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 فہرست

   پيش لفظ
  سجده گاه پر سجده 

   ضريع اور بارگاه بنانا
   حرم اولياء کی تزيين
   ضريح کا بوسا لينا

   اولياء خدا سے توسل
   قبروں کی زيارت

   >متعہ
  کتاب شناسی

 

 

  

   شيعہ اوراتہامات
   صادق حسينی الشيرازی

  پيش لفظ
ساری تعريف عالميں کے پروردگار کے لئے مخصوص اور درور و سالم ہو ،بشير اور نظير،خراغ ہدايت ،ہمارے اقا 

حضرت محمد مصطفی(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور ان کے پاک اور معصوم اہل بيت پر ۔اور ان کے دشمنوں پر لعنت 
  ابدی ہو۔ 

يہ ہے کہ اس کے پاس ان وسائل کی کمی ہے جو ان افکار کو دنيا تک تيزی تشيع اور اس کی فکر کی ساری پريشانی 
سے پہچا سکے ورنہ شيعت کے پاس يہ طاقت موجود ہے کہ وه عقلی اور نقلی دليلوں کے ذريعہ تمام حق جو افراد کو 

ر پر منحرف اس مکتب اسالم کی دعوت دے ۔ان دالئل کی باطل صرف ان لوگوں نے مانا ہے جو فکر اور اعتقادی طو
ہيں اور ان کے قلب بيمار۔ ليکن افسوس کی بات يہ ہے کہ اس طرح کی سہولت ابھی بھی فراہم نہيں ہے۔تمام ان 

محدوديتوں اور دوسری طرف منحرف کرنے والوں کے وسائل کی بہتات کو ديکھتے ہوئے ايک عاقل انسان حق کو 
اور دوسروں کی نفی ہے اور دوسری طرف  پہچان سکتا ہے کہ ايک طرف زور و زبر ،تکفير ،قتل،سختی

:گذشت،نرمی،مہربانی دوسروں کی تعظيم اور اکرام تو ان ميں سے اسالم محمدی (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) سے کون 
قريب ہے۔ اس طرح کی فضا ميں يہ بات بھی روشن ہے کہ امت اسالم کو حق( جس کے بارے ميں رسول (صلّی هللا 

علی حق کے ساتھ ہيں اور حق علی کے ‘‘علی مع الحق والحق مع علی،يدور معہ حيثما’’ے فرمايا:عليہ وآلہ وسلّم) ن
ساتھ ،جہاں بھی علی ہوں حق بھی وہيں ہے)کی بلکل پہچان نہيں ہے اور گروه وہابيت اور وه گروه جو ان کے جيسے 

ليئے ان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہيں۔  ہيں اس فکر خال کا فائده اٹھاتے ہيں اور تشيع کے چہرے کو داغدار کرنے کے
جب کہ خدا وند عالم نے قرآن کريم ميں لوگوں کو عقائد اور ايمان کو عقل اور دليل کے ساتھ تولنے کا حکم ديا 

  ہے۔ارشاد اقدس ہوتا ہے: 
ل لے کر آؤں"۔)" اے رسول کہہ ديجيئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلي111قل ھاتوا برھنکم ان کنتم صدقين(سوره بقره ٓايت 

دوسری طرف کم علمی اور علم تفسير ،حديث،تاريخ اور سيرت رسول(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور ائمہ معصوميں 
سے سطحی اگاہی بھی نہ ہونے کی وجہ سے فتنہگروں کو فکری اور اعتقادی حملہ کرنے کا موقع ملتاہے۔ اسلئے امت 

شدگی سے باہر نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ اہل تشيع اور اس کا درد مسلمہ کی دفاع اور اس کو بے راہی اور گم
رکھنے والے افراد کی فکری اور علمی معلومات ہو نکھار ديا جائے۔تاکہ حريف کی فکری چال سے ارشاد الہی کی 

 
   

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 

 
 

 125ل آيت روشنی ميں سرفراز اور کامياب ميدان ہو سکيں۔ارشاد باری تعالی ہے:(وجدلھم بالتی ھی احسن ۔۔۔)سوره نح
"ان سے بہترين طريقہ سے بحث اور مجادلہ کرو" البتہ يہ ضمہداری ان لوگوں کيلئے اور بڑھ جاتی ہے جو فکری اور

ثقافتی تحول ،اور دين اور راه حق (محمد و ال محمد عليھم السالم)کو اپنا وظيفہ سمجھتے ہيں۔اسی لئے حقايق کو امت 
ر دوسری طرف تمام امتوں کو ہر طرح کہ تعصب سے دوری اختيار مسلمہ کے سامنے روشن کرنا ضروری ہے او

کرکے تشيع کے افکار کی تحقيق اور مطالعہ کرنا چاہيے تاکہ ان پر يہ بات روشن ہو سکے کہ شيعوں کے عقايد 
خاندان رسالت کی تعليمات ہيں اور يہ عقايد فطرت انسان سے شازگاری رکھتے ہيں۔يہ وہی چيز ہے جو خدا نے بشريت

  کے لئے چنی اور پسند کی ہے۔ 
کا ترجمہ ہے جو متن کے لحاظ سے مختضر اور بہترين ہياور اس ميں کوشش کی ‘‘حقايق عن الشيعہ’’کتاب حاضر ،۔۔

گئی ہے کہ شيعوں پر لگائے گئے بعض الزامات کا جواب ديا جاسکے۔ مولف ،مرجع عالی قدر حضرت ايت هللا العظمی
ظلہ العالی)نے اس کتاب کو گفتگو کے ابداز ميں پيش کيا ہے ،زبان سليس اور الفاظ سيد صادق حسينی شيرازی (مد 

ساده اور اعم فہم ہينجس سے اس کی جزابيت دوچندان ہو گئی ہے ۔ مولف نے اس کتاب ميں بيجا بحث سے پرہيز کيا 
ع پر دليل کو پيش کرنے کی ہے تااور علمی حقيقت اور دليلوں کو اپنا محور قرار ديا ہے۔اسی سادگی بيان اور موضو

وجہ سے يہ کتاب اتنا مقبول ہوئی ہياور مکتب اہل بيت (ع) کے چاہنے والوں نے اس کو متعدد بار نشر کيا۔(اس کتاب 
کی تعداد نشر صحيح طرح سے معلوم نہيں ہے کيونکہ يہ کئی ملکوں ميں متعدد بار چھپ چکی ہے۔ کتاب آخر ميں ہم 

ر کيا ہے جو تشيع اور تسنن کے موضوع پر اہميت رکھتی ہيں۔اسی طرح وه اہل سنت جو نے چند دوسری کتابوں کا ذک
شيعہ ہو گئے ہيں اور ان کے انترويو چند رسالوں ميں آئے ہيں ان کا بھی ہم ذکر کيا ہے۔ شايد يہ کتاب اور اس سے 

ابت ہوں۔اس اميد کے ساتھ کہ مشابہ دوسری کتابيں حقيقت کی جستجو کرنے والوں کو راه راست ديکنے ميں مدد گارث
ہماری اس کوشش کو حضرت بقيت هللا العظم امام زمان (عج)قبول کريں بارگاه خداوند ميں دعا کرتے ہيں کہ آپ (ع) 

کے ظہور ميں تعجيل کرے اور ہم کو ان کی رکاب ميں قرار دے۔ان شاء هللا مقدمئہ مؤلف استعمار اور اس کے عوامل 
يں کہ امت مسلمہ کو اسالم سے دور کرکے ان ميں فرقہ ايجاد کئے جائيں اور ان کو ايک ہميشہ اس کوشش ميں رہے ہ

کی غليظ سياست پر عمل کرتے ہوئے اسالمی ‘‘پھوٹ ڈالو حکومت کرو’’دوسرے کے مقابل ميں الکھڑا کيا جائے اور 
ونے کے نتيجہ ميں کچھ ملکوں پر اپنی حکومت کو دوام بخشيں ۔ اور ہم ديکھ رہے ہيں کہ اس سياست کے عملی ہ

مسلمان ،اس بات سے غافل کہ قرآن نے تمام مسلمانوں کو بھائی قرار ديا ہے نادانی ميں حقيقت کی جستجو کئے بغير 
شيعوں پر الزامات لگاتے ہيں ۔ کيوں کہ اس گروه کے لوگ ان کے مذہب پر عمل نہيں کرتے اور اپنے فقہی مسائل کو 

ہيں کرتے بلکہ ان کے فقيہ اور امام دوسرے ہيں ۔ يہ اس حال ميں ہے کہ آج کے ان کے امام يا فقيہ سے حاصل ن
مسلمان کو اپنی صفوں کو متحد اور مضبوط کرنا چاہئے ،استعمار اور دين کے دشمنوں کو شکست دينے کو اپنا ہدف 

  اور مقصد بنانا چاہئے کيوں کہ تفرقہ تمام مذاہب اسالم کے لئے نقصان ده ہوگا ۔ 
سالمی ميں جن مسائل ميں اختالف ہے ان کو بھی آپس ميں گفتگو اور بحث اور تنقيد (ايسی تنقيد جو گالی ،تہمتمذاہب ا

سے خالی ہو اور اصول اسالم جو تمام فرقوں کے درميان قابل قبول ہيں )ان کے ذريعہ حل کيا جائے ۔ اور بعض 
گے اور ايک اختالفی موضوع کی وجہ سے ايک  مسلمان اختالفی مسائل ميں ايک دوسرے کو گالی اور ناسزاکہيں

دوسرے کی تکفير کريں گے تو اسالم کی عظيم وحدت ختم ہوجائے گی اور فرقوں ،گروه ميں بٹ کر استعمار کی 
فکری، اقتصادی ،سماجی ...سلسلہ کا ضمينہ فراہم ہوجائے گا۔ لہذا ہم نے اس کتاب ميں ان چيزوں (موضوعات)کی 

  تفرقہ پھيالنے والے شيعوں کے خالف دستاويز کی صورت ميں استعمال کرتے ہيں ۔  بررسی (جانچ)کی جن کو
شايد اس سے کوئی راستہ نکل آئے اور ديکھيں کہ شيعہ ان چيزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے راه گم کرگئے ہيں اور 

  پر گامزن ہيں ؟! باطل کی طرف چلے گئے ہيں ؟يابہ معامالت عين حقيقت ہيں اور شيعہ اماميہ شاہراه ہدايت 
خدائے متعال سے دعا ہے کہ اس راه ميں ہميں ثابت قدم رکھے اور حقائق کو ديکھنے کے لئے وه آنکھ (بصيرت)دے 

  جو تمام معنی اسالمی ہو تاکہ ہر چيز کو اسالمی مہک سے پر کرسکيں اور اس پر عمل کرسکيں ! 
  وه سننے واال اور اجابت کرنے واال ہے ۔ 

 ھ ق)) 1380ذی الحجہ 28(
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 سجده گاه پر سجده 

 

  
  سامی :

علی، (تم) آپ شيعہ لوگ سجده گاه پر سجده کرکے جو ايک جمی ہوئی مٹی ہے شرک کرتے ہيں اور اس کو خدا کی جگہ 
  پوجتے ہيں 

  علی:
  اگر اجازت ہو تو ايک سوال کروں؟ 

  سامی:
  پوچھيئے ! 

