع کے حقائق سے کوئی تعلق نہيں. مصنفين کے اس منتشر ہوئی ہے اور سياست 
  گروه (کہ جو حقيقت ميں درباری کاتب اور مولف ہيں) نے فتنٔہ خلط کو ابھار نے ميں کافی حصہ ليا ۔
کے ساتھ درباری  (دوسرا) ايک ساده گروه کہ جو پہلے گروه کے فريب کا شکار ہوا يہ وه لوگ ہيں جنھوں نے سادگی

مصنفين کے نوشتوں پر اعتماد کيا، جس کے نتيجہ ميں انھيں يقين ہوگيا کہ اماميہ مسلمان نہيں، بلکہ غالی فرقہکی ايک شاخ 
  ہيں۔

  اور جب ميں کتاب (ارتباط شيعہ اور غاليان) لکھ رہا تھا تو اسی گروه ميں شامل تھا۔
ہ لوگ دقت نظر بھی نہيں رکھتے تھے لٰہذا نادانستہ، خلط جيسے مرض ميں (تيسرا) يہ گروه ساده فکر تو نہيں تھا ليکن ي

مبتال ہوگئے اور جو چيز يں غلو نہيں ہيں، انھيں غلو قرار ديا او رجو باتيں مذہب اماميہ ميں نہيں تھيں، ان کو بغير کسی 
بنا پر حقائق کو برعکس سمجھتے ہيں  برہان اور دليل کے اماميہ سے منسوب کيا. يہ شيعہ کتب کا دقيق مطالعہ نہ کرنے کی

  اور شرک و توحيد ميں خلط کرتے ہوئے شيعہ کو مشرک قرار ديتے ہيں۔
يہ لو گ شرک اکبر (جوانسان کواسالم سے خارج کرتاہے) اور شرک اصغر (جو بے شمار مسلمانوں ميں پايا جاتا ہے ليکن 

نہيں جانتے، لٰہذا وه کفر جو اسالم سے خارج ہونے کا سبب نہيں انسان اسالم پر باقی رہتا ہے) اور کفر کے مراتب ميں فرق 
ہے اسے اس کفر، کہ جوانسان کواسالم سے خارج کرتا ہے، مشتبہ کرديتے ہيں اور جو فرقے ان کے مخالف ہيں انھيں 

  ارتداد و کفر سے متہم کر کے اسالم سے خارج کرديتے ہيں۔
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فکار کی طرح ہيں کہ جو مخالف کی ہر بات کو محکوم کرتے ہيں اور (چوتھا) ايسا گروه جن کے مذہبی افکار حزبی ا
دوسرے مذہب کے بارے ميں بحث و تحقيق، حتی کسی طرح کی معمولی شناخت کے بغير قضاوت کرتے ہيں اور تمام 

  مخالفين پر خط بطالن کھينچتے ہيں . يہ لوگ ہر مخالف آواز کو غلو تصور کرتے ہوئے انھيں رد کرديتے ہيں۔
انچواں) ايسا گروه کہ جنھيں وہابيوں پر شيعوں کے اعتراضات برداشت نہيں اور اشکاالت کا جواب دينے کے بجائے (پ

  آنکھيں بند کئے ہوئے وہابيت کا دفاع کرتے ہيں، لٰہذا مجبور ہيں کہ بے شمار شيعہ و سنی مسلّمات سے انکار کريں۔
طقی اور عقالنی حالت سے نکال کر عاطفی موقف ميں الکھڑا کرتا در حقيقت ان کا وہابيت سے تعصب آميز دفاع انھيں من

ہے. شيعوں کے اعتراضات کا جواب دينے کے بجائے شيعيت کو متہم کرتے ہيں اور فرقہ شناسی کی کتابوں ميں جن باتوں 
ماری کو کی نسبت غاليوں کی طرف دی گئی ہے ان ہی باتوں کو شيعوں سے منسوب کرتے ہيں اس گروه نے خلط جيسی بي

  بڑھانے ميں کافی حصہ ليا ہے۔
جب وہابيوں نے شيعہ اور بعض سنيوں کی طرف سے قوی اور علمی اعتراضات کا سامنا کيا، تو چونکہ انھيں حل کرنے 
سے عاجز ہيں اور انھيں اپنی فکری کمزوری کا علم تھا، لٰہذا آنکھيں بند کر کے اپنی تمام طاقتوں کو وہابيت کے دفاع ميں 

  ز کيا جن کا مقصد صرف اور صرف شيعہ حقائق کو برعکس ديکھانا تھا۔متمرک
ان کا ہدف اپنی دفاعی موقعيت کو مضبوط کرنا تھا لٰہذا انھوں نے اپنے مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی کام سے دريغ 

ق نہيں تھا صرف اور نہيں کيا. اماميہ کی تخريب کرنا ان کی دفاعی تدبير ہے. انھيں مذہب تشيع کے حقائق سے کوئی تعل
  صرف اس مذہب کی تحريف کر کے اپنی دفاعی ديواريں مضبوط کرنا چاہتے تھے۔

(چھٹا) شيعيت کی مخالفت ميں مصنفين کا خطرناک ترين گروه، وه لوگ ہيں جنھوننے خود کو وہابيوں کی صف ميں قرار 
بدنيتی (يعنی قدرت، شہرت اور پيسہ حصول کی دياہے جب کہ وہابی اور سنی دونوں ان سے بيزار ہيں. جب اہل سنت ان کی

نيت ) سے آگاه ہوئے توانھيں اپنی بزم سے دور کر ديا. پھر يہ لوگ وہابی گروه سے جاملے تاکہ اپنے مقاصد تک پہنچ 
  سکيں۔

کی بنا عبد هللا علی قصيمی کا اسی گروه ميں شمار ہوتا ہے اس نے سعودی کا سفر کيا ليکن علمائے ازھر نے کسی اختالف 
پر اسے اپنی بزم سے نکال باہر کرديا پھر اس نے ايک کتاب بنام ''انقالب وہابيت'' لکھی جس سے وہابی مسرور اور اہل 

سنت جواب دينے پر مجبور ہوئے، اس کے بعد اس نے ايک اور کتاب لکھی جس کا نام ''اسالم اور بت پرستی کی لڑائی'' 
ت پرست کا نام ديا گيا جس سے وہابی خوشحال ہوئے، ليکن ان کتابوں کے لکھنے رکھا گيا اور اس کتا ب ميں شيعوں کو ب

کے بعد اس نے آشکار ا طور پر اپنے کفر کا اظہار کيااور اٰلہی اديان کا منکر ہوکر انبياء کی توہين کی، لٰہذا وہابيوں نے بھی
  کا اثر آج تک باقی ہے۔اسے نکال باہر کرديا، ليکن جو شيعيت کی برعکس تصوير اس نے پيش کی اس 

) قرن اول اور اس سے کچھ پہلے رائج بعض کلمات ميں جو ابہام تھا اس ابہام نے مشکل خلط کی اشاعت ميں اپنا کافی ٦(
اثر چھوڑا اس دوران لفظ تشيع کئی فرقوں کے لئے استعمال ہوتاتھا جن سے واقعی تشيع (اماميہ) بيزار تھے اس تاريک 

ہ کے لئے زمينہ ہموار کيا تاکہ وه شيعيت پر ثقافتی يلغار کريں اس طرح تشيع کو غالی کا نام ديتے ماحول نے دشمنان امامي
  ہوئے ان پر بے شمار جديد تہمتيں لگائی گئيں۔

اس مفہوم تشيع (کہ جو کئی فرقوں پر داللت کرتاہے) اور مفہوم اماميہ (کہ جو صرف ايک فرقہ سے مخصوص ہے)، ميں 
اماميہ کے غلط آراء و نظريات (جن پر عقيده رکھنا شيعہ و سنی کے نزديک کفر ہے) اماميہ کی خلط کی وجہ سے غير 
  طرف منسوب کئے گئے۔

اور واضح ہے کہ اگر کلمات کے معانی اوران کے دائره مفہوم کو معين نہ کيا جائے، تو يہ کلمات ساده لوح افراد اور سوء 
  ں۔استفاده کرنے والوں کا بازيچہ قرار پاتے ہي

) وہابيوں ميں شيعہ اور غالی کو يکسان جاننے کی اشاعت کا ايک سبب، شيعہ نشين شہر کوفہ ميں بعض غاليوں کا وجود ٧(
ہے جو کہ پہلی ہجری ميں وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، تاريخ کے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ لوگ کافی کم تعداد ميں

شيعہ معاشرے نے بھی ان کا بائيکاٹ کردياتھا، يہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کی تھے اور اس زمانے (حتی اس کے بعد) کے 
نسل ختم ہوگئی او راصولی طور پر جن مناطق ميں لوگوں کے دلوں ميں تشيع نے اپنے لئے جگہ بنائی، مذہب غلو کے 

  ضاحت دی جائے گی۔پيرو، اس عالقہ کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے. انشاء هللا آئنده مباحث ميں اس مسئلہ پر و
) اہل بيت (ع) پر عباسی اور اموی حکومتوں نے شکنجہ، ڈرانے دھمکانے، اور قتل جيسی سياست روا رکھی، جب کہ ٨(

اہل بيت (ع) مسلمانوں ميں بلند و باال مقام کے حامل تھے، لٰہذا اگر ظالم بادشاہوں کے ذريعہ اس زمانے کے مظلوم شيعوں 
رکھا جائے اور انھيں طرح طرح کی کفر آميز باتوں سے متہم کياجائے تاکہ ان پر ظلم کا جواز پر بھی چند برابر ظلم روا 

 پيدا ہوسکے مخصوصاً اس وقت کہ جب مظلوم دفاع پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس ميں کوئی تعجب کی بات نہيں ہے۔
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 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  (وه اسباب جن کی بنا پر وہابيت ميں شيعہ و غالی کے درميان خلط جيسا مرض وجود ميں آيا اور اس کی اشاعت ہوئی )
ہم گذشتہ مباحث ميں عرض کرچکے ہيں کہ اس افراطی تفکر کا پہال سبب شيعوں سے وہابيوں کا آگاه نہ ہونا ہے اور يہ 

  آگاہی نہ رکھنا تين چيزوں سے مربوط ہے: 
  ۔ غلو کے معنی سے مطلع نہ ہونا۔١
  ۔ تشيع کے معنی سے آگاه نہ ہونا۔٢
  مل سے مطلع نہ ہونا۔۔ غلو اور غاليوں کے مقابلہ ميں اماميہ کے رد ع٣

ہم اس کتاب ميں صرف پہلے نکتہ کو تفصيلی طور پر بيان کريں گے بقيہ مطالب کودوسر ی کتاب بنام ''ديدگاه اماميہ در 
  بارٔه غلو و غاليان'' ميں تفصيل کے ساتھ پيش کريں گے۔

  (غلو کے معنی سے آگاه نہ ہونا)
نے ردکيا ہے اور کسی بھی فرقے کے لئے غلو قابل قبول نہيں اور  غلو ايک ايسی چيز ہے کہ جسے تمام اسالمی مذاہب

تمام مذاہب کی غلو کے مقابل اس قہر آميز نظر کی دليل قرآن اور سنت پيامبر اسالۖم کا انتباه ہے . کيونکہ ہميشہ ان دو منابع 
انحراف کا وجود ايک ساتھ ہے  نے ہميں متوجہ کيا کہ اديان مينانحراف اسی غلو کی وجہ سے وجود ميں آتاہے. غلو اور

،لٰہذا ہر انحراف ميں ايک طرح کا غلو پايا جاتا ہے اور يہ بات تاريخی مسلمات ميں سے ہے کہ وه فرقے جن ميں اسالمی 
  رنگ پايا جاتا ہے ليکن وه اسالمی حقيقت سے بہت دور ہيں ان کے اس انحراف کی وجہ غلو کی طرف تمايل ہے۔

چاہتے ہيں کہ قرآن و سنت کی رو سے غلو اور اس کے خطرناک نتائج کو بيان کريناور نہ ہی ہمارا اس مرحلہ ميں نہ ہم يہ 
مقصد غالی فرقے ہيں، بلکہ ہمارا مقصد ان کی جڑيں اور ان پر مجوسی، يہودی، اورمسيحی اثرات کو بيان کرنا ہے اور 

ط ہے اور جس کے متعلق دوسرے مقامات ہماری تحقيق صرف اس موضوع کے متعلق ہوگی کہ جو ہمارے ہدف سے مرتب
  پر تحقيق نہينہوئی. اور وه موضوع وہابی تحقيق ميں غلو کی تعريف ا وراس کا مفہومی مقام ہے۔

ئ ميں وجود ميں آنے سے آج تک ان کے يہاں مفہوم غلو کی عجيب وغريب تعريف رائج ہے (کہ جس کا ١٨٠٠وہابيت کے 
نہيں) ايک ايسی تعريف جس کا انجام صرف اور صرف تمام مذاہب کو غلو سے متہم سنی اور اماميہ نظريہ سے کوئی تعلق 

کرنا ہے مجھے پوری طرح ياد ہے کہ جب ميں سعودی عرب کے ايک وہابی مدرسہ مينعلم حاصل کر رہا تھا تو وہاں 
مہ کے غلط معنی کی زد ميں غلوکو ہماری اس طرح بيان کيا گيا کہ حتی تمام اہلسنت ( جو اشاعره اور ماتريديہ ہيں) اس کل
  آگئے، اور مذہب اماميہ کی تو بات ہی نہيں (وه تو وہابيوں کی نظر ميں غالی کہالتے ہی ہيں)۔

اس تدريسی اور تبليغی روش نے مجھ پر اور ديگر طلبہ پر بے حد غلط اثر چھوڑا ان غلط تبليغات کا پہال منفی اثر يہ تھا کہ 
ر فرقے جاننے لگے، جس کے نتيجہ ميں نہ ان کے آراء اور عقائد کا مطالعہ کرتے، اور ہم ان فرقوں کومشرک ، غالی، کاف

نہ ہی ان کے بارے ميں تحقيق کی جاتی، بلکہ ان فرقوں کے علماء سے متنفر اور ان سے گفتگو کو بے اہميت سمجھتے 
  تھے۔

کينوں سے وجود ميں آئی) يوں معاصر سنی دانشور يوسف قرضاوی اس افسوسناک حالت کی (کہ جو وہابی حسد اور 
  تصوير کشی کرتے ہيں:

اسالمی آداب و رسوم کو برعکس بتالنے اور دينی عالمتوں کو ختم کرنے اور مذہبی اقدار غلط انداز ميں پيش کرنے سے 
  دشمنان اسالم فائده اٹھاتے ہيں ليکن افسوس کی بات ہے کہ انھيں کاموں ميں بعض مسلمان مشغول ہيں۔

ب سعودی عرب گيا تو ايک افسوسناک حالت سے روبرو ہوا. کچھ ايسی کتابيں چھاپی گئی تھيں کہ جن کے گذشتہ سال ج
ذريعہ علماء اور دانشوروں پر تہمت لگا کر ان پر لعن طعن بھيجی گئی تھی، ان کتابوں کے لکھنے والے افراد، سلفيہ 

صر و گذشتہ تمام علماء پر تہمتيں لگا کر، ان پر سب و (وہابيت کی بنياد رکھنے والے) سے وابستہ تھے. ان لوگوں نے معا
  ١شتم کی، ہر ايک پر تنقيد کی ، چاہے وه زنده ہو يا مرده ۔
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وه اسے اسالم کا سخت ترين دشمن  ٢معاصر سنی امام محمد غزالی نے بھی وہابی فکر کو نامانوس فہم قرار ديا ہے.
ے چيلنج کا سامنا ہے، جن ميں سے ايک طرح کا چيلنج، مذہبی سمجھتے ہيں: اسالمی رجحان کے بڑھاوے کو کئی طرف س

  ٣تفکر کا سخت قسم کی شدت پسندی کے لباس ميں پايا جانا، جس سے حتی سچے گذشتہ سلفيين بھی بيزار ہيں۔
 ........... ................. ............ .........  