  علی: 
  کيا خدا کے (جسم) پر سجده واجب ہے ؟ 

  سامی:
يہ بات کفر (محض) ہے ۔کيونکہ خداوند جسم نہيں رکھتا نہ آنکھ کے ذريعہ ديکھا جاسکتا ہے،نہ ہی اسے ہاتھ کے لمس سے 

چھوا جاسکتا ہے ،اور اگر کوئی معتقد ہو کہ خدا جسم رکھتا ہے بی ترديد کافر ہے ، اور سجده خدا کے لئے ہونا چاہيئے 
  امقصد هللا کے سامنے بندگی کا اقرار ہے ۔،خدا پر سجده کفر ہے کيونکہ سجده ک

  علی:
 آپ کا يہ بيان ثابت کرنا ہے کہ ہمارے سجده گاه پر سجده شرک نہيں ہے کيونکہ ہم سجده گاه پر سجده کو سجده نہيں کرتے۔ 

) تو ہم کو اس کے لئے سجده کرنا پڑتا نہ  کہ اس کے اوپر اور اگر (يہ فرض محال) ہو سجده گاه کو خدا مانتے ( العياذبا
  کيونکہ سجده کرنے واال اپنے خدا پر سجده نہيں کرتا بلکہ اس کے لئے سجده کرتا ہے ۔

  سامی :
پہلی مرتبہ ايک صحيح تحليل اس مسئلہ کے لئے سن رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ سجده گاه کو خدا مانتے تو اس پر سجده نہيں 

  نہيں کرتے ۔ کرتے ، اس پر سجده کرنا ہی دليل ہے کہ اس کے عبادت
  پھر علی سے کہا : اگر اجازت ہو تو ايک بات پوچھوں ؟

  علی:
  بسم هللا
  سامی:

  پھر يہ اصرار کيوں کہ صرف سجده گاه پر سجده کرتے ہيں اور ديگر اشياء پر سجده نہيں کرتے ؟
  علی:

جعلت لی االرض مسجدا ’’ے فرمايا: تمام اسالمی فرقوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) ن
  ).1زميں ميرے لئے مسجد ( سجده کرنے کی جگہ ) اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے (‘‘وطہورا 
  سامی :

  زميں پر جو خاک سے ڈھکی ہوئی تھی!
  علی:

اس کے بعد کے اس بنا پر ، رسول (ص) نے اپنی تمام نمازيں زميں پر پڑھيں اور خاک پر سجده کہا اور اس زمانہ اور 
مسلمانوں نے خاک پر سجده کيا ،اس وجہ سے خاک پر سجده پر سجده قطعی طريقہ سے صحيح ہے اور ہم رسول(ص) کی 

  پيروی ميں خاک پر سجده کرتے ہيں اور بے ترديد ہماری نمازيں صحيح ہيں ۔
  سامی:

تے اور ديگر اشياء پر سجده نہيں آپ شيعہ حضرات صرف اس سجده گاه پر جواب اپنے ساتھ رکھتے ہيں کيوں سجده کر
  کرتے ؟

  علی :
  اس سوال کے دو جواب ہيں :
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  ) مذہب شيعہ تمام اجزای زميں ( خاک يا پتھر ) پر سجده کو صحيح مانتا ہے ۔1(
) محل سجده کا پاک ہونا نماز صحيح ہونے کی شرط ہے اور خاک نجس پر سجده صحيح نہيں ہے ، لہذا ہم مٹی کا ايک 2(

ميں رکھتے ہيں تا کہ يہ اطمينان رہے کہ نماز کے وقت ہم پاک مٹی پر سجده کريں ۔ البتہ اس جگہ يا خاد پر  تکڑا ساتھا
  سجده جائز ہے کہ جس کے مورد ميں شک ہو کہ پاک ہے يہ نہيں ۔

  سامی:
  ہيں رکھتے ؟اگر آپ کا مقصد خالص اور پاک مٹی پر سجده کرنا ہے تو آپ کچھ مقدار مٹی (خاک) کی اپنے ساتھ کيوں ن

  
  علی:

خاک يا مٹی کا ساتھ ميں رکھنا ايک مشکل کام ہے کہ اس سے لباس بھی گنده ہوجائے گا اس ليئے ہم کچھ خاک (مٹی) کو 
پانی ميں مالکر سخت کرہيتے ہيں اور پھر اس کو ساتھ رکھتے ہيں کہ جس سے لباس بھی خراب نہيں ہوتا ۔ دوسری طرف 

سے زياده خضوع حاصل ہوتا ہے ، کيونکہ سجده خضوع کا بلند ترين مرتبہ ہے او رفقط سوکھی ہوئی مٹی پر سجده کرنے 
خدا کے لئے مخصوص ہے اس بنا پر اگر سجده کا مقصد خدا کے حضور ميں بندگی اور انکساری ہے تو جس چيز پر سجده

ده کی جگہ ہاتھا اور پير رکھنے کيا جائے اگر کم ارض ہوتو بہتر اور سايستہ تر ہے ۔ اور اسی وجہ سے مستحب ہے کہ سج
کی جگہ سے نيچے ہو تاکہ خدا کے حضور ميں يہ سجده زياده خضوع کی نشاندہی کرے ۔ اسی طرح مستحب ہے کہ سجده 
کی حالت ميں اپنے ناک بھی زمين پر لگائے کہ يہ بھی بندگی کا ايک طريقہ اور خضوع ميں اضافہ کرتا ہے ۔ لہذا مٹی پر 

ی چيزوں سے جن پر سجده صحيح ہے کيونکہ اس حالت ميں جسم کا سب سے قيمتی عضو يعنی پيشانیسجده بہتر ہے دوسر
کو خاک پر رکھا جاتا ہے جو کہ خود کو هللا کے سامنے ناچيز ديکھا ہے اور اگر سجده کرتے وقت پيشانی کو کسی قيمتی 

نہيں کہ اس خضوع کم ہوجائے اور وه اپنے آپ کو فرش يا قيمتی کپڑے يا سونے چاندی عقيق وغيره پر رکھے گا تو يہ بعيد 
خدا کی عظمت اور جاللت کے سامنے چھوٹا اور ناچيز نہ سمجھے جو کچھ ميں نے بيان کيا اس کی روشنی ميں کيا ايسی 

چيز پر سجده کرنا شرک اور کفر جو خضوع کو بڑھائے ۔اور ان چيزوں پر سجده کرنا جو خضوع کو ختم کرديتی ہيں 
  ہے ؟ يہ بات ناحق اور نا درست ہے ۔‘‘تقربوسيلہ ’’

  سامی:
  آپ کی سجده گاہوں پر عبارتيں لکھيں ہوتی ہيں يہ عبارتيں کيا ہوتی ہيں ؟

  علی:
تمام سجده گاہوں پر عبارت نہيں ہوتی ايسی بھی سجده گاہيں موجود ہيں جن پر کوئی عبارت نہيں ہوتی البتہ کچھ سجدہگاہوں 

)سے بنائی گئی ہے کيا آپ کے حساب سے يہ شرک 2يہ بتاتی ہے کہ يہ سجده گاه خاک کربال ( پر عبادت کنده ہوتی ہے جو
  ہے ؟ يا يہ کہ لکھنے کی وجہ سے اس پر سجده صحيح نہيں ہے ؟ نہيں يہ بات درست نہيں ہے! ۔

  سامی:
اس پر سجده کرتے ہيں  وه سجده گاہيں جو خاک کربال سے بنائی جاتی ہيں کيا خصوصيت رکھتی ہيں کہ اکثر شيعہ حضرات

  ۔
  3السجود علی تربۃ الحسين (ع)يحزق الحجب السبع،’’علی: اس کے بارے ميں ايک حديث آئی ہے جوکہ کہتی ہے،

  
  تربت حسين (ع) پر سجده سات حجابوں (آسمانوں )کو چاک کرديتا ہے )

ی نماز کا باعث بنتی ہے اور اس کے اس حديث کے معنی يہ ہيں کہ ايسی سجده پر سجده (جو خاک کربال سے بنی ہو ) قبول
  درجہ کو خدا بلند کرتا ہے ۔ البتہ اس کی وجہ خاک کربال کی دوسری خاک پر برتری ہے ۔

  سامی:
  کيا خاک کربال کی سجده گاہوں پر سجده کرنے سے باطل نماز بھی مقبول خدا وند ہو جاتی ہے ؟

  علی۔:
رکھتی ہوں اور صحيح طريقے سے نہ اداکی گئی ہوں وه تمام باطل  شيعہ نظريہ ہے کہ وه نمزيں جو شرايط صحت نماز نہ

ہيں اور قابل قبول نہيں ہيں ليکن وه نمازيں جو صحيح طريقہ سے بجاالئی گئی ہوں مقبول خدا وند ہوتی اور کبھی کبھی 
جائے تو وه قبول و  مقبول نہيں ہوتی ہيں اور کوئی اجر نہيں پاتی ، ليکن اگر صحيح نماز تربت امام حسين(ع) پر پڑھی

مقبول ہے اور اجر بھی زياده رکھتی ہے اس بنا پر نماز کا قبول ہونا ايک جدا مطلب ہے اور اس کا صحيح يا باطل ہونا ايک 
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  دوسری بحث ہے ۔
  سامی:

کيا سرزمين کربال دوسری زمينوں حتی مکہ مکرمہ اور مدينہ سے بھی با شرف اور برتر ہے کہ اس کی خاک پر سجده 
  ر اور فضيلت تر ہے ؟برت

  علی:
  آپ کی نظر ميں يہ کيا معنی رکھتا ہے ؟

  سامی: 
کيا سر زمين مکہ جو ( آدم(ع)) کے زمانے سے ( حرم ) ہے اور زمين مدينہ کہ جس ميں جسم مبارک رسول هللا (صلّی هللا 

سين بن علی (ع) اپنے جد رسول عليہ وآلہ وسلّم) دفن ہے منزلت اور مرتبہ کے لحاظ سے کربال سے کمتر ہے ؟ اور کيا ح
  خدا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) سے برتر ہيں ؟ يہ بات عجيب و غريب ہے !

  علی:
نہيں ، ايسا نہيں ہے ، حسين بن علی (ع) کی عظمت و بلندی رسول خدا(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) کی شرافت و عظمت کی 

ندی حاصل ہوئی ہے وه اس لئے کہ انھوں نے اپنے جد کے دين کے ايک جھلک ہے ۔ امام حسين (ع) کو جو عظمت اور ب
راستے پر چل کر شہادت پائی ،ہاں منزلت امام حسين ؐ منزلت رسول خدؐا کا ايک حصہ ہے ليکن چونکہ آپ ( امام حسين (ع) 

ے لئے جان ) نے اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ اسالم کو زنده رکھنے کے لئے اور باطل کو شکست کامل دينے ک
  قربان کردی ، اس لئے هللا نے عنايت اور محبت سے نوازا اور تين چيزيں آپ کو عطا کيں ۔

  )آپ قبہ (حرم ) کے نيچے کی جانے والی دعا ، مستجاب ہوگی ۔1(
  ) امام آپ کی نسل ميں قرار ديئے 2(
  )4) تمام دردوں کی شفا آپ (ع) کی تربت ميں قرار دئے ۔(3(

م حسين(ع) کو عظمت و منزلت عطا کی کہ آپ راه خدا اور دين مقدس اسالم کی دفاع ميں بد ترين اور خدا نے اس لئے اما
مظلوم ترين طريقہ سے شہيد ہوئے ، آپ کی عورتوں اور بچوں کو اسير کيا گيا ،آپ کے ساتھيوں کو ميدان جنگ ميں شہيد 

ئے ، کيا اس فداکاری کے بعد آپ دی گئی فضيلت کے کيا گيا ، اور آپ فقط اسالم اور خدا کے لئے يہ سب تحمل کرتے گ
  معنی سمجھ ميں آتے ہيں ؟

کيا امام حسين (ع) کی تربت يا سجده گاہوں کو مدينہ اور ديگر خاکوں سے برتر ماننا ہے ؟ ميرے بھائی قضيہ بالکل بر 
سين (ع) کا احترام رسول هللا (صلّی عکس ہے ، امام حسين (ع) کی تربت کا احترام امام حسين (ع) کا احترام ہے اور امام ح

  هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور خدا کا احترام اور بزرگ ماننا ہے
  سامی:

آپ کا يہ بيان کا مالً درست اور صحيح ہے آپ سے پہلے ميں يہ سمجھتا تھا کہ آپ لوگ امام حسين (ع) کو رسول هللا (صلّی 
يں ، آج حقيقت روشن ہوگئی ، آپ کے اس بيان کا شکر گزار ہوں اور اتنی هللا عليہ وآلہ وسلّم) سے افضل اور بر تر مانتے ہ

  مفيد معلومات سے نوازنے کا بھی شکر يہ عدا کرتا ہوں ۔
آج ہميشہ خاک کربال اپنے ساتھ رکھوں گا اور اسی پر سجده کروں گا اور فرش اور ديگر چيزوں پر سجده کو ترک کردوں 

  گا ۔
  علی:

ان الزمات اور تہمت سے آگاه کردوں جو دشمنوں نے ہم پر لگائے ہيں دشمن جو اپنے کو  ميری کوشش تھی کہ آپ کو
مسلمان کہتا ہے ليکن در حقيقت تمام مسلمانوں کا دشمت ہے ، آپ سے ميری فقط ايک گزارش ہے کہ آج کے بعد جو بھی 

 شيعہ کے بارے ميں سنيں اسے حقيقت نہ مانيں اور تالش کرکے حقيقت تک پہونچے ۔

 

 ضريع اور بارگاه بنانا 
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  فواد : جعفر ، اگر اجازت ہو تو آپ سے ايک اختالفی موضوع پر کچھ پوچھوں ؟

جعفر : پوچھئے ، ميں پسند کرتا ہوں کہ انسان تحقيق کے ساتھ مطالب کو سمجھے نہ يہ کہ ان کے بند کر گئے ہر آواز پر 
  دوڑ پڑے ۔