  .٢٦٣اوی، ص ) الشيخ الغزالی کما عرفتہ رحلة نصف قرن، يوسف القرض١(
  . ٥٢) سّر تٔاخر العرب، محمد الغزالی، ص٣. ( ١٥٢) ہموم داعبہ ، محمد غزالی، ص٢(

وہابيوں کے لئے کيا اچھا ہوتا ،کہ وه ان باتوں پر بھی توجہ ديتے اور اپنے فہم و ادراک کو غلو کے معنی تنقيد اور اس کی 
د نہ کرے تب تک کسی بھی مسئلہ ميں تجديد نظر کا سوال ہی تفسير ميں استعمال کرتے ، چونکہ جب تک انسان خود پر نق

  پيدا نہيں ہوتا اور نہ ہی وه صحيح و غلط ميں تميز کرسکتا ہے۔ 
جن اہم نکتوں کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے وه يہ، کہ کلمٔہ غلو دو جگہ استعمال ہوتا ہے ايک فقہ ميں ، اور دوسرے 

انسان کو وادی کفر و ارتداد تک لے جاتے ہيں ليکن تاريخ اور حديث ميں لفظ غلو علم حديث ميں، اور غلو کے فقہی معنی 
  جن راويوں کے لئے استعمال ہوا اس معنی ميں اور فقہی معنی ميں کافی فرق پايا جاتا ہے۔

م کو حد شہرستانی اشعری لکھتے ہيں: غالی وه لوگ ہيں جنھوں نے اپنے پيشواؤں کے لئے افراط سے کام ليا اوران کے مقا
سے زياده بلند قرار ديا يہاں تک کہ انھيں عبوديت سے خارج کر کے خدا کہنے لگے بعض وقت اپنے رہبروں کو خدا سے 
اور خدا کو رہبروں سے تشبيہ ديتے ہيں. ايک طرف سے افراط ،تو دوسری طرف سے تفريط کے شکار تھے اس قسم کی 

  ١کر، تناسخ، اور يہود و نصاری کا کالم ہے۔باتوں کا سرچشمہ، انسان ميں خدا کا حلول جيسی ف
  اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وه غلو کہ جس کا نتيجہ کفر و ارتداد ہے اس کے دو اسباب ہيں:

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

  ) الملل و النحل١(

  ہنچانا۔۔ انسان کی الوہيت، اور انسان کو بڑھا کر مقام الوہيت تک پ١
  ۔ خدا کے مقام کو گھٹا کر بشريت کے مقام تک لے آنا۔٢

ظاہر ہے کہ انسان ميں خدا کا حلول يعنی خدا کے مقام کو گھٹا کر اسے بشريت کے مقام تک لے آنا ہے اورانسان کی ازليت 
يں ان دونوں رکنوں کو يعنی اسے مقام الوہيت تک بلند کرنا ہے.غالی فرقوں ميں مختصر سی تحقيق کے بعد ان کے افکار م

  بخوبی ديکھا جاسکتا ہے۔
ليکن جو غلو علم حديث ميں بيان ہوا ہے اور بعض راويوں کے لئے اس کا استعمال ہونا فقط اسالمی فرعی مسائل سے 

مربوط ہے اور اس کا اصلی مسئلہ سے نہ کوئی ربط ہے اور نہ ہی اس کا نتيجہ، ارتداد و کفر ہے. ان دو نکات ميں جدائی 
  نہ کرنے کے سبب وہابی ان خطاؤں ميں مبتال ہوئے۔

معاصر وہابی مصنف عبد الرحمن عبد هللا زرعی اپنی کتاب رجال الشيعہ فی الميزان ميں اس غلطی کا شکار ہوئے ہيں اور 
ں تووه ان دو نکات ميں جدائی نہيں کرسکے. اگر اہل سنت کی ان کتابوں کا مطالعہ کيا جائے جوعلم رجال سے مخصوص ہي

معلوم ہوگا کہ کلمٔہ غلو کوانھوں نے ان افراد کے لئے استعمال کيا کہ جن ميں افضليت صحابہ پر نظرياتی اختالف ہے، لٰہذا 
اس کا مطلب يہ تو نہيں ہوا کہ معاذ هللا وه ان افراد کو خدا کہنا چاہتے ہيں. آہستہ آہستہ غلو کے جو مفہوم اہل سنت کے يہاں 

مفہوم سے دور ہوتے گئے اور اس کے حدود کو اتنا بڑھايا کہ اہل سنت بھی اس فتنہ ميں مبتالہوئے  رائج ہوئے، وہابی اس
اور وہابی، شيعہ اور سنی دونوں فرقوں کو غالی قرار دينے لگے اور انھوں نے تمام غير وہابی فرقوں کو غلو کی تہمت ميں

  لپيٹ ليا۔

  (غلو کے مفہوم کو وسعت دينے کا انجام)
مفہوم کو وسعت دينے کا واضح اثر وہابيوں کے اس کردار سے ظاہر ہوتاہے، کہ جسے وه اپنے مخالفين کے ساتھ  غلو کے

بعض اختالفی مسائل ميں اپنائے ہوئے ہيں، چونکہ وہابی اپنے مخالفين پر غلو کی تہمت لگاتے ہيں اور بعض مسائل ميں 
ے ہيں، لٰہذا ان فتنوں ميں سے بعض کی طرف اشاره کرنا ضروری خود ساختہ فتنہ (غلو سے مقابلہ کے نام پر ) پيدا کرت

  ہے۔
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  ۔ خدا کی صفات خبريہ کے متعلق فتنہ برپا کرنا۔١

وہابی ہر اس شخص پر غلو کی تہمت لگاتے ہيں جو خدا کی صفات خبريہ ميں ان کا مخالف ہوں، لٰہذا انھوں نے سينکڑوں 
  کھی ہيں جس کی وجہ سے مسلمانوں ميں ايک عظيم فتنہ پيدا ہوگيا۔جلد کتا بيں شيعہ اور سنی دونوں کی رد ميں ل

اٰلہی صفات کے ذريعہ مسلمانوں ميں اتحاد کے بجائے وہابيوں کی وجہ سے اختالف وجود ميں آيا. معاصر سنی دانشور 
ہيں. اوراگر  محمد عادل عزيزه نے وہابيوں کو يہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ اشاعره اور ماتريديہ غالی نہيں

انھيں غالی فرض کرليا جائے تو ابن کثير دمشقی (کہ جو وہابيوں کے نزديک ايک خاص احترام رکھتے ہيں) کو غالی کہنا 
  ہوگا، کيونکہ انھوں نے بھی اٰلہی صفات ميں وہابی روش پر عمل نہيں کيا۔

اور اسے غلو نہيں کہتے، اور نہ ہی غلو اور  تمام شيعہ اور سنی علمائ، اٰلہی صفات سے مربوط آيتوں کی تاويل کرتے ہيں
  تاويل ميں کسی قسم کا ربط پايا جاتا ہے، لٰہذا وه وہابی روش پر سختی کے ساتھ تنقيد کرتے ہيں۔

محمد عادل عزيزه نے صفات الہی سے مربوط آيات کے بارے ميں ابن کثير دمشقی کے نظريہ کے بارے ميں ايک کتاب 
  کو يوں بيان کرتے ہيں:لکھی جس ميں آپ اپنے ہدف 

اس کتاب کے لکھنے کا مقصد يہ ہے کہ مسلمانوں ميناختالف، کشيدگی اور کينہ کم ہوجائے، کيونکہ دور حاضر ميں وہابيوں
کی جانب سے بے شمار اہل سنت علماء پر (الہی صفات سے مربوط آيات ميں ان کے نظريات کی وجہ سے) کفر اور ديگر 

  ١۔تہمتيں لگائی جا رہی ہيں
ہر وه شخص جواس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کے لئے واضح ہو جائے گا کہ صفات اٰلہی سے مربوط آيات ميں آپ کی 

  روش وہابيوں کی روش سے الگ ہے آپ اسی کتاب ميں فرماتے ہيں:
کر مسلمان يہ مختصر رسالہ کہ جس ميں آيات صفات کے متعلق ابن کثير سلفی کے متفرق کلمات پائے جاتے ہيں ايک آزاد ف

کو کنٹرول کرسکتا ہے جس سے وه جس شخص کا کالم ابن کثير سے مشابہ ہو، اسے فوراً مرتد نہ کہنے لگے، کيونکہ خود
  ابن کثير تمام لوگوں کے نزديک علم، دقت اور سالمت جيسے صفات سے جانے جاتے ہيں۔

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

  . ٧المام الحافظ ابن کثير فی آيات الصفات، ص ) عقيده ا١(

 ١ابن کثير نے ابن عباس سے آيہ : (يوم يکشف عن ساق) کی تفسير پوچھی تو آپ نے جواب ديا، يعنی يکشف عن ٔامر عظيم.
 لٰہذا ہمارا سوال يہ ہے کہ کيوں صفات اٰلہی کی آيات ميں تاويل کرنے سے وہابی ہميں غالی کہتے ہيں؟ جس کے سبب،

اٹھارہويں صدی سے آج تک دونوں فرقوں پر ناروا تہمتيں لگائی جا رہی ہيں. بہت سارے شيعہ اور سنی دونوں کے اقوال 
  سے اس الميہ کی سنگينی کا اندازه لگايا جاسکتا ہے۔ 

  دور حاضر سنی دانشور ڈاکٹر محسن عبد المجيد اس سانحہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہيں:
م نے ايک طرز تفکر کا مشاہده کيا کہ جس سے ظاہر تو يہ تھا کہ اس گروه سے متعلق افراد کا کام موجوده دور ميں ہ

اسالمی معاشرے ميں عقيده کی اصالح اور شرک جيسے ظواہر سے مقابلہ کرنا ہے، ليکن انھوں نے صفات اٰلہی سے 
ی باتيں تھيں کہ جس کی وجہ سے ميننے ان مربوط آيات ميں بے نتيجہ بحث کے ذريعہ علمی مراکز کو پر کر رکھا ہے. يہ

  ٢آيات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی۔
شروع ہی سے اس وہابی فتنہ نے بے شمار دانشوروں کو منحرف کياہے معاصر سنی متفکر ڈاکٹر محمد عياش کبيسی 

  فرماتے ہيں:
 ........... ................. ............ .........  

  . ٨ص ) گذشتہ حوالہ، ١(
  ) مقدمہ کتاب تفسير آيات الصفات . ٢(

) کا موضوع اسی بحث کو قرار ديا ہے تاکہ قرآن و Thesisاس وہابی فتنہ کی وجہ سے ميننے اپنے ڈاکٹريٹ کی تھيسس (
حديث ميں صفات خبری کے متعلق تمام گذشتہ اور حاضر علماء کے اقوال کی تبيين کے ساتھ ساتھ، استقراء تام کرسکوں. يہ

تحقيق ہمارے اس بات کا موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم آيات صفات کی تفسير ميں اختالف کو قبول کريں اور اس اختالف کو 
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  ١ايمان و کفر اور توحيد و شرک کا معيار قرار نہ ديں۔
اور غالی ہے اور او رخود ميرا بھی يہی نظريہ تھا کہ آيات صفات ميں اگر کسی کا اعتقاد وہابيوں جيسا نہ ہو تو وه گمراه 

ئ ابن سعود يونيورسٹی ميں مشغول ١٩٨٨اپنے اس اعتقاد کو صحيح جانتا تھا، مجھے اچھی طرح ياد ہے اس وقت کہ جب 
تحصيل علم تھا. تمام اہل سنت پر (کہ جن کی رائے وہابی نظر سے مخالف تھی) تنقيد کرتاتھااور عبد الفتاح، ابو غده، محمد 

ونی، حسن البناء او رايسے دسيوں افراد جو آيات صفات ميں وہابی نظريہ سے الگ نظريہ غزالی مصری، محمد علی صاب
رکھتے تھے، ان سے بيزاری کا اظہار کرتا تھا. اور اب جب کہ وہابيت سے نجات پا چکا ہوں تو مجھے اس نظريہ کے 

کار يہ رہا کہ ان افراد کے کالم کو پيش  انجام کا علم ہے. ميننے بارہا وہابيوں سے گفتگو کی اوراس گفتگو ميں ميرا طريقۂ 
کيا جائے جن سے وہابی مانوس ہيں کيونکہ براه راست ان کے سامنے نہ شيعہ عالم شيخ طوسی کا نام ليا جاسکتاہے اور نہ 

ر ہی ان کا عقيده بيان کرنا ممکن ہے کيونکہ وه شيخ طوسی کا نام سننے کی تاب نہيں رکھتے، لٰہذا سب سے پہلے ابن کثي
  جيسے 

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

  .  ١٢٢) العقيدة االسالميہ فی القرآن و مناہج المتکلمين، ص ١(

لوگوں کا عقيده بيان کيا جائے جس کے بعد شيخ طوسی کا کالم سننے کے لئے راستہ ہموار ہوگا، البتہ يہ روش ان وہابيوں 
متعصب نہيں، بلکہ اپنے ساده پن کی وجہ سے وہابی ہوگئے ہيں اور ہماری يہ گفتگو اسی قسم کے لئے کارآمد ہے کہ جو 

کے افراد کے لئے ہے .يہی وه گروه ہے کہ جس کا معالجہ ضروری ہے اور ہميں ايک طبيب کے مانند ان کے ساتھ پيش آنا 
  ہے تاکہ پوری سعی و کوشش کے ساتھ انھيں اس بيماری سے نجات دے سکيں۔

وه وہابی ہيں کہ جو غلط تعليمات کے نتيجہ ميں ہر مخالفآواز کو کفر اور غلو سمجھتے ہيں جب کہ انھيں اس بات کاعلم  يہ
  نہيں کہ يہ ان کے بيمار ذہن کے خود ساختہ خياالت اور اوہام ہيں۔

لو ميں گرفتار ہيں اور ہم ہی وه ہيں خود بندٔه حقير بھی سالہا سال انھيں اوہام ميں مبتال رہا، سوچتا تھا کہ دوسرے تمام لوگ غ
 کہ جنھوں نے نجات حاصل کی. ميں نے خود کوايک طبيب تصور کيا، جو غلو ميں گرفتار مريض کا عالج کرنا چاہتا ہے ۔

اس عالج کو مدنظر رکھتے ہوئے ميننے ايک کتاب بنام ''الصلة االثنی عشريہ و فرق الغالة'' لکھی ليکن اس کی اشاعت سے 
پہلے ايک غيرمتوقع واقعہ پيش آيا جس سے مجھے پتہ چال کہ ميں طبيب نہيں، بلکہ بيمار ہوں اور خود مجھے کچھ ہی 

عالج کی ضرورت ہے اور ميرا عالج صرف اماميہ (کہ جنھيں غالی تصور کرتا تھا) کے ہاتھوں ہوسکتا ہے ،لٰہذا حاالت 
  ہی بيمار ہے۔برعکس ہوگئے، جو شخص آج تک خود کو مسيحا سمجھتا تھا آج و

ميری مثال اس ڈاکٹر جيسی تھی کہ جو سخت دماغی وائرس ميں مبتالہو اور تمام لوگوں کو کينسر ميں مبتال سمجھتا ہو ليکن 
جب يہی ڈاکٹر کينسر کے اسپيشلسٹ ڈاکٹر کا مريض قرار پايا تو سمجھ ميں آيا کہ خود يہی ڈاکٹر بيمار ہے جو دوسروں کو 

  ذا اب يہ (پہال) ڈاکٹر ، ڈاکٹر نہيں رہا بلکہ بيمار کی حيثيت سے زير عالج قرار پايا۔بيمار سمجھتا رہا ہے لہٰ 
اور آج اس نتيجہ پر پہنچ چکا ہوں کہ اماميہ غلو ميں مبتال نہيں بلکہ يہ وہابی ہيں کہ جو اس خطرناک مرض (تشيع اور غلو 

  تنا جلد ہوسکے اس مرض سے نجات دالئيں۔کو يکساں تصور کرنے) ميں مبتال ہيں لٰہذا ضروری ہے کہ خود کو ج
کيونکہ ميں اکثر وہابيوں کو ساده لوح بيمار (نہ متعصب) فرض کرتا ہوں نہ ہٹ دھرم متعصب، لٰہذا ميراان کے ساتھ ايک 
ڈاکٹر جيسا رويہ ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ انھيں خلط جيسے مرض سے نجات دالسکوں اور واضح ہے کہ يہ کام 

   ١قی کے بغير ممکن نہيں، (ولو کنت فظاً غليظا القلب ال انفضوا من حولک)خوش اخال
نفسياتی بيمار کا بدکالمی سے عالج نہيں کيا جاسکتا اور وحدت مسلمين کے معنی بھی يہی ہيں يعنی ايسی راه کا انتخاب جس

پسی تفاہم کے سايہ ميں علمی ميں صلح و سالمتی کے ساتھ فريقين زندگی گزاريں اور تعصب کو برطرف کرتے ہوئے، آ
  گفتگو کی جائے، نہ يہ کہ ايک دوسرے کے افکار سے متاثر ہو کر اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائيں۔

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

  کھڑے ہوتے .  . اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو يہ تمہارے پاس سے بھاگ ١٥٩) سورٔه آل عمران، آيت ١(

۔ وہابيوں کا بعض اعتقادی مسائل ميں غلط پروپيگنڈه کرتے ہيں (جنھيں وه اصول دين شمار کرتے ہيں اور ان کے يہاں کفر٢
  وايمان کا معيار ہيں) جب کہ ان کا شمار عقائد کے فرعی مسائل ميں ہوتا ہے اور ان ميں تحقيق و بحث کی گنجائش ہے۔
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عتقادی مسائل اور اصول عقائد ميں کوئی فرق نہيں پايا جاتا لٰہذا اعتقادی مسائل ميں جو بھی ان وہابيوں کے نزديک فرعی ا
  سے مخالف ہو اسے غالی کا نام ديتے ہوئے اسالم کے دائره سے خارج کرتے ہيں۔

دی ہيں ليکن ہروہابی تمام اعتقادی مسائل کو اصول دين ميں شامل کرتے ہيں جب کہ اصول دين سے مربوط تمام مسائل اعتقا
اعتقادی مسئلہ اصول دين ميں شامل نہيں ہے. لٰہذا ان دونوں ميں خلط صحيح نہيں. وہابی اسی مطلب کو مدنظر رکھتے ہوئے

شيعوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو محال سمجھتے ہيں، کيونکہ ان کے يہاں تمام اختالفات گويا اصول دين 
  ميں اختالف کا سبب بنتے ہيں۔

ناصر قفاری اپنی کتاب ''مسٔا لة التقريب'' ميں اسی نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے ان دونوں مذاہب کے تفاہم کو غير 
  ١ممکن جانتے ہيں جب کہ ان ميں سے بے شمار مسائل کا شمار طرفين کے نزديک ارکان ميں نہيں ہوتا ہے۔

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

) فرعی اعتقادی مسائل کا جز ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وحدت کی خاطر ہم ان مسائل سے چشم پوشی کرليں بلکہ مقصود يہ ہے١(
  کہ جب ان کا شمار اصول دين ہی ميں نہيں، تو ان کے متعلق تحقيق يا انکار کرنا کفر ظاہری کا سبب نہيں بنتا۔ 

ل دين ميں شامل نہيں کرتے يا يہ ايسے فقہی مسائل سے تعلق رکھتے ہيں کہ جن کابلکہ يہ وه مسائل ہيں کہ جنھيں سنی اصو
  عقيده سے کوئی ربط نہينہے۔

  اس سلسلہ ميں محمد عبد الحليم حامد جو وہابيوں کے نزديک معتبر شخصيت ہيں، فرماتے ہيں:
فقہاء نے دينی مسائل کودو قسموں يعنی  اعتقادی مسائل کو اصولی مسائل کا نام ديناايک نئی ايجاد ہے، متکلمين اور بعض

اعتقادی اور عملی مسائل ميں تقسيم کيا ہے، کيونکہ فقہی علمی مسائل اعتقادی مسائل کی فرع ہيں لٰہذا ان کا نام فروع (اصول
ميہ کو کے مقابل) رکھا گيا اور يہی تعبير اہل سنت کے يہاں گذر زمان کے ساتھ ساتھ رائج ہوگئی، ليکن اس کی اس وجہ تس

بھال ديا گيا اور جب اعتقادی مسائل پر اصول دين کا اطالق ہوتا ہے تو عمل کے مقابل عقيده کی اہميت کو گوشزد کرنا 
  ١مقصود ہے، ليکن اس کا مطلب يہ نہينہے کہ اعتقادی مسائل کے درميان اعتقادی فروعات نہ پائے جائيں۔

ہيں اوراس سلسلہ ميں ان کا ايک طويل کالم نقل کرتے ہيں کہ  آپ اس بحث کو ابن تيميہ کے کلمات سے ماخوذ سمجھتے
  اصول دين اور اعتقادی فرعی مسائل کو آپس ميں مخلوط نہيں کرنا چاہئے۔

خدا کا شکر ہے کہ ميں نے شيعہ سنی او روہابيوں ميں اختالف ختم کرنے ميں بے شمار کوششيں کی ہيں، جبکہ روز بروز 
  جارہا ہے کہ  ميرے اطمينان ميں اضافہ ہوتا

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

  ۔ ١٣٤۔  ١٣٧) معاً علی طريق الدعوة، ص ١(

اس اختالف کی آگ ميں ايندھن کا کام کرنے والے خود وہابی ہيں. ان کی کوئی ايسی کتاب نہيں کہ جس کا ميننے حوصلہ 
ے ايک ہی نتيجہ نکلتا ہے کہ اس فتنہ کی جڑ خلط جيسی مشکل ہے.ايک وه خلط کے ساتھ مطالعہ نہ کيا ہو ان تمام کتابوں س

کہ جو شيعہ وغلو کے درميان واقع ہوا اور دوسرا خلط وہابيوں کا اصول دين اور فرعی مسائل ميں ہے ، چونکہ خلط ميرے 
پيدائش کے عوامل اوراس کے  نزديک ايک روحی اور فکری بيماری ہے (جس ميں، ميں خود مبتال تھا) لٰہذا ميننے اس کی

  عالج کے ذرائع پر تحقيق کی ۔
اسالمی ممالک ميں مسلمانوں کے درميان فتنہ اور قتل وغارت گری، احسان اٰلہی ظہير جيسے وہابی نوشتوں کے اثرات ہيں.

کے لئے اس فرقے کے ماننے والوں نے شيعوں (حتی غير وہابی دوسرے تمام فرقوں کو) اور غاليوں کوايک دکھالنے 
ہزارھا کتابيں او رمقالے لکھنے کے ساتھ انٹرويو بھی ديئے، حقيقت ميں يہی لوگ خلط جيسی بيماری ميں مبتال ہيں 

اورانھوں نے ہی اماميہ ، سبائيہ، او رغاليوں ميں خلط کيا ہے وه شرک، اسالم، کفر اور ايمان، ميں تميز نہيں کرسکے، گويا 
سے آلوده کيا ہے. يہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ساده فکر و ہابيوں کو اس مہلک پاک و صاف پانی کوخاک اور نجاست 

  بيماری سے نجات ديں، لہذا يہ کتاب شيعوں اور وہابيوں کے درميان صحيح طرز گفتگو کو پيش کرتی ہے۔
ی ہو تو سب سے پہلے مثالً جب ايک وہابی سے پيغمبر اسالۖم کی وفات کے بعد انھيں وسيلہ قرار دينے کے متعلق گفتگو کرن

يہ واضح کرنا ہوگا کہ آيا يہ مسئلہ اصول دين سے مربوط ہے يا فروع دين سے؟ اگر وه اسے اصول دين ميں قرار نہ ديں تو 
اس موضوع کے بارے ميں گفتگو کفر و شرک ميں مبتال ہونے اور اسالم سے خارج ہونے کا سبب نہيں ہوگی ليکن اگر 
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قرار ديا تو انھيں بتالنا ہوگا کہ ان کے بزرگ علماء نے اعتقادی مسائل کو دو قسموں ميں انھوں نے اسے اصول دين ميں 
  تقسيم کيا ہے:

۔ فروع. اور ہر اعتقادی مسئلہ اصول دين ميں شامل نہيں . او راہل سنت کے چار فرقوں ميں سے کسی نے بھی ٢۔ اصول. ١
  اس مسئلہ کو اصول دين ميں قرار نہيں ديا۔ 

قام پر اپنے مطلوب کو ثابت کرنے کے لئے ان افراد کے اقوال کو پيش کيا جاسکتا ہے جو وہابيوں کے نزديک لٰہذا ا س م
  موثق و معتبر ہيں۔

شيخ حسن البناء اس بارے ميں فرماتے ہيں:دعا اور توسل اگر مخلوقات کے ذريعہ ہو تو يہ ايک فرعی مسئلہ ہے اور قابل 
اور جب ان کے لئے يہ ثابت ہو جائے، کہ توسل ايک فرعی مسئلہ  ١ميں شامل نہيں ہے.بحث و تحقيق بھی، يہ اعتقادی مسائل

ہے تو اس وقت گويا ہم نے خود کو کفر و شرک جيسی تہمتوں سے نجات دے لی. کيونکہ ايک فرعی مسئلہ ميں اختالف 
  سے کوئی بھی کافر نہيں ہو تا۔

  ٢متوں کو غير معقول جانتے ہيں۔معاصر سنی امام محمد غزالی توسل کے باب ميں وہابی تہ
 ........... ................. ............ .........  

  ) بيس اصولوں ميں سے پانچويناصل کہ جسے انھوں نے مسلمانوں کے درميان اتحاد کے لئے مہيا کيا ہے . ١(
  .  ١٣٠) دستور الوحدة الثقافيہ بين المسلمين، ص ٢(
) وہابی اعتقادی مسائل ميں خبر واحد پر تکيہ کرتے ہيناور جو بھی اس سلسلہ ميں اخبار آحاد پر تکيہ نہ کرے اسے غلو سے متہم ٣(

  کرتے ہيں جس کی وجہ سے مسلمانوں مينشديد اختالف پيدا ہوا ہے جو ايک جنگ سے مشابہ ہے ۔

م کئے بغير مسلمانوں کے درميان رائج تھی، ليکن وہابيوں نےقديم االيام سے يہ بحث جنگ و جدال اور کفر و شرک سے متہ
  بدعت و شرک کہہ کر اس مسئلہ کوايک تاريک فتنہ ميں تبديل کرديا۔

نمونہ کے طور پر قارئين؛ کتاب ''حجية اآلحاد فی العقيده و شبہات المخالفين'' (جس کے مصنف محمد بن عبد هللا وہيبی ہيں) 
  ١کی طرف رجوع کريں.