  فواد:اگر ہم اہل سنت کی بات حقيقت پر ہو ، تو آپ اسے مان ليں گے ؟
جعفر:ميں ان لوگوں ميں ہوں کہ فقط حقيقت جاننے کے بعد تمام تن کے ساتھ اس کو مانتا ہوں اور چونکہ ميں نے اس مذہب 

ہب پر ہيں اگر تمہاری بات کو حقيقت پر پايا اس لئے اس کو قبول کيا آپ جانتے ہيں کہ ميرے تمام رشتہ دار سب سنی مذ
  مجھے حقيقت لکھی تو بے شک ميں پہال فرد ہوں گا جو اس طرف قدم بڑھائے ۔

) لوگ اپنے پيغمبروں ، اماموں ،صالحين اور علماء کی قبروں پر گنبد اور بارگاه بناتے ہيں ، ان قبروں کے 5فؤاد:آپ شيعہ(
شرک ہے اور مشرکوں کے طرح آپ لوگ بھی اپنے اولياء کی  نزديک نماز ادا کرتے ہيں ،آپ کا يہ کا م قطعی طور پر

  قبروں کی پرستش کرتے ہيں ۔
جعفر : انسان کو تعصب سے دوری اختيار کرنی چاہيئے اور واقيت کو جان کر بات کرنی چاہيئے حقيقت وه ہے جو کتاب 

  ر قرار ديا جائے ۔خدا ، سنت پيغمبر(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور صلح لوگوں کی سيرت کو مد نظ
فؤاد:صحيح ہے ، ميں بھی يہی عقيده رکھتا ہوں ، اور پسند کرتا ہوں کہ علم و فھم کہ ذريعہ حقيقت کو جانوں نہ کہ اندھی 

  تقليد کے ذريعہ !
  جعفر: دو چيزوں کا بيان ضروری سمجھتا ہوں ،

رتے ہيں ، بلکہ تمام مسلمان اپنے پيغمبروں م ) فقط ہم شيعہ نہيں يہی جو بزرگوں اور اولياء کی قبروں پر تعميرات ک1(
اماموں ، اور بزرگوں کے مرقد بناتے ہيں ۔ مثال کے طور پر چبد کا ذکر کرتاہوں ،پيغمبر اسالم(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) 

  اور دو خليفہ کی قبر جو عظيم گنبد اور تعميرات پر مشتمل ہے ۔
اہيم (ع) کی قبر شہر (الخليل) اردن ميں موجود ہے جس پر ضريع ، گنبد ۔چند پيغمبروں کی قبر جن ميں سے حضرت ابر

  ،وغيره موجود ہے ۔
  ۔قبر حضرت موسٰی (ع) جو کہ اردن ميں بيت المقدس اور عمان کے بيچ ميں واقع ہے اور اس پر تعميرات موجود ہيں ۔

  پر گنبد موجود ہے ۔کی قبر جو کہ بغداد ميں ہے ان جگہ ميں سے ايک ہے جس ‘‘امام ابو حنيفہ’’۔
  کی قبر جو کہ مصر ميں ہے اس پر بھی زيارت گاه بنی ہوئی ہے ،اور بلڈنگ اور گنبد موجود ہے ۔‘‘ ابو ہريره’’۔

جو بغداد ميں ہے اور صحن ، ضريع اور گنبد پر مشتمل ہے ۔ مسلم و اسالمی ممالک ميں جگہ ‘‘عبد القادر جيالنی’’۔قبر 
کی قبر يں موجود ہيں جن پر گبند وغيره جوجود ہيں ۔ بہت سے چيز اور زمين ان کے نام پر  جگہ پر پيغمبروں اور اولياؤں

  وقف ہيں ، اور ان وقفوں سے حاصل دولت ان مزاروں کی تعميرات اور نگہداشت پر خرچ ہوتی ہے ۔
کرتے رہے کہ اس  شروع سے مسلمان اس کام کو پسند کرتے تھے اور انجام ديتے آئے ہيں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی

کام کو کريں ، ايک بار بھی لوگ اس کام کو کرنے سے نہيں روکا گيا ، اس بنا پر فقط ہم شيعہ نہيں ہے جو بارگاه بناتے ہيں 
بلکہ دوسرے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ساتھ اپنے اماموں اور پيشوا کی قبروں پر تعميرات کرتے ہيں اور ان کی زيارت کے 

  لئے جاتے ہيں ۔
ہم شيعہ اور ديگر مسلمان جب حرم کے اندر يا اوليای خدا کے قبر کے نزديک نماز پڑھتے ہيں تو در اصل وه نماز خدا )2(

کے لئے ہوتی ہے نہ کہ اولياء خدا کے لئے ، کيونکہ ان جگہ پر ہم نماز کے لئے رو بہ قبلہ نماز پرھتے ہيں ، اگر نماز 
  حال ميں ان کی قبر کا رخ کرنا چاہئے تھا ۔اولياء يا پيغمبر کے لئے ہوتی تو نماز کے 

فؤاد: پھر آپ لوگ ان قبروں کے پيچھے کھڑے ہو کر نماز کيوں ادا کرتے ہيں اور ان قبروں کو اپنا قبلہ قرار ديتے ہيں ؟ 
طور پر جعفر: جس وقت ہم ان قبروں کے پيچھے نماز پڑھتے ہيں تو ہمارا قبلہ فقط وفقط کعبہ ہوتا ہے اور يہ قبريں طبيعی 

ہمارے سامنے پڑجاتی ہيں اور ہمارا قصد ان کو قبلہ قرار دينا ہر گز نہيں ہوتا ، ايسی حالت ميں نماز گزار کی مثال اس 
طرح بيان کی جا سکتی ہے کہ وه رو بہ قبلہ کھڑا ہو اور اس کے سامنے ايک عمارت کھڑی ہو تو کيا اس نمازی کی نماز 

  اس عمارت کے لئے مانی جائے گی ؟
س سے بھی آگے چل کر علماء اسالم کا کہنا ہے کہ : نماز کا رو بہ قبلہ پڑھنا صحيح ہے حتی اگر مشرکين کے معبد ا

(مندر) ميں پڑھی جائے چاہے اس کے سامنے ايک بت ہی کيوں نہ رکھا ہو ، جو کہ خدا کی طرح پوجا جاتا ہے ، کيونکہ 
رف ۔ اس حال ميں کيا نمازی کی نماز اس بت کے لئے مانی نماز گزار کی توجہ خدا کی طرف ہے نہ کہ اس بت کی ط
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  جائے گی !
فؤاد: اگر اس طرح ہے جيسا کہ آپ کہہ رہے ہيں کہ قبروں پر تعميرات کرنا شرک نہيں تو پھر علماء حجاز نے آپ کے 

  اماموں کی قبروں پر بنی ضريح اور بارگاہوں کو ويران کرديا ۔
کے لئے فتوٰی نہيں ديا بلکہ ان ميں سے بعض نے فقط اس زمانہ ميں اس کام کے لئے جعفر: تمام علماء حجاز نے اس کام 

فتوٰی ديا ۔ ( مدينہ کے ايک بوڑھے نے مجھ سے نقل کيا) جس وقت ائمہ بقيع کے حرم اور بارگاه کو ويران کرنے کا حکم 
رنا شرک نہيں بلکہ شريعت اسالمی کی ديا گيا حجاز کے چند علماء نے اس استدالل کے ساتھ کہ قبروں پر عمارت تعمير ک

ومن يعظم شعائرهللا فانھامن تقوی القلوب".حج ’’نظر ميں ايک پسنديده اور مستحب کا م ہے ، کيونکہ خدا وند عالم فرماتا ہے 
  )6۔وه جس نے هللا کی نشانيوں کا احترام کيا در اصل وه اپنے دلوں کی پاکيزگی کا ثبوت ديتے ہيں ۔(32

يرات کو شرک جاننے کے دعووں کو باطل قرار ديا اس عمل کا سبب يہ ہوا کہ ان علماء ميں سے بعض کو قبروں پر تعم
  اپنے مذہبوں سے ہاتھ دھوناپڑا اس بنا پر فقط چند علماء حجاز نے اس کام کے شرک ہونے پر فتوٰی ديا۔

ہے تو پھر مسلمان پيغمبر کے زمانہ سے آج  فؤاد: ميں خود اس فکر ميں تھا کہ اگر ضريح اور گنبد کا بنانا شرک اور حرام
تک اس مسئلہ کو کيوں نہ سمجھ سکے اور ان تعميرات کو کيوں نہيں روکا ؟ کيا تيره صديوں ميں وه يہ نہ سمجھ سکے کہ 

  يہ کام حرام ہے ؟
مير کے کام کو منع جعفر: غور کرنے کی بات تو يہ ہے کہ خود پيغمبر اسالم(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے ضريح اور تع

  نہيں فرمايا ۔
(حجر اسماعيل ) جو کہ حضرت اسماعيل(ع) اور جناب ھاجره کی قبر کا مقام ہے اس دعوے کے لئے بہتريں ثبوت ہے 

حضرت ابراہيم (ع) اور جناب موسٰی (ع) کی قبر يں بھی ان مقامات ميں شامل ہيں جو پيغمبر(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) کے 
تک حرم اور بارگاه رکھتے ہيں ليکن پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور خلفاء نے اس چيز ميں کوئی  زمانہ سے آج

قباحت نہيں ديکھی اور نہ ہی لوگوں کو وہاں زيارت کرنے سے روکا چنانچہ اگر اس کام کو حرام اور شرک ماننے والوں کا
ہ وآلہ وسلّم) ايک حکم سے ان تمام مقامات کو ويران کر سکتے تھے دعوٰی صحيح ہے تو بيشک پيغمبر اسالم (صلّی هللا علي

اور ان کی زيارت کو بھی منع کر سکتے تھے ، ليکن چونکہ پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے ايسا نہيں کيا اس بناء پر 
  ا اور وہاں نماز پڑھنا جائز ہےہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ اماموں اور صالحين کی قبروں پر تعميرات کرنا ان کی زيارت کرن

دوسری طرف جس وقت رسول خدا ؐ نے رحلت فرمائی تو آپ کو آپ ہی کے حجره مين دفن کيا گيا اور اس کا دروازه بند 
کرديا گيا ، اور اس طرح آپ کی قبر ايک کمرے ميں آگئی جس کے چاروں طرف ديوار تھی اور چھت بھی تھی اس بنء پر 

ں سے کسی ايک نے بھی اس کام کے حرام يا ناجائز ہونے پر آنحضرت (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اگر آپ کے صحابيوں مي
سے کچھ سنا ہوتا تو بی شک وه اعالن کرنا اور رسول کو وہاں دفن نہ ہونے ديتا يا اگر رسول وہاں دفن ہوگئے تھے تو اس 

آسکے ليکن چونکہ نہ ہی صحابہ آپ کے نزديک رشتہ  حجره کو ويران کرديتا تا کہ وه زبر پر تعميرات کے حکم ميں نہ
داروں نے ايسا کام کيا اور نہ ہی اس کو حرام جانا ، ہم يہ سمجھ سکتے ہيں کہ قبر پر تعميرات کرنا شرک اور حرام نہيں 

  ہے ۔
کام جو اس زمينہفؤاد: حقيقت سے آشنا کردنے کے لئے اور يہ بتانے کے لئے کہ قبروں پر تعميرات شرک نہيں اور وه تمام 
  ميں ( خراب و ويران کے سلسلہ ميں )کئے گئے ہيں کوئی شرعی سند نہيں رکھتے ،آپ کا شکر گزار ہوں ۔

جعفر: ميں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حقيقت کو جان کر اس کو تہہ دل سے مانا اور صحيح راستہ ديکھنے پر اس
ميہں صحيح کام انجام ديا ۔ اور اسی لئے ميں چاہتا ہوں کہ آپ حقيقت اور  کی طرف قدم بڑھايا اور عقل و منطق کی روشنی

  دين سے اور زياده آشنا ہوں لٰہذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سے کچھ اور گفتگو کی جاسکے ۔
  ؟فؤاد: حق بات کا طلب گار ہوں اور تمام دل و جان سے تيار ہوں کہ آپ کی بات کو سنو جو بھی چاہيں بات کريں 

 جعفر: ہماری بحث و گفتگو ميں ثابت ہوا کہ اولياء خدا کی قبروں پر تعميرات کرنا جائز ہے اور کوئی حرمت نہيں رکھتی ؟
  فؤاد: جی ہاں ، اور اس مسئلہ ميں ، ميں آپ کا ہم عقيده ہوں ۔

کرنا مستحب ہے اور جو بھی  جعفر: اب ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ اولياء خداکی قبروں پر ضريع بنانا اور دوسری تعميرات
  اس کام کو انجام دے گاوه خدا سے اس کی جزاء خير پائے گا ۔

  فؤاد : کس طرح ؟
(اور جو بھی هللا کی نشانيوں کی  32ومن يعظم شعائرهللا فانھامن تقوی القلوب".حج ’’جعفر: خدا وند عالم ارشاد فرماتاہے 

ہو اس کا احترام ‘‘شعار اٰلھی ’’)اس بنا پر ہر وه چيز جو 7نتيجہ ہوگی ۔(تعظيم کرے گا ، يہ تعظيم اس کے دل کے تقوٰی کا 
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  کرنا اسالم کی نظر مستحب ہے ۔
  ہوسکتی ہے ؟‘‘شعار الھی ’’فؤاد: صحيح ، ليکن اولياء خدا کی قبروں پر تعمير کس طرح سے 

يم ديکھائے اور اس کی حرمت پر کوئی کو دنيا کی نظر مينبڑا اور عظ‘‘دين ’’اس چيز کو کہا جاتا ہے جو ‘‘شعار’’جعفر: 
  (نص) دليل موجود نہ ہو ۔

  فؤاد: کيا ان عمارتوں اور گنبدوں سے دين کو عظمت حاصل ہوتی ہے ؟
  جعفر:ہاں

  فؤاد: وه کس طرح ؟
جعفر: اس با ت ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ بزرگان اسالم کی قبروں پر عمارت بنانا اور اسی طرح ان عمارتوں کو 

ب اور ويران کونے سے روکنا ، ان بزرگو ں کا احترام کانا ہے ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس خرا
  ايک پيڑ لگادے تو کيا اس کا يہ کام ان قبر کا احترام کرنا نہيں مانا جائے گا ؟

  فؤاد: بالکل اسی طرح ہے ۔
پر قبہ وغيره بنائے تو يہ کام اس صاحب قبر کا احترام کرنا جعفر: اب اگر کوئی کسی قبر پر عظيم عمارت بنائے اور اس 

ہے تو پھر دين کے بزرگوں کی قبروں کا احترام اصل ميں اسالم کا احترام اور اس کی عظمت کو ديکھنا ہے ،کہ يہ بزرگان 
ی پارٹی اس دين کی طرف دعوت ديتے تھے ، اور لوگوں کی اسی دين کی طرف راہنمائی کرتے تھے اگر کوئی شخص کس

  کے صدر يا کسی ...........کا احترام کرتا ہے تو کيا يہ احترام اس بڑی يا ....کا احترام نہيں مانا جائے گا ؟
  فؤاد : بالکل ايس ہی ہے۔

جعفر :اسی بنا پر ،اولياء خدا کی قبروں پر عمارت بنانا اور اس کا احترام کرنا ، خدا کا اکرام اور اسالم کا حترام کرنا ہے ۔ 
ور اسی طرح ہر وه چيز جو جس کے ذريعہ خدا کی عظمت آشکار ہو اور اسالم کی سر بلندی کا باعث بنے وه شعار ا

(اور  32ومن يعظم شعائرهللا فانھامن تقوی القلوب".حج’’(نشانی) ہے کہ جس کے بارے ميں خدا نے ارشاد فرمايا ہے کہ : 
  م اس کے دل کے تقوٰی کا نتيجہ ہوگی)جو بھی هللا کی نشانيوں کی تعظيم کرے گا ، يہ تعظي

فؤاد: اس صورت ميں تو ان قبروں کا ويران کرنا اور عمارتوں کو نقصان پہچانا دين کی ہے حرمتی ہے اور اسالم کی 
منزلت کو گٹھنا ہے ، کيونکہ اس کام سے ہماری بزرگوں کی ہے حرمتی ہے ،اور ان کی ہے حرمتی اسالم کی توہين ہے 

  ت کو گٹھانا خود اسالم کی منزلت کو کم کرنا ہے ۔اور ان کی منزل
سے (جعفر) تبديل کرليا ۔ جس ‘‘وليد ’’جعفر: اسی وجہ سے ميں نے مذہب اہل بيت (ع) کو چنا اور شيعہ ہوگيا ۔ اور اپنا نام 

ر اس کی تالشکا خواہاں ہوا او‘‘حق’’وقت دوسروں کی رائے پر عمل کرتا تھا خود کو حق پر سمجھتا تھا ، ليکن جس وقت 
ميں لگا تو اسی کو حقيقت پايا ۔اگر انسان مذہبی تعصب کو کنارے رکھ دے اور کشاده روی کے ساتھ حق کو مانے تو يقينی 

  طور پر اسے حاصل کرلے گا ۔
فؤاد : آج کے بعد ميں حقيقت کی تالش ميں لگا رہوں گا اور جس جگہ بھی جس کسی کے پاس اس کو پاؤنگا اس کی پيروی 

نگا ۔اور آپ کا ہميشہ شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے مجھے حقيقت سے آگاه کيا ۔ اگر اجازت ہو تو ميں جانا چاہوں گا۔ کہکرو
  کسی سے ملنے کا وعده ہے ۔

  جعفر: بالکل تشريف لے جائيے،خدا حافظ
 فؤاد: خدا حافظ ۔

 

 حرم اولياء کی تزيين 

 

  
  صابر: سالم عليکم

  باقر: عليکم السالم و رحمۃ هللا
  باقر: يہاں پر اپنے ايک بھائی سے ملنے آيا ہوں ۔

  صابر: تو پھر مجھے يہ افتخار ديں کہ کچھ در آپ کی خدمت رہوں اور سر فراز ہو سکوں۔
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اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے چھوڑ ‘‘صلہ رحم ’’باقر: ميں بہت زياده مصروف ہوں اور بہت اہم کام صرف 
  کر آيا ہوں اس لئے کہ وقت بہت کم ہے ۔ آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے معاف فرمائيں ۔

بھی ساتھ بيٹھ کر گفتگو نہ  سال کے بعد ايک دوسرے سے مالقات کريں اور ايک گنٹھہ ١٠صابر: نا ممکن ہے ۔دو دوست 
کريں ۔دوسرے طرف ميں دينی بھائی ہونے کے لحاظ سے آپ پر حق رکھتا ہوں اور يہ کہ ميری ايک مؤمن بھائی کے ساتھ 
شيعہ اور سنی ی بحث چل رہی ہے اور مجھے آپ پر اعتماد ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ سے اس بارے ميں گفتگو کروں 

  وشن ہوجائے ۔تا کہ حقيقت ميرے لئے ر
  باقر : ٹھيک ہے ،ميں تيار ہوں ،

پھر دونوں صابر کے گھر کی طرف چل دئے اور جب دونوں دوستوں کے درميان کچھ دير گفتگو ہوچکی تو باقر نے صابر 
  سے پوچھا: آپ کی اس برادر دينی سے کس مسئلہ پر بات ہورہی ہے ؟

بروں کی سونے ،چاندی اور دوسرے چيزوں سے زينت دينے کے صابر: پيغمبرو، اماموں ،علماء اور صالحين وغيره کی ق
  بارے ميں ۔

  باقر: اس کام ميں کيا پريشانی ہے ؟
  صابر : کيا يہ کام حرام ہونا چاہيے؟

  باقر: کس وجہ سے حرام ہونا چاہيئے ؟
  صابر: کيا مرده کو اس زينت سے کوئی فائده ملتا ہے ۔

  باقر: نہيں
ہے اور خدا کا اس بارے ميں ارشاد ہے کہ:(۔۔۔وال تبنذر تبذيراً ان المبذرين کانوا اخوان  صابر: اس بنا پر يہ کام اسراف

  )اور اسراف سے کام نہ لينا۔اسراف کرنے والے شياطين کے بھائی ہيں ۔۔۔۔)27۔26الشٰيطين۔۔۔ (سوره اسرء آيۃ
  يں کيا کہتے ہيں؟باقر: کعبہ کے زيورات ( اور وه سونا چاندی جو اس پر لگا ہوا ہے ) کے بارے م

  صابر: بولنے کے لئے کچھ بھی نہيں ہے ، اس بارے ميں کچھ نہيں معلوم ۔
ابن ’’پر چڑ ھتے رہے ہيں ۔‘‘ کعبہ’’باقر: جا ہليت کے زمانے سے آج تک کثير تعداد ميں سونے اور چاندی کے زيورات 

کو عظيم مانتی تھی اور کسرٰی اور ديگر  امت جہالت کے زمانے سے کعبہ’’ميں لکھا ہے کہ ‘‘مقدمہ ’’نے )٩‘‘(خلدوں 
‘‘ چاه زم زم’’بادشاہی کعبہ کے لئے کثير ہديہ بھيجا کرتے تھے دو سونے کہ ہرن اور تلواريں جو جناب عبد المطلب کو 

گھودتے ہوئے ملے تھے جو کہ بہت مشہور قصہ ہے ،جس وقت رسول خدؐا نے مکہ کو فتح کيا اس وقت حرم ميں موجود 
الکھ سونے کے دينار ملے تھے (جو کہ کعبہ کو ہديہ کئے گئے تھے )علی ابن ابی طالب (ع) نے  ٢٠يں آپ کو م‘‘کويں ’’

رسول خدا(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) سے عرض کيا کہ ( يا رسول هللا (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) ، اس دولت کا استعمال کفار 
)ليکن پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے ايس نہيں کيا ۔ ابوبکر نے بھی اور مشرکين سے جنگ کے لئے کتنا اچھا ہوگا ،

ابو وائل نے شيبہ بن عثمان سے روايت کی ہے ’’ايسا کيا اور ان کو ہاتھ نہيں لگايا ۔ (ابن خلدون اسی طرح آگے کہتا ہے ) 
ہ ميں موجود تمام سونا اور چاندی مسلمانوں کہ شيبہ نے کہا : عمر کے پاس تھا ، عمر نے کہا کہ چھاہتا ہوں کہ خانہ کعب

  ميں تقسيم کردوں ۔
  ميں نے کہا : کای کرنے جارہے ہو ؟ (يعنی تم يہ کرنے کا حق نہيں رکھتا )

  عمر نے کہا : کيوں؟
  ميں نے جواب ديا : تم سے پہلے ( پيغمبر اور ابو بکر ) جو مسلمانوں کے حاکم تھے انھوں نے يہ کام نہيں کيا ۔

  )10کہا : پھر مجھے ان کی پيروی کرنی چاہيئے( عمر نے
اس حال ميں صابر ميرے بھائی تھے تم سے ميں ايک سؤال کرتا ہوں کيا کعبہ اس سونے اور چاندی استعمال کرتا تھا يا خدا 

  وند (جو ان چيزوں سے پاک ہے ) اس سے کوئی فائده اٹھاتا تھا ،
ليہ وآلہ وسلّم) نے اس عظيم دولت کو ہاتھ نہيں لگايا جب کہ اس زمانے ميں صابر: ان تمام حاالت ميں پيغمبر (صلّی هللا ع

  اسالم کو اس دولت کی ضرورت تھی تا کہ اسالم دنيا ميں پھيل سکے ۔
شايد يہ سوال ہو کہ آخر پيغمبر(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے ضرورت کے باوجود ايک بھی درہم يا دينار اس دولت سے 

  نہيں کيا ۔
واضع ہے کہ اس عظيم دولت کی کعبہ ميں جوجودگی اس کی عظمت اور بزرگی کو لوگوں کی نظر ميں بلند کرتی  جواب

تھی ،البتہ يہ بات بھی نہيں بھولنا چاہيئے کہ خدا کے نزديک کعبہ کی عظمت اس سے کہيں زياده ہے ۔ جو ہم تصور بھی 
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  ں کوئی کمی نہينآئے گی ۔نہيں کرسکتے اور اس زينت کے نہ ہونے سے کعبہ کی عظمت مي
لٰہذا اسی طرح سونے کے گنبد ، دروازه وغيره جو اولياء خدا کی قبروں پر بنائے جاتے ہيں جيسے حرم حضرت علی(ع) ، 

حرم حضرت امام حسين (ع) حرم حضرت امام رضا (ع) وغيره بھی اسی طرح ہيں کہ ان چيزوں کے ہونے سے آپ کی 
اور اگر يہ چيزيں موجود نہ ہوں تو بھی ان مقامات کی منزلت ميں کوئی کمی نہيں رہے  منزلت ميں کوئی اضافہ نہيں ہوتا