وہابی کتب کا مطالعہ کرنے ياان کی مجالس ميں شرکت کرنے والے کے لئے واضح ہو جائے گا کہ وه اپنے تمام  جو بھی
مخالفين (شيعہ يا سنی) کو غلو سے متہم کرتے ہيں۔ يہ ان سے اختالف جزئی مسائل ہی مينکيوں نہ ہو، لٰہذا غلو کے مفہوم 

ميں الکھڑا کيا ہے. حقيقت ميں وہابيوں نے مفہوم غلو کی تخريب کی وسعت نے بے شمار مسلمانوں کو غاليوں کی فہرست 
اور قرآن و سنت نے جو حدود اس کلمہ کے لئے معين کئے ہينان کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے اس کلمہ کا ايک عجيب چہره 

قرآن و سنت سےپيش کيا ہے، کہ جو بے شمارشيعہ و سنی علماء کو منحرف اور غالی قرار ديتا ہے. دور حاضر ميں وہابی 
  مٔاخودبے شمار مسائل کو غلو قرار ديتے ہيں، اگر يہی حالت باقی رہی تو پھر اس کائنات 

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

  .  ٤) صفحٔہ ، ١(

  ميں ايک بھی معتدل شخص کہ جس کا اعتدال وہابی معيار کے مطابق ہو، نہيں پايا جاسکتا۔
ہ جان ليں کہ اعتقادی مسائل ميں جو خبر واحد سے استفاده نہ کرے وه غالی اور اسالم ، ايمان کے دائره سے خارج وہابی ي

  نہيں ہوتا، کيونکہ کسی ايک اعتقادی مسئلہ ميں خبر واحد کو رد کرنا کفر کا سبب نہيں بنتا۔
  بر واحد پر تکيہ نہيں کيا ہے۔خود حضرت عائشہ اور عمر کہ جو وہابيوں کی آنکھوں کا نور ہيں نے بھی خ

اہل سنت حضرات نقل کرتے ہيں کہ حضرت عمر نے رسول اکرمۖ  سے حديث نقل کی کہ اگر ميت کے گھر والے ميت پر 
  روئيں تو وه قبر ميں عذاب ميں مبتال ہوگا۔

نے کا احتمال ہو کس ليکن عائشہ نے اس حديث کو رد کرديا. وه خبر واحد کہ جس کے راوی ميں تعديل، خطا اور بھول جا
طرح مسلمانوں کو متہم کرنے کا سبب قرار پاسکتی ہے؟ کس منطق کی بنياد پرخبر واحد قبول نہ کرنے والوں کو غلو اور 

شرک جيسی صفات سے متصف کيا جاتا ہے؟ خود ابن تيميہ فرماتے ہيں کہ : صحابٔہ کرام نے بے شمار واحد خبروں کو رد 
حديث کے يہاں صحت کی حامل ہيں، وہابی جب اصول دين ميں اخبار آحاد پر تکيہ کرنے پر  کيا ہے جب کہ وه اخبار اہل

مصر ہوں، تو بے شمار خطاؤں ميں مبتال ہوں گے جن ميں سے ايک خطا يہی ہے کہ جن مسائل کا اسالم ہی سے کوئی 
  تعلق نہيں انہيناصول دين ميں قرار ديتے ہيں۔
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ائل کو مبنا قرار ديتے ہوئے دوسروں کو اپنی تہمتوں کا نشانہ بناتے ہيں اور ان کے تکليف کی بات تو يہ ہے کہ انھيں مس
ذريعہ شاذ و نادر اور نامعقول عقائد کو مرتب کرتے ہيں. اور جو بھی انھيں رد کردے اسے کافر قرار ديتے ہيں. وہابيوں کو 

  نہيں۔معلوم ہونا چاہئے کہ ان کی يہ روش جمہور مسلمان کے نزديک قابل قبول 
  قاضی عياض فرماتے ہيں:

  ١ابن قاسم و ابن وہب نے فرمايا: کہ ہمارے نزديک اہل مدينہ کے قول پر عمل، خبر واحد پر عمل سے اقوٰی ہے۔
سنی پيشوا مالک نے بھی بے شمار اخبار آحاد کو رد کيا ہے کيونکہ يہ اخبار اہل مدينہ کی سيرت سے معارض تھيں، کيا 

  وں کا کوئی جواب ہے؟ وہابيونکے يہاں ان بات
  شيخ يوسف قرضاوی تحرير فرماتے ہيں کہ: 

اس امر کے متعلق حنابلہ کی رائے ميں اختالف پايا جاتا ہے کيونکہ خود احمد حنبل سے مختلف اقوال نقل ہوئے ہيں ليکن 
ہے اور نہ ہی اس  ميرے لئے يہ واضح ہوچکا ہے کہ اکثر اصولی حنبلی محققين کے نزديک خبر واحد نہ يقين پيدا کرتی

  ٢کے ذريعہ علم حاصل ہوتا ہے. اس مطلب کو ابويعلی ابو الخطاب، ابن قدامہ، حتی ابن تيميہ نے بھی ذکر کيا ہے۔
 ........... ................. ............ .........  

  .  ٦٦) ترتيب المدارک ، ص ١(
  .  ١٢٥) الشيخ الغزالی کما عرفتہ، رحلة نصف قرن ، ص ٢(

آيا وہابی اپنے امام ابن تيميہ کے اس قول سے باخبرہيں؟ : يہ (امر) خبرواحد سے مربوط ہے ، لٰہذا کيونکر ممکن ہوگا کہ ہم 
  ١خبر واحد پر اصول دين ميں سے کسی اصل (جس پر ايمان کا دارومدار ہو) کی بنياد رکھيں۔

  شاطبی فرماتے ہيں:
س کے نقيض کے صحيح ہونے کا احتمال پايا جاتاہے ليکن فقہی فروع ميں اصول دين ميں ظن کفايت نہيں کرتا، کيونکہ ا

ظن پر عمل کياجاسکتا ہے، کيونکہ اہل شريعت نے بھی اس پر عمل کياہے، لٰہذا فقہی فروع کے عالوه تمام جگہوں کے لئے 
  ٢ظن مذموم ہے اور دانشوروں کے نزديک يہ نظريہ قابل قبول ہے۔

ادی مسائل مينخبر واحد کو حجت قرار دينا صحيح نہيں، کيونکہ ان اخبار کے ثبوت پر انھيں تمام اہل سنت کے نزديک اعتق
يقين نہيں ہے اور اس جمہور ميں، امام الحرمين، سعد، غزالی، ابن عبدالبر، ابن اثير، صفی الدين بغدادی، ابن قدامہ، عبد 

  ر بے شمار افراد شامل ہيں۔العزيز بخاری، بن سبکی، صنعانی، ابن عبدالشکور شنقيطی او ر ديگ
  خطيب بغدادی نے فرمايا: 

  خبر واحد ان مسائل ميں، کہ جن ميں قطع و يقين کاہونا ضروری ہے، قابل قبول نہيں۔
 ........... ................. ............ .........  

  .  ١٣٣) منہاج السنہ ، ص ١(
  .  ٢٣٥، ص ١) االعتصام ، ج ٢(

  رماتے ہيں: ابو اسحاق شيرازی ف
  ١خبر واحد علم آور نہينہوتی۔

  غزالی فرماتے ہيں: 
خبر واحد علم آور نہيں ہوتی اور يہ ايک قطعی اور واضح بات ہے، لٰہذا ہم ہر بات کی تصديق نہيں کرتے، کيونکہ جب دو 

و ايک دوسرے کی ضد اخبار آپس ميں معارض ہوناورہم ان کی تصديق کرنا چاہيں تو گويا ہم نے ان اخبار کی تصديق کی ج
  ٢ہيں ۔

  ابن عبد الشکور فرماتے ہيں: 
علمائے علم اصول کے نزديک غير معصوم سے خبر واحد مطلقاً علم اور يقين آور نہيں ہوتی، چاہے اس خبر ميں قرائن 

يں پيش کريں موجود ہوں يا نہ ہوں. اور اگر يہ مان ليا جائے کہ خبر واحد علم آور ہے اور دو عادل اشخاص دو متناقض خبر
  ٣تو ان کی تصديق کے نتيجہ ميں تناقض پيش آئے گا۔

  عبد القاہر بغدادی تحرير فرماتے ہيں:
خبر واحد کی سند اگر صحيح ہو او ر متن ميں کوئی ايسی بات نہ جو عقلی طور پر محال ہو، تو گرچہ خبر واحد علم آور 
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  ٤نہيں، ليکن اس پر عمل کيا جاسکتا ہے۔
....... ......... ........... ................. .....  

  .  ١٤٥) المستصفی ، ص ٢. ( ٢٩٨) التبصره ، ص ١(
  .  ١٢١۔ ١٢٢، ص ٢) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ، ج٣(
  .  ١٢) اصول االبن ، ص ٤(

  بيہقی نے فرمايا: 
ميں ہمارے علماء خبر واحد کے ذريعہ  اگر خبر واحد کے لئے قرآن و اجماع ميں کوئی دليل نہ پائی جائے، تو صفات اٰلہی

  ١استدالل نہيں کرتے۔
  فخر رازی لکھتے ہيں: 

  ٢اصوليوں کے نزديک خبر واحد سے مراد وه خبر ہے جوعلم او ريقين آور نہيں ہوتی۔
  اور دوسرے مقام پر فرماتے ہيں:

جب کہ ان اخبار اور قطع و يقين ميں بعض لوگ ذات اور صفات اٰلہی ميں اخبار آحاد پر تکيہ کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہيں 
   ٣بہت فاصلہ ہے۔

  مصری محمد غزالی بھی ان افراد کی پيروی کرتے ہوئے لکھتے ہيں: 
مجھے ازھر يونيورسٹی سے فارغ ہوئے پچاس سال ہو رہے ہيں اور کئی سال سے تدريس ميں مشغول ہوں اس مدت ميں 

جب تک کہ اس سے محکم دليل نہ پائی جائے، خبر واحد کو حکم شرعی اس نتيجہ پر پہنچا کہ اخبار آحاد ظن آور ہيں اور 
 ٤کے لئے دليل قرار ديا جاسکتا ہے لٰہذا خبر واحد کو يقين آور کہنا بيہوده کالم ہوگا، جو عقل و نقل کی رو سے مردود ہے۔

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

  .  ٣٥٧) االسماء و الصفات ، ص ١(
  ) اساس التقديس ، ٣. ( ١٣٨) المعالم، ص ٢(
  .  ٧٤) السنة النبويہ بين اہل الفقہ و اہل الحديث، ص ٤(

  اور دوسرے مقام پر محمد غزالی يوں فرماتے ہيں:
خبر واحد ظن آور ہے اور اس کا استعمال فروع دين ميں ہوتا ہے اور ميری اس بات پر تاکيد ہے کہ خبر واحد کے ذريعہ 

  اور صرف ظن حاصل ہوسکتا ہے...صرف 
اس کے باوجود دور حاضر ميں بعض لوگ اپنے اعتقادات کو ثابت کرنے کے لئے ان اخبار پر تکيہ کرتے ہيں اوراس کے 

  ١منکر کو کافر کہتے ہيناورخود ان کا يہ عمل ايک طرح سے غلو ہے۔
  يوسف قرضاوی اس کے متعلق فرماتے ہيں: 

قوف ہونا ضروری ہے اور اخبار آحاد (جو کہ صحيح السند ہيں) مفيد يقين نہيں ہوتے، بلکہ خبر اعتقادی امور کا يقين پر مو
متواتر يقين آور ہے.پہلے امر کی تائيد خداوند متعال نے قرآن مجيد ميں اس مقام پر کی ہے جہاں پر کفار کی مذمت ميں 

اوردوسرے امر کی تائيد علمائے اصول  ١يغنی من الحق شيئًا)فرماتا ہے : (و مالہم بہ من علم ان يتبعون اال الظن وان الظن ال
کرتے ہيں، بہر صورت اعتقادات ميناخبار آحاد سے اس طرح کا استفاده تمام مشہور علمی مراکز ميں (مثالً ازھر، زيتونہ، 

  ٢قرويين، ديوبند) ميں رائج ہے۔
  سيد قطب نے فرمايا: 

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

  . ٦٨) دستور الوحدة الثقافيہ بين المسلمين ، ص ١(
  .  ١٢٣۔ ١٢٤) الشيخ الغزالی کما عرفتہ رحلة نصف قرن ، ٢(

اعتقادی امور ميں احاديث آحاد پر تکيہ نہيں کيا جاسکتا بلکہ ان امور ميں ہم قرآن اور متواتر اخبار کی طرف رجوع کرتے 
  ١حاديث سے اس وقت استفاده کيا جائے گا کہ جب وه خبر متواتر ہو۔ہيں اور اعتقادی مسائل ميں ا
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  محمود شلتوت فرماتے ہيں:
تمام علماء او ردانشوروں نے خبر واحد کے يقين آور نہ ہونے پر اتفاق کياہے اور ان کی نظر ميں اعتقادی مسئلہ ميناسے 

اورغير قابل اختالف قرار ديا ہے، يہ ايک اجماعی دليل قرار نہيں ديا جاسکتا ہے، حتی محققين نے ا س مطلب کو حتمی 
موضوع ہے جس ميں کسی طرح کا کوئی اعترا ض نہيں. اس طرح علمائے اہل سنت کے بے شمار اقوال پائے جاتے ہيں 
 جن ميں سے بعض کو ہم نے وہابيوں کے لئے پيش کيا، تاکہ وه قانع ہوجائيں اور اپنے مخالف کو کافر اور مشرک نہ کہيں۔

اں تک ہم نے اماميہ کی شناخت ميں وہابيونکے انحراف کا پہال سبب بيان کيا ہے وہابيوں کی گمراہی کا پہال سبب ان کا يہ
غلو کے معنی سے آگاه نہ ہونا ہے اور دوسرا سبب ان کا تشيع کے معنی سے آگاه نہ ہونا ہے، جس کے متعلق ميں نے بعد 

غلو و الغالة'' ميں مفصل طور پر گفتگو کی ہے اور تيسرا سبب غلو اور غاليوں والی کتاب بنام ''موقف االثنی عشريہ من ال
کے مقابل اماميہ کے موقف سے آگاه نہ ہونا ہے جسے اسی بعد والی کتاب ميں قارئين مالحظہ فرمائيں گے اس مقام پر اس 

  سبب کی طرف مختصر اشاره کرتے ہيں۔
.. ................. ............ ......... .........  

 .  ٤٠٠٨، ص  ٦) فی ظالل القرآن ، ج١(
 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  غلو اور غاليوں کے متعلق مذہب اماميہ کا نظريہ 
ديگر مذاہب کی بہ نسبت غلو او رغاليوں کے مقابل اماميہ کا سخت موقف ان کا ايک خاص امتياز ہے اس مسئلہ ميں مذاہب 

اسالمی ميں سے کسی مذہب نے بھی اماميہ کی طرح سختی سے مخالفت نہيں کی اور اس کی وجہ يہ ہے کہ اماميہ فکر کی 
) اور غالی تصورات ميں سخت اختالف پايا جاتا ہے اور وه غلو کی بنيادوں (کہ جو قرآن و سنت صحيحہ سے ماخوذ ہيں

طرف کسی قسم کا رجحان نہيں رکھتے، بلکہ اس کوشش مينہيں کہ ان انحرافات کی اصالح کی جائے اور جواس مشکل ميں 
  گرفتار ہيں انھيں نجات دی جائے۔

اده توضيح دينا مناسب نہيں. ميننے کئی غاليوں غاليوں کے لئے شيعہ موقف روز روشن کی طرح واضح ہے لٰہذا اس سے زي
سے گفتگو کی اور بحمد هللا مذہب اماميہ کی برکت سے انھوں نے کفر آميز عقائد کو چھوڑ کر حقيقی اسالم کو اپنا ليا. ليکن 

رار ديتے وہابی مذہب اماميہ کے نظريات اوراس کے بنيادی تفکرات سے آگاه نہ ہونے کی وجہ سے تشيع اور غلو کو ايک ق
ہيں . لٰہذا ان کی اصالح کرنا اور ان کے لئے غلو کے مقابل شيعہ موقف کو (شيعہ منابع کے ذريعہ) واضح کرنا ضروری 

  ہے۔
ان کا يہ جاننا ضروری ہے کہ اماميہ اور غاليوں ميں فاصلہ ايک بديہی اور واضح بات ہے البتہ اگر کوئی شبہ باقی ره 

فع کياجاسکتا ہے، کيونکہ شيعہ ہر قدم قرآن اور سنت صحيحہ کے ساتھ ہيں. اب تک ہم جائے تو اسے توضيح کے ذريعہ ر
  نے اپنی مفصل بحث ميں پانچ مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔

  ۔ غالی تصورات کے متعلق مذہب اماميہ کے نظريات ۔ ١
  ۔ غالی تشريعات کے متعلق مذہب اماميہ کے نظريات ۔٢
  ميہ کے نظريات۔۔ غالی رؤساء کے متعلق مذہب اما٣
  ۔ غاليوں کی روايات کے متعلق مذہب اماميہ کے نظريات ۔ ٤
  ۔ غالی کتب کے متعلق مذہب اماميہ کے نظريات۔ ٥