گی مثال کے طور پر امام حسن (ع) کی قبر اگر چہ دھوپ اور سورج کی تپش ميں بغير کسی گنبد اور حرم کے ہے ليکن 
ر دروازه وغيره بھی موجود ہے ۔ آپ کی منزلت امام حسين(ع) سے برتر ہے جن کے پاس وصيع حرم اور سونے کا گنبد او

ليکن ان تمام چيزوں کے ساتھ قيمتی پتھر اور سونے اور چاندی سے گنبد اور دروازوں کا بنانا ان اولياء خدا کی مقام اور ان 
  کی منزلت کے سامنے تعظيم ہے ۔

  صابر: کيا اس کام سے اولياء خدا لوگوں کی نظر ميں معظم ومعزز ہوئے ہيں ؟
، ميں آپ کے سامنے ايک مثال ديتا ہوں ، اگر آپ يہوديوں کے قبر ستان ميں جائے تو آپ ديکھيں گے کہ ان کےباقر: بالکل 

علماء کی قبريں ويران ہيں اور اس پر کوئی عمارت نہيں جہاں آنے والے سر کو چھپا سکے ۔ليکن مسيحيوں کے طرف 
سے زينت دی گئی ہيں اور اس پر عمارتيں بھی بنی ہوئی معاملہ بر عکس ہے کہ ان کے علماء کی قبر يں سونے اور چاندی

ہيں ۔ اب آپ بتائيے کہ اگر چہ آپ مسلمان ہيں اور دونوں ہی آپ کی نظر ميں باطل ہيں پھر بھی ان دونوں ميں سے کوئی آپ
  کی نظر ميں بڑا اور عظمت واال ديکھائی ديگا ۔

  ی علماء کا مرتبہ بلند اور يہودی بہت نظر آئيں گے ۔صابر: طبيعی بات ہے کہ ايسا منظر ديکھنے کے بعد مسيح
باقر: اسی بنا پر جب شيعہ اور سنی اپنے پيغمبروں ، اماموں اور پيشواں کی قبر وں پر زينت کرتے تو وه ان کے مقام اور 

  منزلت کی تعظيم کرتے ہيں ۔
  ہلو بھی ختم ہوجاتا ہے ؟صابر: آپ جو کہہ رہے ہيں وه صحيح ہے ۔ ليکن کيا اس نظر يہ سے اسراف کا پ

باقر : بالکل ، يہ کام نہ صرف يہ کہ اسراف نہيں ہے بلکہ يہ ثابت ہونے کے بعد کے اس کام اولياء خدا کی تعظيم ہوتی ہے ،
خود اسالم کی بھی تعظيم ہوتی ہے ۔کيونکہ پر وه کام جو اسالم کے عظمت اور مقام کو بلند کرے وه شعار الھی ہے اور خدا 

(اور جو بھی هللا کی نشانيوں کی  32ومن يعظم شعائرهللا فانھامن تقوی القلوب".حج ’’ے لئے ارشاد فرمايا ہے کہ : نے اس ک
  )11تعظيم کرے گا ، يہ تعظيم اس کے دل کے تقوٰی کا نتيجہ ہوگی (

  اسی دليل سے جو بھی يہ کام انجام دے گا وه خداکے نزديک اجر کا مستحق ہے ۔
نے کے لئے معافی چاہتا ہوں ۔ ليکن آپ نے مجھے نادانی کی تاريکی سے علم کی روشنی کی طرف جوصابر: آپ کا وقت لي

ہدايت کی اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں ۔ آج سے پہلے ميں ان مقامات کی زينت کے بارے ميں زياده سوچتا تھا ليکن 
سے بات واضع و روشن ہوگئی اور آپ اس کا سبب  ان کام کے صحيح ہونے کو نہيں مانتا تھا ليکن آخر کار آپ کی باتو ں

  ہوئے کہ کھوئی ہوئی چيز کو ميں نے حاصل کر ليا ۔
  باقر: تو آپ کے تمام شکوک بر طرف ہوگئے ؟

صابر : جی ہاں اور يہ کہ يہ اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ کام مستحب ہے اور قرآن کريم نے بھی اس کی طرف دعوت دی 
  ہے ۔

ں اس ضمينے ميں کسی بھی بات اور شک کہ دور کرنے کے لئے ہميشہ حاضر ہوں ،تا کہ ہم دونوں ہی باقر: پھر بھی مي
  حقيقت کو جان سکے

 صابر: آپ کا بہت بہت شکريہ ،خدا آپ کی توفيقات ميں اضافہ فرمائے ۔ 

 

 ضريح کا بوسا لينا 

 
  

  مالک : صادق صاحب آپ لوگ پيغمبروں اور اماموں کی ضريح چومنے کے سلسلہ ميں اتنا اصرار کيونکرتے ہيں ۔
  صادق: اس کام ميں کيا قباحت ہے

  مالک: کہا جاتا ہے کہ يہ کام شرک ہے
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  صادق: يہ بات کون کرتا ہے
  مالک: يہ بات مسلمان کہتے ہيں

  صادق: عجيب بات ہے ضريح کو بوسہ کون لوگ ديتے ہيں ؟
  مالک: کہا جاتا ہے کہ شيعہ يہ کام کرتے ہيں ،
  صادق: کيا حج کرنے کے لئے مکہ گئے ہو ،

  مالک: جی ہاں ،الحمد 
  صادق : کيا مدينہ ميں رسول هللا کی قبر کی زيارت کی ہے ؟

  گزار ہوں ۔مالک : جی ہاں اور اس توفيق کے لئے خدا کا شکر 
صادق : تو پھر آپ نے ديکھا ہوگا کہ ہزاروں اہل سنت مسلمان اس کوشش ميں رہتے ہيں کہ رسول خداکی ضرح کو بوسہ 

  ديں ليکن (امر بالمعروف والے افراد ان کو مارتے ہيں اور اس کام سے روکتے ہيں ۔
  مالک : ہاں ايسا ہی ہے ۔

يح پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) کو بوسہ ديتے ہيں بلکہ تمام مسلمان صادق: اس بناء پر صرف ہم شيعہ نہيں ہے جو ضر
  يہ کام کرتے ہيں ۔

  مالک : تو پھر کچھ لوگ ضريح کو بوسہ دينے کو حرام کيوں سمجھتے ہيں
صادق: وه لوگ جو حريح کو بوسہ دينے کو حرام اور شرک جانتے ہيں وه مسلمانوں کی ايک بہت چھوٹی جماعت ہے کہ 

و فقط اپنے آپ کو مسلمان واقعی سمجھتے ہيں اور اپنی فکروں کو حق پر سمجھتے ہيں اور دوسرے مسلمانوں کو کافر ج
مشرک اور غير خدا کے پرستار سمجھتے ہيں،اسی وجہ سے تمام اسالمی فرقوں کو کافر کہتے ہيں ، آپ نے ديکھا ہوگا کہ 

کہ جو رسول کی ضريح کو بوسہ دينے کے خواہاں ہوتے ہيں مارتے  انجمن امر بالمعروف والے حجاز ميں ان مسلمانوں کو
ہيں اور ان کو توہين آميز جملوں جيسے کافر مشرک زنديق خنزير اور دوسرے گاليوں سے خطاب کرتے ہيں ان کی نظر 

  )12ميں مخاطب شيعہ يا سنی حنفی مالکی شافعی حنبلی وغيره سے کوئی فرق نہيں پڑتا ۔(
آپ کہہ رہے ہيں ميں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا ہے اس سے بھی بدتر ميں خود شاہد ہوں کہ کوئی مالک: ہاں جو کچھ 

ضريح پيغمبر ؐ کو بوسہ دينے کے لئے ضد کرتا تھا تو انجمن امر بالمعروف والے اپنے عصا سے ان کو مارتے تھے جس 
جاتی تھی ،اور کبھی کبھی زائرين کے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے سر پھٹ جاتے تھے اور بات خونريزی تک پہنچ 

سينوں پر گھونسے مارتے تھے جس سے وه شديد درد ميں مبتال ہوجاتے تھے ،ان مناظر کو ديکھنے سے مجھے بہت 
  تکليف ہوئی ۔

  صادق : ہم اہنی گفتگو کی طرف واپس پلٹتے ہيں کيا اپنے بيٹے کو چومتے ہو؟
  مالک: جی ہاں ،

  پ خدا کے لئے شرک کرتے ہيں ،صادق: کيا آپ کے اس کام سے آ
  مالک : نہيں بالکل نہيں ،

  صادق: آپ اس کام کو کرنے سے مشرک کيوں نہيں ہوئے ۔
  مالک : ميں محبت اور الفت کی وجہ سے اپنے بيٹے کو چومتا ہوں اور يہ کام شرک نہيں ہے ۔

  صادق : قرآن کو بھی چومتے ہو؟
  مالک: جی ہاں

  رک نہيں ہوئےصادق: اس کام کے کرنے سے تم مش
  مالک : نہيں

  صادق: کيا قرآن کی جلد ( چمڑے يا گنہ) کو بھی چومتے ہو ،
  مالک : بالکل اسی طرح ہے

صادق: اس بناء پر آپ خدا کے لئے شريک کے قائل ہوئے اور يہ شريک وه چمڑا ہے جو حيواں کی کھال سے حاصل کيا 
  گيا ہے اور خدا ان چيزوں سے برتر ہے ۔

يں ايسا نہيں ہے ہم قرآن کو جلد کو اس لئے چومتے ہيں کہ اس کے اندر کالم خدا محفوظ ہے اور کہ کام قرآنمالک : نہيں نہ
سے عشق و اشتياق کی وجہ سے کرتے ہيں ، اب آپ بتائيں کہ يہ کام کہا ں سے شرک ہوگيا ؟ جب کہ قرآن کو چمنے کی 

سے ہم ؟قرآن کی تعظيم کرتے ہيں جو کہ باعث ثواب ہے  وجہ سے مين ثواب کا مستحق بھی ہوتا ہوں کيونکہ اس کی وجہ
  ،تو پھر يہ کام شرک سے کائی واسطہ نہيں رکھتا اور اس سے دور ہے ،
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) کے سلسلہ ميں کيوں 13صادق: اب جبکہ ايسا ہے تو پھر اسی بات کو آپ ضريح پيغمبر(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور امام(
جو لوگ ضريح کو بوسہ ديتے ہيں وه لوگ لوہے کو خدا کا شريک قرار ديتے ہيں اگر يہ نہيں مان ليتے شايد آپ کہيں کہ 

دعوٰی درست ہے تو پھر وه تمام لوہا جو ہر طرف دکھائی ديتا ہے اس کو کايں نہيں چوما جاتاايسا بالکل نہيں ہے ؟ ضريح کو
) يا امام (ع) کی تربت پاک موجود ہے اور چونکہ ان اس لئے چاما جاتاہے کہ اس کے اندر پيغمبر (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم

بزرگان تک ہم نہيں پہنچ سکتے اپنا عشق و اشتياق ان کی ضريح کو بوسہ ديکر جتاتے ہيں ، اس وجہ سے يہ کام خدائے 
کی تعظيم  متعال سے جزا لينے کا سبب بھی ہے کيونکہ ضريح کو بوسہ دينا خود پيغمبر(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) اور امام

کرنا ہے ، اور ان کی تعظيم اسالم کی تعظيم ہے ، اور ہر وه چيز جو اسالم کی تع۔ظيم کا باعث بنے وه شعائر الہی ہے کہ 
(اور جو بھی هللا کی  32ومن يعظم شعائرهللا فانھامن تقوی القلوب".حج ’’جس کے بارے ميں خدا نے حکم ديا ہے کہ : 

  تعظيم اس کے دل کے تقوٰی کا نتيجہ ہوگی۔نشانيوں کی تعظيم کرے گا ، يہ 
  مالک : پھر اس صورت ميں کچھ لوگ آپ کو مشرک کيوں کہتے ہيں ۔

) (اور اسی قاعدے پر جزا يا 14صادق: حديث ميں آيا ہے کہ (انما العمل بالنيات ) عمل کا دارو مدار نيت پر منحصر ہے )(
نيت سے بوسہ دے تو مشرک ہے ليکن اگر ضريح کو عشق و سزا دی جائيگی ۔ اسی طرح اور کوئی ضريح کو شرک کی 

محبت ميں بوسہ دے تو وه شعائر الھی کی تعظيم کرنے کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہے اگر آپ چاہيں تو شيعوں اور 
سنيوں سے ان کے ضريح کو بوسہ دينے کی نيت کے بارے ميں سوال کرسکتے ہيں تو بيشک آپ کو جواب ميں يہی ملے 

ہ کام عشق و محبت اور ثواب حاصل کرنے کے لئے کيا جاتا ہے اور آپ کو ايک بھی جواب اس کے خالف نہيں گا کہ ي
  ملے گا ۔

  مالک: صحيح بات ہے
صادق: اور اگر صرف ضريح کو بوسہ دينا ( بغير شرک نيت کے ) انسان کو مشرک کرديتا ہے تو پھر آپ کو ايک بھی 

کيونکہ مسلمان ضريح يا قرآن کو بوسہ ديتے ہيں اور ان دونوں حالتوں ميں وه مشرک انسان ايسا نہ ملے گا جو مشرک نہ ہو
  ہوجائيں گے اب ميں آپ سے سوال کرتاہوں کہ کيا اس صورت ميں کوئی مسلمان باقی بچے گا ۔

عصبات مالک: آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اس مسئلہ پر مين اپنے والد سے بحث کروں گا کہ انھوں نے ہی يہ ت
ميرے ذہن ميں ڈالے ۔ آج ميں جان گيا کہ حق آپ شيعوں کے ساتھ ہے اور يہ کہ آپ نے مجھے جو ان حقائق سے آشنا ئی 
کرائی ہميشہ کے لئے ميرے اوپر احسان رہے گا ، اور ميں بھی آج کے بعد بغير تحقيق کے کسی بھی بات کو تسليم نہيں 

 کروں گا ۔

 

 اولياء خدا سے توسل 

 

  
  وه ايک درد بھری آه بھر رہا تھا کہ وائے ہو ان مشرکين و کفار پر کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہيں ۔

  محمدنے اس سے سوال کيا کس کو کہہ رہے ہو
  کمال: شيعوں کو کہہ رہا ہوں ،

  محمد: ان کو گالی نہ دو اور نہ مشرک کہو کيونکہ وه مسلمان ہيں
  کمال: ان کو مارنا کافر کو مارنے بہتر ہے

  محمد: اتنا جوش کس وجہ سے ہے اور کس دليل سے ان کو مشرک کہہ رہے ہو ۔
ش کرتے ہيں کمال: خدا کے ساتھ ساتھ دوسرے خداؤں کو منتخب کر چکے ہيں اور خدا کی جگہ پر ان چيزوں کی پرست

  کوئی نفع و نقصان نہيں پہنچاسکتی ۔
  محمد: يہ بات کس طرح ممکن ہے ۔

کمال: وه لوگ پيغمبروں اماموں اور اولياء خدا سے توسل کرتے ہيں اور ان عبارتوں کے ساتھ ( کہ يا رسول هللا يا علی ،يا 
حاصل کريں ، شيعہ دعوٰی کرتے ہيں کہ يہ  حسين (ع) يا صاحب الزمان (ع) وغيره) ان سے چاہتے ہيں کہ اپنی حاجتوں کو

لوگ اولياء خدا ہيں اور يہ طاقت رکھتے ہيں کہ ان کی حاجتوں کو پورا کرسکتے ہيں ، آپ کی نظر ميں يہ کام کھال ہوا 
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  شرک نہيں ہے اور غير خدا کی پرستش نہيں ہے ۔
  محمد: اگر اجازت ہو تو ايک چھوٹی سی بات عرض کروں ۔

  کمال: بوليئے
د: ميں بھی ان لوگوں ميں سے تھا جو شيعں کو گالياں ديتا تھا اور ان پر بے جا الزامات لگا تا تھا ، جب بھی موقع ملتا محم

تھا ان کو گالياں ديتا تھا اور اپنا غصہ دکھاتا تھا ، کہ آخر کار ايک دفعہ حج کے سفر ميں ايک شيعہ سے مالقت ہوئی اور 
ں نے اپنی تمام نا گواری جتانے کے لئے سالوں سال کا غصہ ( جو ان سے تھا ) اپنی چونکہ ميں شيعوں سے بد ظن تھا مي

زبان پر لے آيا ليکن وه (شيعہ ) خاموشی کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنتا رہا اور صبر و تحمل سے کام ليتا رہا ميری ان تمام 
ا تھا تو وه مسکرا کر ميری طرف ديکھتا تھا يہاں باتوں کے جواب ميں وه صرف ہنستا تھا اور ميں ہر چند اس کو گالی ديت

تک کہ ميرا غصہ اس کی محبت اور اخالق کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گيا جب ميں چپ ہوگيا تو اس نے ميری طرف مخاطب 
ہوکر کہا اے ميرے بھائی محمد اگر اجازت ہو تو آپ سے کچھ باتيں کروں اس کے اور ہمارے درميان مختلف موضوعات 

ہوئيں ان ميں سے ايک موضوع کہ جس کی وجہ سے ميں اس کی باتوں کو مان گيا يہی وه موضوع (توسل بہ اوليا) پر باتيں 
  تھا ۔

  کمال: گويا آپ کے اور بھی ان کی شرک اور فريب کا اثر ہوگيا ہے دين اسالم سے تمہاری پہچان بہت کم ہے ۔
  ے توسل کے بارے ميں تم سے بحث کرنے کو تيار ہوں ۔محمد : ميں قرآن سنت اور صالحين کی سيرت پر اولياء خدا س

کمال: خدا وند عالم تمام مخلوقات سے بر تر ہے اور اپنی مخلوق کے لئے سب سے زياده مہربان ہے اس کے اور مخلوق 
کے درماين کوئی رکاوٹ موجود نہيں ہے اور بغير واسطہ کے بنده جب اور جہاں چاہے اپنے خدا سے رابطہ بر قرار 

کتا ہے اور اس سے توسل کرسکتا ہے اور غير خدا سے توسل اگر چہ وه پيغمبر امام فرشتے يا صالح بندے ہوں جائز کرس
  نہيں ہے اگر چہ خداوند عالم کے نزديک وه ايک بلند ترين مقام رکھتے ہيں ۔

  محمد: ان سے توسل کرنا کيوں جائز نہيں ہے ۔
اس طرح کے اس سے کوئی بھی کسی طرح کا کوئی فائده حاصل نہيں کمال: انسان مرنے کے بعد ختم ہوجاتا ہے اور 

  کرسکتا تو پھر آپ ايک ايسی چيز سے جو نابود ہوچکی ہے توسل کررہے ہيں ۔
  محمد: کس دليل سے آپ کہتے ہينکہ مرنا نابود ہونا ہے اور کون يہ کہتا ہے ۔

ين سے متوسل ہونا اصل ميں ايک نابود چيز کی طرف کمال: امام محمد بن وہاب کہتے ہيں ( دنيا سے گذرجانے والے صالح
ہاتھ بڑھانا ہے اور يہ کام عقل کی نظر ميں ناپسند ہے اسی طرح انہی کہ ايک مرشد نے نقل کيا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب 

ہ وآلہ کی موجودگی ميں کہا گيا اور وه اس سے راضی تھے کہ کہنے والے نے کہا کہ ميرا يہ عصا محمد(صلّی هللا علي
وسلّم) سے بہتر ہے ( العياذ با ) اور فايده مند ہے کيونکہ اس عصا سے ميں سانپ بچھو کو مارنے ميں مدد لے سکتا ہوں 

اس وجہ سے جو بات )١۵جب کہ محمد(صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) مرچکے ہيں اور ان سے کوئی فايده حاصل نہيں ہوسکتا(
  رنا بے فائده ہے اگر چہ وه مرد رسول اعظم(ص) جيسا پيغمبرہی کيوں نہ ہو ۔پہلے کہی گئی کہ مردوں سے توسل ک

محمد: بات اس کے برعکس ہے کيونکہ انسان کے مرنے کے بعد وه چيزيں اس کے لئے اشکار ہوجاتی ہيں جو اس کے لئے
تو ہم نے  22ق ،آيۃ فکشفنا عنک غطائک فبصرک اليوم حديدسوره’’مخفی تھيں خداوند عالم اس بارے ميں فرماتا ہے: 

  )16تمہارے پردوں کو اٹھا ديا اور اب تمھاری نگاہيں بہت تيز ہوگئی ہے۔(
) وه لوگ جو راه خدا ميں قتل کئے گئے ان کو 17" وال تقوا االمن يقتلوا فی سبيل هللا اموات بل احياء وال کن ال تشعرون "۔(

ور کہتا ہے "وال تحسبن الذين قتلو افی سبيل هللا امواتا بل احياء عند مرده نہ سمجھنا بلکہ وه زنده ہيں ليکن تم نہيں جانتے: ا
ربھم يرزقون" ہر گز ہرگز ان کو مرده نہ سمجھنا کہ جو راه خدا ميں قتل کردئے گئے بلکہ وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار 

  )18سے رزق پاتے ہيں ۔ (
جہاں پر مشرکين کہ کشتوں کو ڈاال گيا تھا ) کے کنارے آئے صحيح بخاری ميں آيا ہے کہ پيغمبر (ص) قليب بدر ( وه جگہ 

خدا نے جو مجھ سے وعده کيا تھا اس کو ميں نے حق پر پايا کيا تم لوگ ’’اور مشرکين کہ کشتوں کو مخاطب کر کے فرمايا 
  اپنے خدا کے وعدوں کو پاسکے ؟ رسول هللا (ص) سے کہا گيا مردوں سے جواب طلب کررہے ہيں ،

  )19ص) نے فرمايا ،تم ان سے زياده سننے والے نہيں ہو(پيغمبر (
اور غزالی ( مذہب شافعی کا ايک بزرگ ) نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ موت کو نابود ی سمجھتے ہيں يہ عقيده ملحدوں ( 

  )20اور کافروں ) کا ہے(
  کھ سکتے ہو ۔ميں لکھی ہے اور تم اس کتاب ميں اس چيز کو دي)٢١غزالی نے يہ بات احياء العلوم (
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  کمال : غزالی کی يہ بات عجيب و غريب ہے ۔
محمد: غزالی کی بات عجيب و غريب نہيں ہے بلکہ تمہاری نادانی تعجب کی بات ہے کيا پيغمبر (ص) کا بدر کے کشتوں 

اور سے خطاب تم نے نہيں سنا اگر مرد ے ختم ہوچکے ہوتے تو پھر نہ وه سمجھ رکھتے ہيں اور نہ ہی سننے کی طاقت 
جو کچھ پيغمبر (ص) نے کہا اس بناء پر وه ہماری طرح )٢٢پيغمبر (ص) کہ رہے ہيں کہ تم ان سے بہتر نہيں سن سکتے ،(

  سنتے بھی ہيں اور سمجھتے بھی اب تو آپ ميری بات مانيں گے ۔
پر غور کيوں نہين کيا کمال: جی ہاں ، ليکن حيرت اس بات پر ہے کہ اتنے سالوں ميں ميں نے ان آيتوں کی تفسير اور مطلب

، کہ ان کا مقصد سمجھ سکتا اور کس طرح ميں نے ايک بار بھی پيغمبر (ص) کی اس حديث اور امام غزالی کے قول کو 
  نہيں سنا ۔

محمد : اب تو آپ يہ مان ليں گے کہ شيعوں کمی انسان کے مرنے کے بعد نابود نہ ہونے کا دعوٰی ايک منصفانہ بات ہے 
  حقيقت ہے يا ابھی بھی آپ شک و ترديد ميں مبتال ہيں ۔اور واقعی ايک 

  کمال: نہيں اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے ليکن ايک دوسری چيز ہے جو مجھے پريشان کررہی ہے ۔
  محمد: کيا چيز آپ کو پريشان کرہی ہے

رسول هللا نے مردوں کمال: يہی کہ غزالی اس عقيدے پر تھے اور اس کے خالف کو وه کافراور ملحد سمجھتے تھے اور 
کے زنده ہونے کی تائيد کی ہے ليکن محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد نابود ہوجاتا ہے اور دوسری 

طرف محمد بن عبد الوہاب کمال جسارت ميں کہتا ہے کہ ميرے ہاتھ کی لکڑی پيغمبر سے بہتر ہے کيونکہ يہ فائده پہچاتی 
  ہے ۔

  ) يہی مسئلہ ميرے لئے پريشان کھڑی کررہا ہے ۔23ی فائده نہيں پہچاسکتے(اور پيغمبر (ص)کوئ
محمد: نہيں تم کو حيران اور متعجب نہيں ہونا چاہيئے بلکہ لوگوں کو قرآن و سنت اور صالحين کی سيرت کے ترازو پر 

و تو اس کو مؤمن مانيں ، اور تولنا چاہيئے اگر ان کا کردار و گفتار قرآن سنت اور صالحين کی سيرت سے مطابقت رکھتا ہ
ہرگز دين کو لوگوں سے نہ سمجھو اگر ايک انسان کو مؤمن اور مخلص ہم نے سمجھا تو اس کی ہر بات اگر چہ وه قرآن 