مسلمانوں کو غاليوں کے غلط افکار سے نجات دالنے ميں مذہب تشيع نے کافی کوششيں کيں. غاليوں کے مقابل اس مذہب 
ا فائده يہ ہوا کہ اس روش نے سب سے پہلے اس کے انحرافی افکار کے نے جس روش کو انتخاب کيا اس کا سب سے بڑ

  دائره کو تنگ کرکے اس کا سد باب کرديا۔
الوہيت انسان، ايک ايسا اعتقادی مسئلہ تھا، کہ جس کا شيعوننے ڈٹ کر مقابلہ کيا، يہ باطل خيال، الوہيت و عبوديت ميں 
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ينکڑوں روايتوں ميں انسان کے مقام و منزلت کو بيان کيا ہے اور تفريق نہ کرنے سے وجود ميں آيا. معصومين ٪ نے س
پوری طرح گوشزد فرمايا کہ انسان چاہے جتنا کمال کی بلنديوں تک پہونچ جائے، پھر بھی محال ہے کہ عبوديت سے نکل 

  کر خدا بن جائے۔
ا يہ اقوال قرآن و حديث کی شرح و ٔائمہ معصومين ٪ کے يہ اقوال قرآن و صحيح السند احاديث بنوی سے ماخوذ ہيں. گوي

  تفسير ہيں. يہی وجہ ہے کہ ان اقوال ميں قرآنی رنگ پايا جاتا ہے۔
ان تمام اقوال ميں ماسوی هللا کو عبد و مخلوق قرار ديا گيا ہے اورالوہيت کوذات باری تعالٰی ميں منحصر، چونکہ غاليوں نے 

کيا ہے، لہذ ا ٔائمہ (ع) نے بھی اپنی تعليمات کو خدا کی بندگی اور عبوديت  اپنی تبليغات کوالوہيت انسان يا ٔائمہ ميں متمرکز
ميں متمرکز کيا او رغاليوں کی اس بنياد (الوہيت انسان) کو نابود کرنے کے لئے خدا کے مقابل عبوديت و بندگی ،خضوع و 

  خشوع پر بے حد تاکيد کی، تاکہ يہ باطل خيال پوری طرح نيست و نابود ہو جائے۔
اليوں کی گمراه فکر کو قلع قمع کرنے ميں يہ روايات کافی موثر ثابت ہوئيں اور اس ميں کوئی شک نہيں، کہ ان روايات کوغ

جمع، حفظ او رنشر کرنے ميں شيعہ راويوں نے بے حد زحمتوں کا سامنا کيا اورانھيں روايتوں کی بنا پر شيعہ فقہاء نے 
سخت رد عمل اختيار کی، ليکن وہابی چونکہ شيعہ اور غالی کوايک ہی تصور  غالی فرقوں کی تکفير کی اوران کے مقابل

کرتے ہيں، لٰہذا انھوں نے ان تمام روايات کو شيعيت کی مذمت پر حمل کيا اور جيسا کہ پہلے ہم عرض کرچکے ہيں، کہ يہ 
لئے چند روايات کو پيش کرتے غلو کے مفہوم ميں وسعت ديکر شيعہ اور عالی ميں خلط کا نتيجہ ہے . اب ہم قارئين کے 

  ہيں۔
۔ امام جعفر صادق ـ اپنے اجداد کے ذريعہ رسول اکرم ۖ سے نقل فرماتے ہيں کہ: '' رسول اکرۖم نے فرمايا: مجھے ميرے ١

مقام سے اونچا نہ بناؤ، کيونکہ خدا نے مجھے پيغمبری سے پہلے اپنا بنده قرار ديا ہے'' لٰہذا جب رسول خدا ۖ ،جو انسانيت 
  ے بلند و باال مقام پر فائز ہيں خود کو عبد خطاب کريں، تو پھرحتماً ٔائمہ (ع) بھی انھيں کی سيرت پر عمل کريں گے۔ک
  ۔ حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ٢

''ہمارے متعلق غلو سے پرہيز کرو اور ہميں خدا کے تربيت يافتہ بندے جانو''. ٔائمہ (ع) کی عبوديت مکتب تشيع کا ايک اہم 
رکن ہے جب ميں ٔائمہ (ع) کی روايات اور علمائے شيعہ کے اقوال ميں مقايسہ کرتا ہوں تو ان ميں پوری طرح تعليمی 

  مطابقت نظر آتی ہے۔
ٔائمہ (ع) کی عبوديت اس مذہب کی اصلی او ربنيادی حقيقت ہے کہ جواس مذہب او راس مذہب کی پيروی کرنے والوں سے 

  مجال نہيں کہ وه اس مذہب ميں خود نمائی کرے۔جڑی ہوئی ہے. لٰہذا غلو کے لئے کوئی 
  تمام شيعہ امام رضا ـ کے اس قول پر کامالً ايمان رکھتے ہيں:

جو بھی امير المومنين کو عبوديت کی منزل سے اونچا کرتے ہوئے انھيں الٰہ قرار دے، تو اس کا شمار مغضوبين اور 
کی طرح طعام اور پانی نوش نہيں فرمايا: آيا آپ نے شادی نہيں کی؟گمراہوں ميں ہوگا ... آيا علی بن ابی طالب نے دوسروں 

  آيا ان صفات کا حامل خدا ہوسکتا ہے؟ اگر ممکن ہو تو پھر ہم ميں سے ہر ايک فرد خدا بننے کی صالحيت رکھتا ہے۔
اپنايا، جو بھی شيعہ شيعہ کتب ميں اس طرح کی بے شمار روايات پائی جاتی ہيں اور شيعہ علماء نے بھی ٔائمہ کی روش کو 

معاشره ميں رفت و آمد رکھتا ہواسے اس حقيقت کا بخوبی اندازه ہوسکتا ہے . يہ صرف نظريات نہيں، جو شيعہ کتب ميں 
درج ہوں، بلکہ شيعی سماج اور ان کے گوشت پوست و خون ميں يہ تعليمات پائی جاتی ہيں او ريہ تعليمات ان کی حيات سے 

  ئے مائہ فخر و مباہات ہيں۔جدا نہيں، بلکہ ان کے ل
يہاں تک ہم نے مذہب اماميہ او رغلو مينفرق کو بيان کرنے ميں وہابيوں کے لئے شيعيت کی ايک مختصر سی تصوير پيش 

 کی ہے اوراب ہم مذہب اماميہ کی تحليلی شناخت کو پيش کرتے ہيں۔

 

 گفتگو کا سليقہ 

 
  

  دوسرا مرحلہ
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  مذہب اماميہ کی تجزياتی شناخت

مذہب اماميہ کو وہابيوں کے لئے پيش کرنے ميں ہمارا دوسرا قدم، اس مذہب کے عقائد کو اچھی طرح تحليل کر نا ہے، تاکہ 
ان کا ذہن غلط تحليل اور عقائد ميں مشغول نہ ہو اور وه ہميں غلو اور کفر سے متہم نہ کريں اور ان باتوں کو ہماری طرف 

  کوئی تعلق ہی نہيں۔ منسوب نہ کريں جن کا مذہب اماميہ سے
جن حقائق کی ہم تحليل کرنا چاہتے ہيں وه شيعہ معتبر کتب ميں موجود ہيں البتہ ہم اس مقام پر وسيع تحليل و گفتگو نہيں کرنا 
چاہتے انشاء هللا دوسری کتاب ميں ان امور کو انجام ديں گے ، ليکن يہ جاننا ضروری ہے کہ مذہب اماميہ کے متعلق وہابيت 

روش يہ ہے کہ وه تحليل و تحقيق کئے بغير تمام غالی عقائد و آراء کو (جنہينخود شيعوں نے رد کيا ہے) شيعيت کی کی قلمی
طرف منسوب کرتے ہيں، انھيں اپنی تہمتوں کا نشانہ بناتے ہيں، افسوس کی بات ہے کہ بعض معاصر سنی مصنفين نے بھی 

  اس روش کو اختيار کيا ہے۔
ے ہيں کہ کسی بھی مذہب کی شناخت کے لئے اس مذہب کے کتابوں کی طرف رجوع کرنا ضروری البتہ محققين خوب جانت

  ہے اور ان ميں جو مطالب ہيں ان کی تحليل و تجزيہ کے بعد ان کے بارے ميں نظر دی جاتی ہے۔
جواماميہ کو يہی وجہ ہے کہ احسان اٰلہی ظہير (جوکہ شيعوں کی تکفير کرتا ہے) کی روش اور شيخ محمود شلتوت (کہ 

ايک معتبر اسالمی مذہب جانتے ہيں) کی روش ميں فرق آفتاب کی طرح روشن ہے، احسان اٰلہی ظہير نے اماميہ کی شناخت 
  ميں غير معتبر اور غالی کتب کا مطالعہ کيا ليکن شيخ محمود شلتوت نے معتبر منابع ميں تمام مطالب کا تجزيہ کياہے۔

  حليل کريں گے:اس مرحلے ہم چار مہم مسائل کی ت

  ۔ اماميہ کے نزديک الوہيت و نبوت کی حقيقت ١
يہ دو مسائل شيعی فکر ميں کافی اہميت رکھتے ہيں اور اگر اماميہ کتب کا مطالعہ کياجائے تو يہ بات واضح ہو جائے گی، 

پر کتنی اہميت  کہ وه توحيد الوہيت و ربوبيت اور الوہيت و عبوديت سے مخصوص خصوصيات ميں فرق کے قائل اور اس
  ديتے ہيں. الوہيت صرف اور صرف ذات خدا کے لئے ہے اور غير خدا سب کے سب عبد و مخلوق ہيں۔

مذہب اماميہ کے نزديک اس مسئلہ (الوہيت و نبوت) کی اہميت نے انھيں مجبور کيا کہ وه غلو اور غالی اعتقادات کا سختی 
ميں تفريق کے قائل نہيں،ان دو ميناتحاد يا حلول کے قائل ہيں، لٰہذا اہل  سے مقابلہ کريں، کيونکہ غالی مقام الوہيت و نبوت

  تشيع نے ان کی تکفير اوران کے اعتقادات کی رد ميں بے شمار کتابيں لکھيں ۔ 
اسی طرح مذہب اماميہ پوری طرح سے نصوص قرآنی پر استوار ہے، اور وه پيغمبر اسالم کے آخری نبی اور تمام لوگوں 

رتری کے قائل ہيں جب کہ غاليوں کے يہاں يہ امر قابل قبول نہيناور وه دوسروں کو پيغمبر اکرم ۖ سے افضل قرارپر ان کی ب
  ديتے ہيں۔

مذہب اماميہ کے پيرو معتقد ہيں کہ پيغمبر اسالم ۖ آخری نبی ہيں، جن کے بعد کوئی نبی نہيں. اورجو بھی ختم نبوت کا قائل نہ
  بنياد قرآن کريم ہے۔ ہو، وه کافر ہے اس عقيده کی

  ۔ اماميہ مذہب ميں شريعتوں اور احکام کی حقيقت ٢
ان حقائق کی شناخت کے لئے جس ترتيب کو ہم نے پيش کيا ہے اس کا لحاظ ضروری ہے کيونکہ جب تک پہلی حقيقت 

  (حقيقت الوہيت و نبوت) سمجھ ميں نہ آئے،دوسری حقيقت کو سمجھنا مشکل ہے۔
پہلو اوردوسری حقيقت مينعملی پہلو کی طرف اشاره ہے پہلے مسئلہ ميں عقل کی کارکردگی  پہلی حقيقت ميں فکری

اوردوسرے مسئلہ ميں عملی کارکردگی پر گفتگو ہے اور اگر پہلے مسئلہ پر ايمان الئيں تو دوسرے مسئلہ پر عمل کرنا 
ود و خالق و مدبر نہيناور تشريع فقط اسی کا ضروری ہوگا. پہلے مسئلہ ميں جب ہم نے ثابت کرديا کہ جز هللا کے کوئی معب

کام ہے تودوسرے مسئلہ مينہم کہيں گے اس تشريع کا قرآن اور کالم وحی سے استخراج ہونا ضروری ہے اور کيونکہ سنت 
  پيغمبر بھی وحی سے متصل ہے لٰہذا سنت بھی تشريع کا منبع قرار پائے گی۔

کريں تومعلوم ہوگا کہ ان کتب مينتمام احکام و فتاوی قرآن و صحيح سنت پر  اگر قارئين محترم، شيعہ فقہی کتب کا مطالعہ
استوار ہيں اور وه احکام کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہيں ا ور باطنی و تاويلی معانی سے پرہيز کرتے ہيں اور جو بھی 

  احکام اسالم کی تاويل کے ذريعہ شريعت پر عمل نہ کرے اسے کافر قرار ديتے ہيں۔
  معتقد ہيں کہ عقيده جتنا بھی اہم کيوں نہ ہو انسان کواحکام و شريعت پر عمل نہ کرنے سے بے نياز نہيں کرتا۔ اور
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  ۔ مذہب اماميہ کے اہداف ٣
کسی بھی مذہب کے اہداف کواس وقت تک نہيں جانا جاسکتا ،کہ جب تک اس مذہب کے اعتقادی افکار و نظريات کو نہ 

شيعہ عقائد اوران کے عمل پر تحقيق کئے بغير ان کے اہداف کو درک کرنا چاہتے ہيں جو کہ  سمجھ ليا جائے، ليکن وہابی
  ايک غير ممکن بات ہے، کيونکہ انسان کے اعتقاداور عمل ہی کے ذريعہ اس کے اہداف تک رسائی حاصل ہوسکتی ہے۔

تے ہيں کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کی کسی بھی انسان کے اعتقادات اوراہداف ميں جدائی ممکن نہيں ،ليکن وہابی يہ چاہ
  شناخت کے بغير خود ساختہ اہداف شيعيت سے منسوب کريں اور پھر انھيں رد کريں۔

  ۔ تشيع ميں بعض رائج مفاہيم٤
يہ ديکھا گيا ہے کہ وہابيوں نے شيعوں کے يہاں رائج اصطالحات کی برعکس تفسيرکو پيش کی ہے، کہ جسے حتی اہل 

نہيں سمجھا ہے . بدا، تقيہ، عصمت، مصحف، جيسے کلمات اس سرنوشت کا شکار رہے اور جب سنت نے بھی اس طرح 
  تک واضح طور سے يہ معانی بيان نہ ہوں، وہابيوں سے منطقی گفتگو کرنا ممکن نہيں۔

يق ايسے بے شمار موارد پيش آئے جن ميں لفظ تو ايک ہے، ليکن اس کی تفسير ميں اماميہ اور وہابيوں کے درميان عم
اختالف پايا جاتا ہے، لٰہذا جب تک وہابی ان الفاظ سے اہل تشيع کے معنی کو نہ سمجھيں،ان سے گفتگو کا کوئی فائده 

  نہينہوگا۔
امامت اور غيبت کی حقيقت کا ان حقائق ميں شمار ہوتا ہے جن کی تحليل اور تجزيہ اسی مرحلہ کے لئے موزوں ہے، ليکن 

ان مطالب کو درک کرنا مشکل ہے اسی لئے ہم نے اسے تيسرے مرحلہ ميں بيان کيا ہے.  چونکہ اس مرحلہ ميں وہابيوں کا
 اور اب ہم مذہب اماميہ کی بنيادی شناخت کو پيش کرتے ہيں۔

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  تيسرا مرحلہ 
  مذہب اماميہ کی بنيادی شناخت

اس مرحلہ ميں جن مسائل کا تجزيہ ہوگا ان کا مقام منطقی لحاظ سے دوسرے مرحلہ سے مربوط مسائل کی شناخت کے بعد 
ہے اگر الوہيت، نبوت، شريعت، اور شيعہ اہداف اوران کی اصطالحات صحيح طور پر بيان ہو جائيں تو پھر نہ ہی اماميہ اور

يعہ اور غالی منابع يکسان قرار ديئے جائيں گے اس مرحلہ ميں تين چيزوں غلو کے منشا ميں خلط واقع ہوگا اور نہ ہی ش
(شيعی منابع، شيعی تشخص، شيعيت کے وجود مينآنے کے اسباب) پر بحث و تحقيق ہوگی اور گرچہ امامت اور غيبت امام 

  ے ہيں۔کے مباحث دوسرے مرحلہ سے مربوط ہيں ليکن ضرورت کی بنا پر ہم انھيں اسی مرحلہ ميں پيش کرت

  ۔ اماميہ مذہب کے منابع١
وہابی معتقد ہيں کہ شيعہ اعتقادات کی بنياد مجوسی ، يہودی اور مسيحی افکار پر استوار ہيں، ليکن اگر وه گذشتہ مراحل پر 
غور کرتے تو ان کے لئے واضح ہو جاتا ،کہ تمام شيعہ مبانی قرآن اور صحيح سنت سے ماخوذ ہيں اوريہی منابع اس مذہب 

  بنياد ہے۔ کی
يہ تو وہابيوں کی عادت ہے کہ وه کسی بھی مذہب کے مفاہيم اور عقائد پر پوری طرح تحليل کئے بغير اس مذہب کے بارے 

ميں غلط قضاوت کر بيٹھتے ہيں.اگر وه شيعہ علمی وعملی آراء کو سمجھتے، اوران کے لئے واضح ہو جاتا، کہ يہ آراء 
عہ کو مجوسی نہ کہتے، کيونکہ وہابی، شيعہ اور غالی کوايک ہی تصور کرتے ہيں، قرآن و سنت ميں منحصر ہيں، تووه شي

لٰہذا ان کے منابع کو بھی ايک ہی خيال کرتے ہيں اور جس طرح غاليوں کے انحراف کی اساس ،مجوسی، يہودی اور 
  وسوں فاصلہ پايا جاتا ہے ۔ مسيحی افکار ہيں، شيعہ عقائد کو بھی انھيں پر حمل کرتے ہيں جب کہ ان دونوں کے درميان ک
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  ۔ مذہب تشيع ميں امامت کی حقيقت٢
امامت کے متعلق (قرآن و حديث سے) محکم دالئل پر توجہ دينے سے ہميں اندازه ہوتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے 

ا خود ساختہ اپنے بندوں کے لئے ايک ايسی خاص نعمت ہے، جسے اپنے آخری پيغمبۖر کے ذريعہ پہچنوايا.امامت شيعوں ک
مفہوم يا خاندان پيغمبۖر پر ظلم کا نتيجہ نہيں، بلکہ ٔائمہ (ع) کی امامت کے بارے ميں صدر اسالم ہی سے صحيح نصوص 

  موجود ہيں اوراس امر کی ابتدا چوتھی صدی يا اس کے بعد نہيں ہوئی ہے۔
ليفہ قرار ديا اوراس سلسلہ ميں احاديث کو بخاری،شيعہ اور سنی متفق ہيں کہ پيغمبر اسالۖم نے باره افراد کو اپنا وصی اور خ

مسلم او ردوسرے محدثين نے اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے. يہ تمام راوی چوتھی صدی سے پہلے تھے اور اس سے پہلے کہ
امامت کی باره امام آئيں يہ احاديث مسلمانوں کے درميان پائی جاتی تھيں اور انھيں احاديث کی بنا پر لوگ ٔائمہ (ع) کی 

طرف مائل ہوئے، لٰہذا ظالم بادشاہوں نے پوری کوشش کی، کہ ان احاديث کو چھپا ئيں ياان ميں تحريف و تاويل کريں، 
  کيونکہ انھيں يقين تھا کہ ان احاديث کے ذريعہ ان کی سلطنت منہدم ہو جائے گی۔

مت کے لئے محکم دالئل پيش کئے ہيں،ليکن وہابی ان ہم نے اپنی آئنده کتاب ''رحلتی من الوہابيہ الی االثنا عشريہ'' ميناما
نصوص کو غاليوں کی طرف منسوب کرتے ہيں، جب کہ وه بھول رہے ہيں، کہ امامت کے متعلق نصوص، سنی 

  معتبرکتابوں ميں بھی پائے جاتے ہيناور يہ نصوص شيعونکی گڑھی ہوئی نہينہيں۔
اوجود قبول کرتے ہيں) پر دقيق تحقيق کرنے سے عاجز ہيں اور وہابی ان احاديث (کہ جسے تمام مسلمان، اختالف کے ب

انھوں نے اماميہ کتب ميں مذکور محکم دالئل کی طرف رجوع نہيں کيا، لٰہذا دوباره جہل و نادانی کے ساتھ کہتے ہيں کہ 
  امامت غالی اور مجوسيوں کی جعل کرده چيز ہے۔ 

رقی ميں اہم کردار ''حديث ثقلين'' اور ''حديث باره امام'' کا ۔ يہ دو ہماری نظر ميں شيعيت کی بلند پروازيں اور اس کی ت
حديثيں اس مذہب کے لئے دو پروں کی حيثيت رکھتی ہيں جو اسے بلند پروازی کی صالحيت عطاکرتے ہيں۔ جب تک وہابی 

  ان دو حديثوں کودرک نہ کرليں. مذہب اماميہ کے دوسرے حقائق کا ادارک ان کے لئے ممکن نہيں۔
معروف وہابی مصنف ڈاکٹر محمد علی بار اپنی کتاب ''االمام علی الرضا و رسالتہ الطيبة'' ميں حديث ثقلين کے متعلق لکھتے 

  ہيں:
مسلم نے اپنی کتاب ميں زيد بن ارقم سے روايت کی ہے کہ پيغمبر اسالم ۖ نے ميدان خم ميں، جو مکہ و مدينہ کے راستہ ميں 

  حمد و ثنائے اٰلہی کے بعد فرمايا:ہے، خطبہ ارشاد فرمايا اور 
اے لوگو! مينايک بشر ہوں اور جلد ہی خدا کی طرف سے ملک الموت آئے گا اور ميں اس خدا کے حکم پر لبيک کہوں گا، 

لٰہذا تم لوگوں کے نزديک دوگرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں جن ميں سے ايک قرآن ہے کہ جو سرتا پا نور اور ہدايت 
منسلک رہو اور پھر آپ نے لوگوں کو قرآن سے منسلک رہنے کی رغبت دالئی، اور فرمايا: دوسرے  ہے، پس اس سے

  ميرے اہلبيت ہيں. خدا را! ان کا خيال رکھنا، او راس جملہ کی آپ نے تين مرتبہ تکرار کی۔
  يہ حديث سنن ترمذی ميں زيد بن ارقم سے منقول ہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:

ان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جار ہا ہوں اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراه نہ ہو گے ان ميں ميں تمہارے درمي
سے ايک، دوسرے سے بہتر ہے. کتاب خدا جو آسمان سے کھينچی ہوئی رسی ہے اور ميری عترت جو ميرے اہل بيت ٪ 

پر وارد ہوں گے، سوچو! ميرے بعد ان  ہيں. يہ دونوں ہرگز ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوسکتے، يہاں تک کہ حوض کوثر
کے ساتھ تمہارا رويہ کيا ہوگا... تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس حديث کو مسلم اور ترمذی نے نقل کيا اور حاکم نيشاپوری 

کے مستدرک او راحمد کے اپنی مسند ميں اس روايت کو مورد قبول قرار دينے کے باوجود بے شمار معاصر علماء اس 
بے خبر ہيں يا اپنے علم کا اظہار نہينکرتے او رروايت کو کتاب هللا و سنتی پيش کرتے ہيں. جب کہ يہ نقل (جو روايت سے 

کہ موطٔا مالک ميں ہے) ضعيف اور منقطع السند ہے. اگر اس نقل کو پيش کرنا چاہيں تو حد اقل ہر دو روايتوں کوايک جگہ 
اور دوسرے کو مخفی. انھوں نے اپنے اس عمل کے ذريعہ علم کو چھپاياہےنقل کريں نہ يہ کہ ايک حديث کو بيان کيا جائے 

  او رعلم چھپانے واال خدا او ررسول کے غضب ميں مبتال ہوگا۔
  عالمہ محمد ناصر البانی ''سلسلة االحاديث الصحيحة'' ميں لکھتے ہيں:

کتاب هللا و عترتی اہل بيتی''ايک صحيح السند  حديث عترت يعنی ''يا ايہا الناس انی قد ترکت فيکم ماان اخذتم بہ لن تضلوا
، ٤، و ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ٣، احمد ٢، طحاوی نے مشکل اآلثار  ١حديث ہے کہ جسے مسلم نے اپنی صحيح

، طحاوی نے علی بن ربيعہ سے ٧، طبرانی٦، نے يزيد بن حيان تميمی کے توسط سے بيان کيا ہے او ردوباره احمد٥طبرانی
  ، کہ جب ميں نے زيد بن ارقم کو ديکھانقل کيا
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 ........... ................. ............ .........  

  .  ١٢٢۔ ١٢٣،  ٧) ج ١(
  . ٣٦٨، ص ٤) ج ٢(
  .  ٣٦٦۔ ٣٦٧، ص ٤) ج٣(
  . ١٥٥٠۔  ١٥٥١) ص ٤(
  .  ٢٦٫٥) ص ٥(
  .  ٣٧١، ص ٤) ج ٦(
  .  ٥٠٤٠) ص ٧(

اس قول کو سنا ہے کہ آپ نے فرمايا: ''انی تارک فيکم الثقلين کتاب هللا و  تو سوال کيا کہ کيا آپ نے رسول اکرۖم کے
  عترتی؟...'' زيد نے مثبت جواب ديا۔

اور بعض ١يہ روايت صحيح السند ہے کہ جسے دوسرے طرق سے بھی نقل کيا گيا ہے جن ميں سے بعض طرق کو طبرانی
ے بعض طرق کو صحيح قرار ديا ہے، اور طبرانی سے دوسرینے ذکر کيا ہے اور طبرانی و ذہبی نے ان ميں س ٢کو حاکم

  حديث بھی نقل ہوئی ہے جسے حديث عطيہ عوفی کہا جاتا ہے اور وه ابوسعيد خدری سے منقول ہے:
''انی اوشک ان ادعی فاجيب. و انی ترکت فيکم ماان ٔاخذتم لن تضلوا بعدی الثقلين احدہما اکبر من اآلخر کتاب هللا حبل محدود 

  السماء الی االرض و عترتی اہل بيتی اال انہما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض ''من 
  ، نے بھی نقل کيا ہے۔٦، ا ور ديلمی٥، طبرانی٤، ابن ابی عاصم٣اس حديث کو احمد

، ميں نقل کياہے جن ميں سے بعض کوذہبی نے صحيح ٩، او رخطيب نے کتاب فقيہ٨، حاکم٧دوسرے شواہد کو دار قطنی
  يا ہے۔قرار د

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

  .  ٤٠٥٠،  ٤٩٨٢، ٤٩٨٠، ٤٩٧١، ٤٩٦٩) ص ١(
  .  ٥٣٣و  ١٤٨، يا ١٠٩، ص ٣)ج ٢(
  ١٥٥٥و  ١٥٥٣) ص ٤. ( ٥٩و  ٢٦، و ١٧، و ١٤، ص ٣) ج٣(
  .  ٤٥ص  ١٢) ج ٦. ( ٢٦٧٨۔ ٢٦٧٩) ص ٥(
  .  ١ ٥٦) ٩. ( ٩٣، ص ١) ج ٨. (٥٢٩) ص ٧(

البانی مزيد لکھتے ہيں: جب ميں نے قطر کا سفر کيا تو وہاں چند ڈاکٹروں سے ميری مالقات ہوئی ان ميں سے ايک نے 
حديث ثقلين کی تضعيف ميں کتابچہ پيش کيا، جب ميں نے اس کا مطالعہ کيا تو اندازه ہوا کہ وه علم حديث ميں نو وارد ہيں، 

  طرف ميں نے اشاره کيا وه يہ ہيں:لٰہذا اس تحقيق ميں جن دو نکات ضعف کی 
۔ انھوں نے اس حديث کے منابع کی تالش ميں صرف بعض معمولی کتابوں کی طرف رجوع کيا تھا اوراس امر ميں کوتاہی١

  کی اور بے شمار طرق اور صحيح اسناد اور (قرائن و شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے) فراموش کيا۔
پر توجہ نہ  ١ں کيا اور اس حديثی قاعده (ان الحديث الضعيف يتقوی بکثرة الطرق)۔ محدثين کے کالم کی طرف رجوع نہي٢

کی جب کہ خود حديث کے لئے بے شمار صحيح سنديں موجود ہيں. اس سے پہلے بھی مجھے اطالع ملی کہ کويت ميں 
جس ميں مجھ پر يہ کسی ڈاکٹر نے حديث ثقلين کی تضعيف ميں رسالہ لکھا ہے اور جب کويت سے ايک نامہ موصول ہوا 

اعتراض کيا گيا تھا کہ ميننے کيوں کر حديث ثقلين کو جو کہ ضعيف السندہے اپنی کتاب صحيح الجامع الصغير ميں ذکر کيا 
اور اس حديث کی تضعيف ميں اس شخص نے اسی ڈاکٹر کے رسالہ سے استناد کيا اوراسی رسالہ کی وجہ سے ميری ٢ہے۔

  ں۔باتيں ان کے لئے تعجب آور تھي
 ........... ................. ............ .........  