وسنت اور سيرت کے خالف ہو اور کفر کا ريشہ رکھتی ہو عين اسالم سمجھ ليں نہيں ايسا نہيں ہے بلکہ جب بھی کسی ميں 
  ں تو اس سے بچيں اور حقيقت کی پيروی کريں ۔کوئی انحراف ديکھي

کمال: صحيح بات ہے ابھی تک ميں اس شخص ( محمد بن عبد الوہاب ) سے بے حد عقيدت رکھتا تھا ليکن اب جب کہ آپ 
نے اس کی بہت بڑی غلطی جو کہ دين ميں کفر و الحاد ميں گنی جاتی ہے سے آگاه کيا ميرا عقيده اٹھ چکا ہے اور آج کے 

  ميں اس سے اس الئق نہيں سمجھوں گا کہ دين کے مسئلہ ميں اس کی پيروی کروں ۔بعد 
  محمد: اس کی باتوں کو چھوڑو ہم اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہيں ۔

کمال: ٹھيک ہے ميں مانتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد ختم نہيں ہوتا ليکن اس فکر کے ساتھ کہ جو کہتا ہے کہ ( خلق خدا 
شرک ہے اور دين سے جدائی ہے ) کس طرح ہم پيغمبر (ص) امام اور کسی صالح سے متوسل ہوسکتے ہيںسے توسل کرنا 

  ۔
محمد: کسی زنده سے کچھ مانگنا يا کسی چيز کی درخواست کرنا يا دعا کرنے کے لئے کہنا يا يہ کہنا کہ اے باقر ، اے 

دعا کرو يا ميرا ہوتھ پکر کر مسجد کی طرح لے  جعفر ، اے رضا مجھے کچھ مال ديدو يا خدا سے ميرے لئے مغفرت کی
  چلو ( شرع کی نظر ) ميں جائز ہے ؟

  کمال: البتہ جائزہے ۔
محمد: جب کہ يہ ثابت ہوچکا ہے کہ مرده زنده انسان کی طرٍحسنتا ہے تو اس سے کسی چيز کی طرح درخواست کرنے ميں 

  کيا پريشانی ہے ۔
  ہہ رہے ہو بالکل ويسے ہی ہے جيسے کہہ رہے ہو ۔کمال: (کچھ دير سونچنے کے بعد ) صحيح ک

  محمد: ايک دوسری دليل بھی ہے جو پيغمبر اور دوسرے صالحين سے توسل کرنے کو جائز قرار ديتی ہے ۔
  کمال : کيا دليل ہے

نے پيغمبر (ص) کے زمانے ميں اور ان کی وفات کے بعد ان سے توسل کياہے پيغمبر (ص) نے اپنی )٢۴محمد : صحابہ(
زندگی ميں اور ان کے بعد ان کے کسی ساتھی يا اصحاب نے اس کام کو کرنے سے نہيں روکا اور اگر غير خدا سے توسل 

  کرنا شرک ہوتا تو يہ اشخاص اس کام کو يقينا روکتے ۔
  کمال: رسول هللا کی وفات کے بود کون ان سے متوسل ہوا ۔
نے اسناد کے ساتھ روايت کی ہے ، )٢۵بہيقی، اور ابن ابی شيبہ ( محمد: مثال کے طور پر ميں چند نمونہ عرض کرتا ہوں ۔
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اور احمد بن زينی و حالن سے بھی روايت ہوئی ہے کہ ( خالفت عمر کے زمانہ ميں لوگ قحط کا شکار ہوئے بالل بن 
لی حرث رسول کی قبر کے پاس گئے اور کہا اے رسول خدا (ص) امت کے لئے بارش طلب کريں کہ بھوک اور خشک سا

ہم يہ جانتے ہيں کہ بالل ايک مدت دراز تک رسول کے ہمنشين اور ساتھی تھے اور آپ کے ) ٢۶سے وه مرنے والے ہيں(
صحابی تھے اور احکامات کو بال واسطہ رسول سے حاصل کرتے تھے اگر رسول سے متوسل ہونا شرک ہوتا تو بالل ايسا 

دوسرے اصحاب کو انہيں روکنا چاہييے تھا يہی بات ايک بہت مضبوط کام نہيں کرتے ، يا اگر انہوں نے ايسا کيا بھی تو 
دليل ہے کہ تسول سے متوسل ہوا جا سکتا ہے پھر بہيقی نے عمر بن خطاب سے نقل کيا ہے کہ رسول نے فرمايا کہ جب آدم

لی ،يا هللا تجھ سے چاہتا (ع) سے خطا سر زد ہوئی تو انھوں نے فرمايا يا رب اسئلک بحق محمد صلی هللا و الہ اال ما غفرت 
اس وجہ سے اگر رسول اکرم (ص) سے حرام يا شرک ہوتا تو ) ٢٧ہوں کہ محمد (ص) کے واسطہ ميرے گنا کو بخش دے(

حضرت آدم (ع) ہرگز ايسا کام نہيں کرتے ۔ ايک دوسری روايت ميں آيا ہے کہ جب منصور دوانيقی حج کے لئے روانہ ہوا 
کے لئے بھی گيا وہاں اس نے مالک جو مالکيوں کا امام تھا ( يعنی مالک بن ادنس مالک بن تو قبر پيغمبر(ص) کی زيارت 

غسيما ن بن خثيل بن عمرو ) سے کہا ادے ابو عبدهللا رو بہ قبلہ کھڑا ہو کر هللا کی بارگاه ميں کھڑا ہو کر دعا کروں يا 
مبر (ص) کہ جو تمہارے اور تمہارے باپ آدم (ع) پيغمبر (ص) کی قبر کی طرف رخ کروں ۔ مالک نے جواب ديا ، آخر پيغ

کے بارگاه خدا ميں وسيلہ بنے،ان سےکيوں منھ پھيررہے ہو، ان کی طرف رخ کرو اور ان کو اپنا شفيع قرار دو کہ بيشک 
وا و هللا خدا وند ان کی شفاعت کو تمہارے لئے قبول کريگا کہ خدا نے فرمايا ہے:" ولو انھم اذ ظلموا انفسھم جاءوک فاستغفر

ترجمہ:جب ان لوگوں نے نفس پر ظلم کيا تھا تو ٓاپ کے پاس ) ٢٨) (۶۴و استغفر لھم الرسول لوجدنوا هللا تواباً رحيًم (نساء 
ٓاتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے ليے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق ميں استغفار کرتے تو يہ خدا کو بڑا ہی 

  ر مہربان پاتےتوبہ قبول کرنے واال او 
ايک محکم اور مضبوط دليل ہے) ٢٩يہ عبارت کہ ( وه تمہارے اور تمہارے باپ آدم (ع) کا بارگاه خدا سند ميں وسيلہ ہيں )(

  کہ رسول سے توسل کرنا جائز بلکہ مستحب ہے ۔
ذا اپنی مصيبت کی دار می نے اپنی صحيح ميں ابو الجوزاء سے نقل کياہے کہ ( مدينہ کے لوگ قحط سے دوچار ہوئے لہٰ 

شکايت عائشہ سے کی تو عائشہ نے کہا پيغمبر (ص) کی طرف نظر کرو اور اس کو اپنا وسيلہ قرار دو اس طرح سے کہ 
کوئی بھی چيز تمہارے اور آسمان کے درميان حائل ہو ( يعنی خداوند کريم کی بارگاه ميں ان کو اپنا شفيع قرار دو ) ان 

س کے نتيجہ ميں آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش کے بعد سبزه اگ آيا ، اور اونٹ موٹے لوگوں نے يہ کام انجام ديا ج
ايسے سينکڑوں قصے روايت کی کتابوں ميں موجود ہيں ) ٣٠ہوگئے وه سال ( موٹا پہ کا سال کے نام سے ) مشہور ہوگيا(

يں اور جب کہ يہ ثابت ہوچکا کہ کہ جو سب کے سب رسول سے ان کی وفات کے بعد توسل کرنے کو جائز قرار ديتے ہ
رسول سے توسل کرنا جائز ہے ، حرام اور شرک نہيں تو پھر اماموں فرشتوں اور صالحين سے توسل کرنا بھی جائز ہے 

کيونکہ اگر يہ کام شرک ہے تو پھر پيغمبر (ص) کے لئے بھی منع ہونا چاہيئے اور اگر جائز ہے تو پھر صرف پيغمبر 
يح نہيں بلکہ تمام صالحين سے توسل کرنا جائز ہوگا ۔ کمال: تعجب کی بات ہے ! جن روايتوں کی (ص) سے توسل کرنا صح

  طرف آپ نے اشاره کيا ميں نے آج تک حتی ايک بار بھی نہ انھيں ديکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا ۔
ے توسل کو جائز قرار محمد : اگر آپ حديثوں کی کتاب کی طرف رجوع کريں تو ايسی سينکڑوں مثاليں جو کہ رسول س

ديتی ہيں کو آپ ديکھ سکتے ہيں جو کچھ ميں نے بيان کيا وه دريا کے مقابلہ ميں ايک قطره ہے اور ايسا لگتا ہے کہ آپ کا 
  حديث اور صالحين کی سيرت کے سلسلہ ميں مطالعہ کم ہے ۔

اده حديث اور سيرت کی کتابوں کے کمال: ميں مصروفيت کی وجہ سے اس کام کو انجام نہيں دے سکتا جبکہ ميں بہت زي
  مطالعہ کا مشتاق ہوں ۔

محمد: اب جب کہ آپ کا حديث کے سلسلہ ميں مطالعہ بہت کم ہے تو کيا يہ صحيح ہے کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کے کہنے
ديں تو آپ کو پر شيعوں ور دوسرے مسلمانوں کو گالياں ديں اور انہيں مشرک قرار ديں ؟ يہ کام صحيح نہيں ہے اگر اجازت

  ايک بات بتاؤں ۔
کمال : ( اس حال ميں کہ ہنس رہاتھا ) جو جی ميں آئے کہيں ہم دو دوست ہيں اور اسی دليل سے اس موضوع کو بيان کيا 

  تاکہ تمہاری معلومات سے استعفاده کرسکوں ۔
  بنا کر کہتے تھے محمد : تم بالکل قريش کے کافروں کی طرح ہو کہ اپنے باپ دادا کی بت پرستی کو بہانہ

  )٢٣ان وجدنا اباے نا علی امۃ و انا علی آثار ھم مقتدرون ۔(سوره زخرف،ايۃ’’
  ترجمہ:ہم نے اپنے باب دادا کو ايک طريقہ پر پايا ہے اور ہم انہيں کے نقش قدم کی پيروی کرنے والے ہيں

اس لئے کہ انھوں نے پيغمبر (ص) کے  اور اپنی بت پرستی پر اڑے رہتے تھے جانتے ہو خدا نے ان کی مذمت کيوں کی ؟
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کہے کو نہيں مانا تا کہ اپنے راستے کو صحيح کرليں اور يا اس لئے کہ ان کی بات کو سننے کے بعد بھی بت پرستی پر 
اڑے رہے ميں تم سے چاہتا ہوں کہ آنکھ بند کرکے اپنے اجداد کی پيروی نہ کرو بلکہ فکر کا استعمال کرو اور حق کو 

ر اپنی زندگی کو اس کے اوپر گذار و ، حديث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے يہ بات سمجھ ميں آئے گی کہ ڈھونڈ و او
 ايک چھوٹا سا گروه توسل تو شرک مانتا ہے اور باقی تمام اسالمی فرقے اس کو جائز مانتے ہيں کيا يہ بات تسليم کروگے ۔

رے مسلمانوں کے ساتھ ہے ميں نے جو شيعوں کو گالياں ديں اس کمال: جی ہاں ، ظاہرا اس مسئلہ ميں حق شيعوں اور دوس
  کا کيا کروں ۔

محمد : خدا کی بارگاه ميں تو بہ کرو ہميشہ حق کی جستجو کرو اور اسی کو مانو تا کہ خدا تمہيں معاف کر دے جو کچھ بھی
سکو اور تعصب سے دوری  شيعوں کے عقايد کے بارے ميں سنو اس کی تحقيق کرو اور ان کی دليلوں سے مطمئن ہو

  اختيار کرو کہ رسول خدا(ص) نے فرمايا ہے کہ بے جا ہر تعصب اپنے لئے آگ رکھتا ہے ۔
 کمال: ايسا ہی کروں گا اور مجھ پر حقيقت کو روشنی کرنے کے لئے آپ کا شکر گذار ہوں ۔

 

 قبروں کی زيارت 

 