  ) حديث اگر ضعيف ہو تو کثرت طرق اسے ضعف سے خارج کرتے ہيں.١(
  .  ٧٧٥٤و ٢٧٤٥۔ ٢٤٥٤۔ ٢٤٥٣) شمارٔه ٢(

يہ  ميں نے ان سے کہا: وه خود اس مسئلہ پر تحقيق کريں تاکہ ڈاکٹر کی خطا ظاہر ہوسکے اور خود نامہ نگار کی غلطی
تھی کہ انھوں نے ديگر لوگونہی کی طرح دوسروں کے نوشتوں پر تکيہ کرتے ہوئے ايک پختہ عالم اور نووارد شخص کے 
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  ١درميان فرق کو مدنظر نہيں رکھا. بہرحال خدا رحم کرے۔
مد سالوس کی البانی کے پورے کالم کو ميننے ذکر کيا تاکہ وہابی (کہ جو ہميشہ حديث ثقلين کی تضعيف ميں ڈاکٹر علی اح

کتاب چھاپ کر اسے منتشر کرتے ہيں) جان ليں کہ اس شخص کوعلم حديث و رجال سے کوئی اطالع نہيں. اور البانی کے 
  اس کالم کا مقصد ڈاکٹر سالوس کی رد ہے۔

  مذہب تشيع کا تشخص
ری ہويت کا اندازه جب تک کہ کسی مذہب کے فکری مضامين کا دقيق تجريہ نہ کيا جائے ا س وقت تک اس مذہب کی فک

نہيں لگايا جاسکتا. ليکن ہم يہ ديکھتے ہيں کہ وہابيوں نے غلط راستہ کا انتخاب کيا اور تشيع کے افکار کی تحليل کئے بغير 
انھيں مجوسی قرار دينے لگے،کيونکہ منطقی لحاظ سے تشيع کے تشخص پر تحقيق کی منزل اس مذہب کے حقائق کو جان 

ہے. لٰہذا اس بحث کوہم نے اس مقام پر ذکر کيا ہے تعجب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہيں کہ تشيع کا لينے کے بعد قرار پاتی 
  فکری تشخص اسالمی و عربی ہے، ليکن 
 ........... ................. ............ .........  

  ) يہاں البانی کا کالم ختم ہوا . ١(

محکم دالئل کے ذريعہ آئنده مباحث ميں ثابت کريں گے، کہ صدر ان کا نژادی تشخص پوری طرح سے فارسی ہے. اور ہم 
اسالم ميں تمام شيعہ عرب اور اکثر ايرانی، اہلسنت تھے يہی وجہ ہے کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ميں ان کی مدح سرائی 

 کے شيعيت اختيار کرلی۔ کی کہ وه اہل سنت کے پيرو ہيں. ليکن بعد ميں ايرانيوں نے کچھ دالئل کی بنا پر تسنن کو ترک کر
جب ہمارے لئے يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ اہل تشيع کے نزديک الوہيت و نبوت کی حقيقت قرآن و سنت سے ماخوذ اور ان 

کے فقہی احکام سوفيصد قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے ہيں تو قرآن و مذہب اماميہ کے اہداف ميں کوئی فرق نہيں، او 
ے علمی منابع قرآن و سنت ہيں اور جس امامت کو قرآن نے مطرح کيا ہے وه اہل تشيع کی پيش ريہ بھی جان چکے کہ ان ک

  کرده امامت ہے تو اب حتمی نتيجہ يہ ہوگا کہ اسالمی فکر اور شيعی فکر ميں جدائی ناممکن ہے۔
يکن اگر ان مراحل کو طے اگر ہم گذشتہ تمام مراحل کو ترتيب کے ساتھ طے کريں تو مذکوره نتيجہ تک پہنچنا آسان ہوگا ل
 کئے بغير شيعيت سے آگاه ہونا چاہيں تو ممکن ہے کہ تشيع اور غلو ميں خلط کا شکار ہو جائيں۔

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  مذہب کے وجود ميں آنے کے اسباب
  وہابی قائل ہيں کہ شيعہ او رغلو کا آغاز بيک وقت ہوا اس فکر کے دو اسباب ہيں:

  ۔ ان کا ان دو مذاہب کے فکری عناصر سے بے خبر ہونا۔١
  ۔ ايک منسجم فکری نظام پر قائم نہ ہونا۔٢

غالی تفکر نے آلوده ماحول ، مجوسی افسانوں او ريہودی و مسيحی خرافات ميں وجود پايا، لٰہذا غالی اور شيعی افکار (جو 
  قرآن و سنت پر استوار ہيں) کو ايک قرار دينا مضحکہ خيز اور بيہوده کوشش ہے۔

لٰہذا جس شخص نے سب سے پہلی وہابيوں نے شيعيت سے مربوط اصل متون (حتی متون اہل سنت) کی تحقيق نہيں کی، 
مرتبہ امير المومنين حضرت علی کی واليت کو پيش کيا، يعنی رسول اکرم ۖ سے غافل رہے اور سب سے پہلے غالی، يعنی 

  عبدهللا بن سبا کو شيعيت کا موجد قرار ديا،يہی وجہ تھی کہ غلو اور تشيع کے ايک ہونے کا نظريہ وجود ميں آيا۔
بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہال فرد جس نے حضرت علی کواٰلہ و معبود قرار ديا عبدهللا ابن سبا ہے تمام مسلمانوں کا اس 

ليکن وہابيوں نے اٰلہ کے لفظ مينتحريف کرتے ہوئے کہنا شروع کيا کہ عبد هللا بن سبا وه پہال شخص ہے کہ جس نے 
ت کی پيدائش کو عبد هللا بن سبا سے منسوب کرتے حضرت علی کو پيغمبر اسالۖم کا وصی قرار ديا اور اس طرح وه شيعي
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  ہيں۔
ہم نے تفصيل کے ساتھ اپنی کتاب ''رحلتی من الوہابيہ'' ميں اس بات کو ثابت کيا ہے کہ خود اہلسنت قائل ہيں کہ رسول اکرم ۖ 

  ط کريں۔نے علی کو بعنوان وصی پيش کيا ہے، اور يہ نادانی کی انتہا ہے، کہ وہابی الوہيت و وصايت ميں خل
وصايت کہ جو قرآن وسنت پر استوار ہے، اورالوہيت علی کہ جو شرک آميز افکار کا نتيجہ ہے، ميں کوسوں فاصلہ پايا جاتا 

ہے ان تمام مشکالت کی وجہ يہ ہے کہ وہابی گروه نے مذہب تشيع کی شناخت اور ان کے اعتقادات کی تحليل ميں غلط 
کو طے کرنے ميں منطقی ترتيب کا لحاظ نہيں کيا يہی وجہ ہے کہ سنی و عاقل وہابی راستہ کا انتخاب کيا ہے اوران مراحل 

  محققين ان انحرافات سے آگاه ہوچکے ہيں۔
بے شمار سنی علماء نے عبد هللا بن سبا سے وصايت کے انتساب کو شدت کے ساتھ رد کيا ہے. اور کہتے ہيں کہ عبد هللا بن 

رميان وصی کی حيثيت سے معروف و مشہور تھے او رخود اہل سنت معترف سبا سے پہلے حضرت علی ، صحابہ کے د
ہيں کہ وہابيوں نے اماميہ کو داغدار بنانے کے لئے اس نظريہ کو پيش کيا ہے تاکہ جاہل افراد يہ تصور کريں کہ مذہب تشيع 

  کی فکری بنياد ( يعنی امامت اور وصايت علی کا مسئلہ) يہودی شخص نے رکھی ہے۔

  ی پيدائش کے اسبابتشيع ک
مذہب تشيع مينامامت کی حقيقت پر مذکوره مطالب ميں ہم نے ذکر کيا ہے کہ شيعوں کا باره اماموں سے متمسک ہونا قرآن و 

سنت کے محکم دالئل پر استوار ہے لٰہذا حقيقت امامت کی تحليل سے پہلے شيعوں کی واليت مداری کے اسباب پر گفتگو 
يہ ثابت ہو جائے کہ تشيع کا واليت اوراہل بيت ٪ سے متمسک ہونا حديث ثقلين، حديث اثنٰی عشر نہيں کی جاسکتی. اور جب 

کے اتباع کا نتيجہ ہے اور اہلبيت سے تمسک، قرآن سے متمسک ہونے کے بعد ہے ،تو يہ کہنا پڑے گا کہ تشيع و غلو کی 
تصور کرتے ہيں اور اس کی وجہ ان کا خلط جيسی پيدائش کے اسباب ميں بنيادی فرق پايا جاتا ہے، جب کہ وہابی برعکس 

خطرناک بيماری ميں مبتال ہوناہے. لٰہذا ضروری ہے کہ وه اس کتاب کے پہلے مرحلہ کی طرف توجہ فرمائيں تاکہ اس 
  مرض سے نجات پاسکيں۔

  وہابيوں کے لئے مذہب اماميہ کی
  خصوصيات کو کس طرح پيش کريں؟

گفتگو کے سليقہ سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم اس مذہب کی خصوصيات کو بيان کرنے مذہب اماميہ کے حقائق کے متعلق 
  کی روش پيش کرتے ہيں. لٰہذا اس مقام پرتين نکات کا بيان کرنا ضروری ہے۔ 

۔ مذہب اماميہ کے خصائص کا سمجھنا اس مذہب کے حقائق کو سمجھے بغير ممکن نہيں، يہی وجہ ہے کہ ہم نے حقائق ١
  م کيا۔ تشيع کو مقد

۔ کچھ خصوصيات ايسی ہيں کہ جنھيں تمام شيعہ و سنی علماء نے اسالم کے لئے ثابت قرار ديا ہے اور کچھ خصوصيات ٢
ايسی ہيں کہ جنھيں وہابيوں نے اسالم سے منسوب کيا ہے اور ان دو کے درميان خلط ملط نے وہابيوں کو مشکل سے دوچار 

  وانھوں نے متہم کيا ہے۔کيا بلکہ اسی مشکل کے سبب ديگر مذاہب ک
۔ يہ بات واضح ہے کہ وہابی، اماميہ مذہب اور غالی خصائص ميں فرق کے قائل نہيں، لٰہذا بعض غالی خصوصيات کو ٣

شيعيت سے منسوب کرتے ہيں ہم نے اپنی کتاب ''رحلتی من الوہابيہ'' ميں مذہب تشيع کی خصوصيات کو بيان کيا ہے اور اس
  خصوصيات کو پيش کرتے ہيں:مقام پر بالترتيب تين 

  ۔ اہل بيت رسول ۖ کی نسبت اماميہ کا معتدل رويہ۔١
  ۔ صحابہ کے متعلق ان کا حقيقت پسند ہونا۔٢
  ۔ امام مہدی (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کی غيبت ۔٣

  پہلی خصوصيت 
ريط کے شکار نہيں ہيناوران کا يہی رويہاماميہ مذہب کی مہم ترين خصوصيت يہ ہے کہ وه ٔائمہ (ع) کی بہ نسبت افراط و تف

  ميرے شيعہ ہونے ميں بے حد مؤثر ثابت ہوا۔
وہابيت کے دوران ميرا يہ تصور تھا کہ اہل سنت اہل بيت ٪ کے بارے ميں معتدل نظريہ رکھتے ہيں، نہ افراط کے شکار 

ن سنی عالم، ابن عقيل شافعی کی کتاب ہيں اور نہ ہی تفريط کے، (جيساکہ وه خود اپنے متعلق يہی فکر رکھتے ہيں) ليک
(العتب الجميل علی اہل الجرح والتعديل) اور اسی طرح محمد ابو زھره کی کتاب (االمام جعفر الصادق) کا مطالعہ کرنے کے 
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بعد معلوم ہوا کہ اہلبيت کے متعلق ان کا نظريہ حقيقت سے دور او رغير معتدل ہے. اور صرف مذہب تشيع ہے کہ جن کے 
اس مسئلہ ميں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفريط، مہم بات تو يہ ہے کہ گر چہ اہل سنت نے نواصب او رغالت کے نظريات  يہاں

(جو ٔائمہ (ع) کے حق ميں افراط و تفريط کا شکار ہيں) کو رد کرتے ہوئے ان سے برائت کا اظہار کيا ہے، ليکن خود اہل 
  بيت ٪ کے مقابل منفی موقف رکھتے ہيں۔

ہل بيت ٪ کے بارے ميں جو احاديث وارد ہوئی ہيں ان پر ايمان رکھتے ہيں اوران سے متمسک رہنے کو واجب و يعنی ا
ضروری جانتے ہيں اور يہ بھی جانتے ہيں کہ ان سے متمسک ہونا قرآن سے متمسک ہونا ہے ليکن ان تمام باتوں پر يقين 

ريعہ ٔائمہ (ع) کی مخالفت کرتے ہيں ،ليکن اہل تشيع غلو رکھنے کے باوجود غيروں سے متمسک ہيں اورقول يا فعل کے ذ
سے بيزاری او راہل بيت ٪ سے بغير کسی عداوت کے رسول اکرم ۖ کی وصيت پر عمل کرتے ہيں اوران سے متمسک ہو 

  کر ان کے گفتار و کردار کی تصديق کرتے ہيں۔
بب ہے اس خاص نقطہ کی وجہ سے ان دو روشوں اہل بيت ٪ کے متعلق يہی نکتہ اہل سنت و شيعہ کی روشی اختالف کا س

ميں فرق پايا جاتا ہے جن ميں کوئی اشتراک نہيں. بحمد هللا خدا کا لطف و کرم اور اس کی ہدايت ہے کہ ہم نے اماميہ روش 
  کو انتخاب کيا اور وہابيت سے دستبردار ہوئے۔

  دوسری خصوصيت 
ظر پايا جاتاہے، کيونکہ وه انھيں بشر جانتے ہيں اسی لئے تمام قوانين شيعوں کے يہاں صحابہ کے سلسلہ ميں حقيقت پسند ن

  بشريت ان پر جاری کرتے ہيں لٰہذا ديگر تمام لوگوں کی طرح ان ميں خطا کا امکان موجودہے۔
وہابيوں سے اميد ہے کہ وه ميری اس بات کو عدالت صحابہ کی نقد قرار نہ ديں بلکہ حقيقت مطلب پر توجہ ديں کيونکہ 

وہابی اس عنوان سے وحشت زده ہيں اور اس کے متعلق کسی بھی قسم کی تنقيد پيش نہيں کرتے، اميد ہے کوئی عنوان ديئے
  بغير اس مضمون پر نگاه کی جائے۔

يہاں پر اس بات کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ شيعوں کے نزديک تمام صحابہ عادل نہيں، بلکہ بعض صحابيوں کی عدالت 
ہے . مجھے پوری طرح تجربہ ہے کہ وہابی عنوان کو بے حد اہميت ديتے ہيناو ربعض اوقات عناوين  ان کے نزديک ثابت

ہی کی وجہ سے بحث کرنے لگتے ہيں. او رجب عنوان بدل جائے تو نزاع بھی ختم ہو جاتاہے يہی وجہ ہے کہ وه بعض 
وآسانی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہيں. لٰہذا کتب کا مطالعہ ہی نہيں کرتے، ليکن اگر اس کتاب کا نام بدل ديا جائے، ت

کيسٹيں (جس  ٣٠٠ضروری ہے کہ ہم ان سے گفتگو کے دوران ہوشيا ر رہيں اور مناسب عناوين کا انتخاب کريں . ميں نے 
ميں وہابيوں سے مناظره ہے) ميں کوشش کی ہے، کہ لفظ شيعہ کے بجائے اثنٰی عشريہ سے استفاده کروں، کيونکہ وه اس 

  ظ سے متنفر ہيناور اثنٰی عشريہ عنوان کے ذريعہ ان سے گفتگو مينآسانی پيدا ہو جاتی ہے۔لف
اور حديث ثقلين پيش کئے بغير صحابہ کے متعلق گفتگو کرنا صحيح نہيں، کيونکہ وه صحابہ کی عدالت کے قائل ہيں، يہی 

جائے، تو خود بخود صحابہ کا مسئلہ بھی حل ہو  وجہ ہے کہ حديث ثقلين کا انکار کرتے ہيں لٰہذا جب حديث ثقلين بيان کی
جائے گاااور اسی طرح ،حديث ثقلين سے پہلے حديث غدير کو بھی بيان نہ کيا جائے کيونکہ اس بحث کے نتيجہ ميں صحابہ 

ے قائل اور واقعہ سقيفہ سے متعلق مباحث پيش آئيں گے، کيونکہ وہابی واقعٔہ غدير اور صحابہ کے درميان تالزم و ارتباط ک
  ١ہيں. لٰہذا بے شمار وہابی حديث غدير کو سياسی گفتگو قرار ديتے ہيں، جس کا وقت ان کی نظر ميں گزر چکا ہے۔

ليکن حديث ثقلين کے متعلق ان کی نظر کچھ او رہے اور وه اسے اہل بيت ٪ کی مرجعيت کی دليل جانتے ہيں کہ جو عصر 
ہے کہ حديث غدير کی اہميت کو کم کيا جائے بلکہ کہنے کا مطلب يہ ہے  حاضر کے لئے بھی ثابت ہے. ميرا مقصد يہ نہيں

کہ ہم گفتگو کے دوران فرد مقابل کے طرز تفکر کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کريں اور ہمارا ہدف بھی يہی ہے کہ ہم 
سمجھنا ايک وہابی کے  وہابی کو اس کی فکری مشکالت سے نجات دالئيں، لٰہذا چونکہحديث ثقلين سے پہلے حديث غدير کا

  لئے مشکل ہے، لٰہذا ہم حديث غدير کودوسرے مرحلہ ميں بيان کريں۔
ہم نے مقدمٔہ کتاب ميں بھی عرض کيا ،کہ وہابيوں سے گفتگو کے دوران آئہ تطہير اور آئہ مباہلہ کو آئہ واليت پر مقدم کرنا 

باط کے قائل ہيں اور جب تک صحابہ کا مسئلہ حل نہ ہو ضروری ہے، کيونکہ وه آئہ واليت اور صحابہ ميں تالزم و ارت
  حديث غدير کے سمجھنے سے عاجز ہيں، . ليکن اگر حديث غدير سے پہلے آئہ تطہير اور حديث ثقلين کو 

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

کوئی ثمره نہيں، پوری طرح سے يہ نظريہ مردود ہے جس کی  ) البتہ يہ قول کہ دور حاضر ميں حديث غدير کے متعلق گفتگو کا١(
طرف اہل سنت اور متٔاثر شيعہ نے اشاره کيا ہے او رہم نے کتا ب ''بازخوانی انديشہ تقريب'' ميں اس کا جواب ديا ہے. ( اسکندری، 
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  مترجم فارسی)

 ميں غور و خوض کے لئے آماده ہوسکتی ہے۔بيان کيا جائے، تو وہابی فکر، حديث غدير، آئہ واليت اور صحابہ کے بارے 
صحابہ کے لئے اہل سنت اور غاليوں کا رويہ افراط و تفريط کا شکار ہيں، ايسا نہيں کہ تمام صحابہ عادل ہوں اور يہ بھی 

  نہيں کہ کوئی بھی ان ميں سے عادل نہ ہو، بلکہ صرف شيعہ ہی صحابہ کے متعلق معتدل نظريہ رکھتے ہيں۔

  ت تيسری خصوصي
غيبت امام زمانہ ـ پر ايمان رکھنا شيعوں کی ايک ايسی خصوصيت ہے کہ جوانھيں ديگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، انقطاع

  وحی اورنبوت کے اختتام کے بعد يہ وہی صاحب غيبت ہيں کہ جن کے توسط زمين و آسمان ميں رابطہ قائم ہے۔
نئی شکل ميں وہابيوں کے لئے پيش کريں تاکہ وه اس کے ہماری تالش و کوشش ہے کہ اس حيات بخش عقيده کو ايک 

عناوين واصطالحات کو رد نہ کريں . غيبت امام ايک ايسی حقيقت ہے کہ جس کے بارے ميں رسول اکرم ۖ نے غيبت سے 
 سال پہلے خبر دی او راسی وقت بے شمار مسلمان اس خبر پر ايمان الئے اور غيبت کے متعلق بے شمار احاديث جمع ٢٥٠

سال بعد پيغمبۖر کی پيشين گوئی  ٢٥٠ہوئيں. يہاں تک کہ ان ميں سے بعض احاديث کو بطور خاص جمع کيا گيا اس طرح 
  محقق ہوئی اور لوگوں نے اس حقيقت کو نزديک سے لمس کيا۔

انتے ہيں غيبت ہم نے کتاب ''رحلتی من الوہابيہ'' کی آخری فصل ميں ان احاديث کو بيا ن کيا ہے. جيسا کہ قارئين محترم ج
امام کے مباحث اصل امامت کے ثبوت پر موقوف ہيں، کيونکہ امامت اصل ہے اور غيبت فرع اور غيبت کا مرحلہ حديث 
ثقلين کے بعد ہے، کيونکہ حديث ثقلين امامت سے مربوط ہے اور جب يہ دو مسائل حل ہو جائيں تو پھر غيبت کو پيش کيا 

  جاسکتا ہے۔
کا لحاظ ضروری ہے تاکہ وہابی مطالب کو بہتر سمجھ سکيں. ہم نے گذشتہ صفحات ميں اشاره کيا بہرحال اس منطقی ترتيب 

،کہ يہ کتا ب ، ہماری مفصل کتاب (رحلتی من الوہابيہ الی االثنی عشريہ) کے لئے مقدمہ ہے. لٰہذا اس کتا ب کے تين 
تحقيق کتا ب ''رحلتی من الوہابيہ الی االثنی مرحلوں ميں ہم نے اصل او رکليدی مباحث کو ذکر کيا ہے جن پر تفصيلی 
 عشريہ'' ميں ذکر ہے تاکہ مذکوره کتاب کے تمام مطالب واضح ہو جائيں۔

 

 گفتگو کا سليقہ 

 

  

  آخرين سخن
  مستقبل شيعوں کے لئے 

اگر ہم مذہب تشيع کو جذاب شکل ميں پيش کريں تو چہ بسا وه لوگ جنھوں نے اس مذہب پر ستم کيا ہے شيعہ ہو جائيں، 
کيونکہ اس مذہب اوراس کے حقائق و خصوصيات کو انھوں نے درک نہيں کيا جس کے نتيجہ ميں ا س مذہب سے مخالفت 

الن کرتے ہيں. اور اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں کہ اگر وہابی کرتے ہيں اور اس پر بے شمار تہمتيں لگاکر برائت کا اع
اماميہ حقائق کو بخوبی سمجھ ليں تو وہابيت سے دستبردار ہوکر شيعہ مبلغ بن جائيں. وہابی متحير ہيں کہ کس طرح شيعيت 

وذپيدا کررہی ہے؟ بے شمار دشمنوں کے ہوتے ہوئے ( جن کا مقصد ہی شيعيت کی نابودی ہے) دنيا کے تمام گوشوں ميں نف
اس ترقی کا راز مذہب اماميہ کے محکم و مضبوط افکار اور اسالمی حقائق کے سمجھنے ميں ان کا معتدل رويہ ہے. وہابی 
يہ جانتے ہيں کہ مذہب اماميہ نے اپنے محکم افکار کے ذريعہ سينکڑوں سنيوں اور وہابيوں کو اپنی طرف جذب کيا ہے. اور

  ت دشمن تھے وه آج اسی مذہب کا دفاع کرنے والے بن چکے ہيں۔کل تک جو شيعوں کے سرسخ
بہت کم مناطق (عربی يا غير عربی) ايسے ہيں کہ جہاں شيعوں کا نفوذ نہ ہو اوروہابی يہ بھی جانتے ہيں کہ عنقريب دنيا کے

اميد بھی نہ تھی . لٰہذا انھيں اکثر مسلمان شيعہ ہوجائيں گے، کيونکہ شيعوں نے وہاں وہاں نفوذ پيدا کيا ہے جہاں جہانانھيں 
  يقين ہے کہ مستقبل شيعوں کے ہاتھ مينہوگا۔
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  دور حاضر کے وہابی مصنف علی سالوس لکھتے ہيں:
يہ وه شخص ہے کہ جسے شيعيت سے سخت دشمنی تھی اور  ١دور حاضر ميں مذہب اماميہ اسالم کا سب سے بڑا فرقہ ہے 

  ہے۔ 
کريں تو يہ بات يقينی ہے کہ گزر زمان کے ساتھ ساتھ وہابی شيعہ ہوں گے اور اگر ہم شيعيت کو بہترين شکل ميں پيش 

  مستقبل شيعوں کے ہاتھ ميں ہوگا۔
  ايک او روہابی مصنف شيخ ربيع بن محمد سعودی لکھتے ہيں:

بات  مصر سے چار يا پانچ سال کی دوری کے بعد جب ميں قاہره پہنچا تو وہاں ايک نئی فکر کو محسوس کيا اور تعجب کی
يہ تھی، کہ وه افراد جوہم ميں سے تھے آج اس نئی فکر کے پيرو ہيں. مشہور مصری علماء کے فرزند اور ہمارے ہم کالس 

اور ميں نے بھی اسی  ٢طلبہ جن کے متعلق ہم حسن ظن رکھتے تھے، سب کے سب آج اس نئی فکر (تشيع) کے پيرو ہيں
  ليں کہ شيعہ اور وہابی کے درميان منطقی گفتگو محال نہيں۔ قسم کے افراد کے لئے يہ کتاب لکھی تاکہ وه جان

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

  .  ٢١، ص  ١) الشيعہ االثنی عشريہ فی االصول و الفروع، ج ١(
  ) مقدمہ کتاب الشيعة االمامية فی ميزان االسالم . ٢(

  اصر قفاری لکھتے ہيں: حتی معروف و متعصب وہابی مصنف ڈاکٹر ن
بے شمار لوگ شيعہ ہوچکے ہيں. اور جو بھی کتاب ''عنوان المجد فی تاريخ البصرة و النجد'' کا مطالعہ کرے تو متحير ہوگا 

  ١کہ کس قدر قبايل شيعہ ہوچکے ہيں۔
ناہی يقين ہوتا جائے گا کہ اور پھر وه شيعہ کو ايک بڑا عظيم فرقہ قرار ديتے ہيں جس قدر وہابی کتب کا مطالعہ کيا جائے ات

مستقبل شيعوں کے ہاتھ ميں ہے. اور يہ بات واضح ہے کہ اس مذہب نے سنی اور وہابيوں کے درميان قابل توجہ ترقی کی 
  ہے۔

مدينہ کی اسالمی يونيورسٹی ميں ڈاکٹريٹ کے استاد شيخ عبد هللا عثمان اپنی کتاب، جو ابن تيميہ کی ''کتا ب منہاج السنہ'' کا 
  صہ ہے، ميں لکھتے ہيں: خال

خود يہ لوگ جانتے ہيں کہ عنقريب يہ شيعہ ہيں کہ جو وہابيوں کواپنی  ١تشيع نے تمام اسالمی مناطق کو فتح کرليا ہے.
  طرف مائل کرليں گے۔

ايک اور وہابی مصنف محمد بن عبد الرحمن مغراوی ہيں يوں بشارت ديتے ہيں:ميں مغرب کے جوانوں ميں تشيع کے نفوذ 
  ٢ے خوفزده ہوں۔س

  مجدی محمد علی محمد لکھتے ہيں: 
ايک سنی جوان جو شک و ترديد کے طوفان ميں مبتال تھا نے مجھے ديکھا اس کے تحير کا سبب اس کی شيعی افکار سے 

   ٣آگاہی تھی۔ 
 ........... ................. ............ .........  

  ة االثنٰی عشرية)) مقدمہ کتاب (اصول مذہب الشيعة االمامي١(
  ٤) من سب الصحابة و معاوية فٔاّمہ ھاويہ ، ص ٢(
  . ١١۔ ١٤) انتصار الحق ، ص ٣(

اور اس طرح کی سينکڑوں عبارتيں موجود ہيں. لٰہذا ضروری ہے کہ ہم مذہب اماميہ کو منطقی او رصحيح انداز ميں پيش 
صوصيات کو صحيح طور پر بيان کريں اور مہم نکتہ يہ ہےکر کے وہابيوں ميں نفوذ پيدا کريں اور شيعيت کے حقائق اور خ

کہ وہابيوں سے گفتگو کا آغاز شبہات کاجواب دينے کے بجائے حديث ثقلين سے ہو، گرچہ ان شبہات کا جواب دينے سے 
پر برتری پہلے ايک وہابی کو قانع کرنا ايک طاقت فرسا کام ہے. ليکن خدا اپنے دين کی مدد کرتا ہے اور اسے تمام اديان 

عطا فرماتا ہے: (وه خدا وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اوردين حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اسے تمام اديان پر غالب 
  اورحقيقت بھی يہی ہے ۔ ١بنائے)

يمن کا سنی معاشره ڈاکٹر عصام العماد کو شہر صنعا کی مسجد ميں امام جماعت اورايک مدرس کی حيثيت سے جانتا تھا يہ 
طالب علم تھے کہ جنھوں نے قاضی سالمہ، محمد بن اسماعيل عمرانی، اور ڈاکٹر عبدالوہاب ديلمی جيسے بزرگ علماء وہی
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کے سامنے زانوے ادب تہہ کئے. اور علم حديث حاصل کرنے کے لئے ابن سعود يونيورسٹی رياض ميں داخلہ ليا اور 
ہيں) کے يہاں حاضر ہونے کی اجازت حاصل ہوئی  مختصر سے عرصہ ميں ابن باز (جو سعودی عرب کے عظيم مفتی

جس کے بعد آپ نے افراط و تفريط کے ساتھ شيعيت کے مقابل موضع گيری کی اور آپ کا شمار سخت ترين دشمنوں ميں 
  ہونے لگا... 

ليکن کسے معلوم تھا کہ وہی شخص ايک دن ہزاروں لوگوں کو شيعيت کی طرف جذب کرے گا اور عثمان الخميس جيسے 
  متعصب وہابی کے ساتھ مناظره انجام دے گا۔

  بے شک خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔
 ........... ................. ............ .........  

 .  ٩) سورٔه صف، آيت ١(
 

 