  
  جمال: تم شيعہ حضرات اپنے لئے يہ کيا جنجال درست کرتے ہو ۔

  جواد: کون سا جنجال ۔
  جمال: يہی کہ رسول امام اور صالحين کی قبروں کو جاتے ہو ۔

  جواد: اس کام ميں کوئی پريشانی دکھتی ہے۔
  جمال: يہ کام حرام ہے اور خدا کا شريک قرار دينا ہے ۔

جواد : تعجب کی بات ہے ميں نہيں سمجھتا تھا کہ آپ بھی نادان اور کم آگاه لوگوں کی طرح گفتگو کريں گے ،ميں نہيں 
ميں سمجھتا تھا کہ آپ کے جيس انسان بغير کسی دليل و برہان کے ايک تعصب سے بھری ہوئی بات کہے بہت پہلے سے 

  آپ کی حقيقت جوئی کا احترا م کرتا تھا ۔
  جمال: آپ کی نظر ميں ميری يہ بات تعصب سے بھری ہوئی ہے ۔

  جواد : با لکل اس کے عالوه کچھ ہے ہی نہيں ،
  جمال: آپ اس نتيجہ تک کيسے پہنچے ۔

اکہ يہ واضح ہوجائے کہجواد : اپنے دعوٰی کو روشن کرنے کے لئے ہم قبروں کی زيارت کے موضوع پر بحث کريں گے ت
  حق پر کون ہے اور کون گمراه ہے اور تعصب کی آگ ميں جل رہا ہے۔

  جمال: ميں تيار ہوں کيوں کہ ميں جانتا ہوں کہ قبروں کی زيارت شرک ہے ۔
  جواد: کس طرح اس کو شرک سمجھتے ہو ۔

  جمال: اس طرح کہ يہ کام مشرکوں کی بت پرستی سے مشابہ ہے ۔
  قطہ سے اس کو شرک سمجھتے ہوجواد: کيا اسی ن

  جمال: ہاں کيوں کہ جس طرح مشرکين کے گرد جمع ہوئے تھے يہ لوگ بھی قبروں کے گرد جمع ہوئے تھے ۔
  جواد: يعنی قبروں کے گرد جمع ہونا ہی قبور کی زيارت کو شرک قرار ديتا ہے ۔

  جمال: جی ہاں ۔
  وجواد: تو پھر تمام مسلمان مشرک ہيں اور تم بھی مشرک ہ

  جمال: کيوں بھائی ، کس طرح ۔
  جواد : حج پر گئے ہو۔

  جمال : ہاں هللا کا کرم ہے ۔
  جواد : مسجد الحرام ميں نماز بھی پڑھی ہوگی ۔

  جمال: ہاں پڑھی ہے ۔
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جواد: تو آپ نے ديکھا ہوگا کہ نماز پڑھنے کی حالت ميں لوگ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہونگے ، ليکن کچھ لوگ مغرب 
  ڑے ہونگے تو کچھ لوگ شمال و جنوب کی طرف اور کچھ لوگ مشرق کی طرف ، ۔کی طرف کھ

  جواد : اسی دليل سے تمام مسلمان مشرک ہيں اور تم بھی مشرک ہو ۔
  جمال: کيوں ۔

جواد : کيونکہ عبادت کرتے وقت کعبہ کی طرف رخ کرنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح بت پرست بتوں کی طرف رخ 
ے کہ وه لوگ عبادت کرتے وقت بتوں کی طرف رخ کرتے تھے اور تم ايک پھتر کی طرف رخ کرتے تھے فرق اتنا ہ

  کرتے ہو ۔
  جمال: کعبہ کی طرف رخ کرتے اور بتو کی طرف رخ کرنے ميں ايک بہت بڑا فرق ہے ۔

  جواد: کيا فرق ہے ۔
مطلب يہ نہيں ہے کہ ہم کعبہ کی  جمال : ہم اور دوسرے مسلمان جب حالت نماز ميں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہيں تو اس کا

پرشتس کرتے ہيں بلکہ هللا کے حکم سے ايسا کرتے ہيں ليکن بت پرست بتوں کو خدا مانتے تھے ،اور ان کی پرشتس کرتے
تھے اور عبادت کی حالت ميں ان کی طرف رخ کرتے تھے ، اس وجہ سے جب وه عبات کے وقت بتوں کی طرف رخ 

کے ساتھ هللا سے لو لگاتے ہيں وه اپنے کام کی وجہ سے ايک کھلے ہوئے شرک ميں مبتال  کرتے تھے تو اپنے تمام وجوه
تھے اور ان کا کام شرک تھا ليکن يہ کہ ہم جب کعبہ کی طرف رخ کرتے ہيں اور هللا کے حکم کو بجاالتے ہيں تو ہم مشرک 

  ہے ۔ کيسے ہوسکتے ہيں ؟ ہمارے اور ان کی عبادت کے درميان زمين آسمان کا فرق
جواد: اس لحاظ سے عمل کا مشابہ ہونا مشرک ہونے کی دليل نہيں ہے کيونکہ اگر شباہت شرک کی دليل ہوتی تو پھر تمہارا 
کام بھی بت پرست کی طرح شرک ہوتا ،ليکن جو چيز بت پرستوں کے کام کو شرک اور تمہاے کام کو عبادت بتاتی ہے وه 

سے تمہارا کعبہ کی طرف سجده کرنا ايک عمل شرک نہيں ہے کيونکہ تمہاری ان کی نيت ہے نہ کہ عمل ، اور اسی وجہ 
  نيت کعبہ کی پرستش نہيں ہے

  جمال: بالکل يہی بات ہے
  

جواد: ہم شيعہ اور دوسرے مسلمان جب مرقد پيغمبر (ص) امام يا صالحين کی زيارت کرتے ہيں تو ہماری نيت ان کی 
شرکين کے عمل کو مشابہ قرار ديں تو فقط يہ شباھت ديکھنے کی ہے جب کہ پرستش نہيں ہوتی اور اگر آپ ہمارے اور م

ہماری نيت ان کی پرستش کی نہيں ہے ، اور جب ہم يہ مان ليں کہ کسی عمل کی شباہت کہ جس کے اندر غير خدا کے 
حساب سے جزا و  پرستش کی نيت نہ ہو تو پھر زيارت نہ تو حرام ور نہ ہی شرک جيسا کہ حديث ميں آيا ہے کہ نيت کے

اس رخ سے اگر ايک عمل غير خدا کی پرستش کے لئے انجام نہ ديا جائے اور ايسی کوئی نيت )(٢۵سزا دی جائيگی (
ہمارے اندر نہ ہو تو وه عمل جائز ہے مثال کے طور پر اگر آپ ايک ايسی جگہ نماز پڑھ رہے ہيں جہاں آپ کے سامنے 

کی پرستش ہو تو آپ کی نماز باطل ہے اور آپ مشرک ہيں ليکن نماز هللا کے  ايک بت رکھا ہو تو اگر آپ کی نيت اس بت
لئے پڑھی جارہی ہے اور آپ کی نيت ميں اس بت کے لئے کوئی جگہ نہ ہو تو آپ کی نماز صحيح ہے اور اس کام سے آپ 

ح ہے اور ميں خدا سے مشرک نہيں ہونگے ۔ جمال: ( بہت دير فکر کرنے کے بعد ) جو کچھ آپ نے فرمايا وه بالکل صحي
دعا کرتا ہوں کہ آپ کع جزا دے کہ آپ نے ايک اہم مسئلہ کو ميرے لئے روشن کرديا جب کہ ميں تعصب کی وجہ سے اس 

  سے غافل تھا اب آپ سے ايک سوال کرنا چاہتا ہوں
  جواد : پوچھئے ۔

ہے بلکہ جائز ہے ليکن يہ کيا راز ہے جمال: اب تک کی گفتگو سے ہم اس نتيجے پر پہنچے کہ قبروں کی زيارت حرام نہيں
  کہ آپ شيعہ حضرات اس کام کو حد سے زياده اہميت ديتے ہيں اور اس کی دليل کيا ہے ۔
  جواد : کيونکہ يہ کام مستحب موکد ( وه مستحب جس کی زياده تاکيد کی گئی ہو ) ہے ۔

  جمال: کيا يہ کام مستحب ہے ؟
  ے پر بہت تاکيد کی گئی ہے ۔جواد: جی ہاں اور اس کام کے مستحب ہون

جمال: کيا ايسی کوئی حديث موجود ہے کہ جو پيغمبر (ص) اور صالحين کی قبروں کی زيارت کے مستحب ہونے پر داللت 
  کرتی ہو

جواد : جی ہاں بہت زياده اور اس کے عالوه پيغمبر (ص) اور اسالم کے اوائل سے آج تک مسلمانوں کی سيرت اس کام کے 
  ر تاکيد کرتی ہے ۔مستحب ہونے پ

  جمال : مہر بانی کرکے ان ميں سے کچھ کو بيان کيجيئے ۔
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  )٢۶۔روايت ميں آيا ہے پيغمبر اسالم (ص) شہدا ء احد کی قبروں کی زيارت کے لئے گئے (١جواد : 
  ۔يہ بھی روايت ہوئی ہے کہ پيغمبر بقيع کی قبروں کی زيارت کے لئے گئے۔٢
اور احياء العلوم ميں ابوہريره نے پيغمبر (ص) سے نقل کيا ہے کہ آپ (ص) نے فرمايا  ۔سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ٣

  )٢٧۔زورو القبور فانھا تذکر کم علٰی آخرة ۔قبروں کی زيارت کے لئے جاؤ کيونکہ يہ آخرت کو ياد دالتی ہيں ۔ (
کی زيارت کے لئے گئے اس قبر کے ۔ابو ہريره سے يہ بھی روايت ہے کہ پيغمبر (ص) اپنی ماں آمنہ بنت وہب کی قبر ۴

کنارے کھڑے ہوکر روئے اور حضرت کے چاروں طرف کھڑے لوگ بھی روئے پھر آپ نے فرمايا فزورو القبور فانھا 
  )٢٨تذکرکم با آلخرة ، قبروں کی زيارت کے لئے جاؤ کيونکہ يہ آخرت کی ياد دالتی ہيں (

زيارت کس طرح کی جائے کہ ان ميں سے ايک يہ ہے کہ جب کوئی ۔ بہت سی حديثوں ميں وارد ہوا ہے کہ اہل قبور کی ۵
زائر بقيع جائے تو کہے ، السالم عليکم اہل الديار من المؤمنين والمسلمين ...........سالم ہو آپ پر اے مومنو اور مسلمانو ں 

  ).٢٩جو اس ديار ميں رہتے ہيں ........(
  ن کی اس قبروں کی زيارت کے مستحب ہونے کے بارے ميں تھا ۔اب تک جو کچھ بيان کيا گيا وه صالحين اور مؤمني

اور بہت سی روايتوں ميں خود پيغمبر (ص) کی قبر کی زيارت کے بارے ميں اشاره ہوا ہے کہ ان ميں سے کچھ کو ميں 
  بيان کرتا ہوں ۔

ت لہ شفا عتی ،جس نے ميریدار قطنی ، غزالی اور بہيقی نے روايت کی ہے کہ پيغمبر (ص) نے فرمايا ۔من زارنی وجب)١(
  )٣٠زيارت کی ميری شفاعت اس کے لئے واجب ہے (

پيغمبر (ص) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:"...من زارنی با لمدينۃ محتسبا کنت لہ شفيعا و شھيد ا يوم القيامۃ" ۔ جس )٢(
  )٣١گواه بنوں گا ....( کسی نے بھی خدا کے لئے مدينہ ميں ميری زيارت کی قيامت کے دن ميں اس کا شفيع اور

  نافع نے عمر سے نقل کياہے کہ پيغمبر (ص) نے نقل فرمايا:".من حج ولم يزرنی فقد جفانی")٣(
  ) ٣٢.جو کوئی بھی حج کرے اور ميری زيارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کيا (

  نکانما زارنی حيا"ابو ہريره نے پيغمبر(ص) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:"..من زارنی بعد موتی ) ۴(
  )٣٣.جس نے ميرے مرنے کے بعد ميری زيارت کی وه اسی طرح ہے کہ جس نے ميری زندگی ميں زيارت کی ۔(

من حج و قصد نی فی مسجدی کانت لہ حجتا ن مبرورتان ۔۔۔۔جس نے حج کيا اور ميری مسجد ميں ميری زيارت کے لئے )۵(
  )٣۴آيا اس کے لئے دو حج مقبول لکھے جائيگے (

اور بہت سی روايتين موجود ہيں جو کافی شدت سے اس عمل کی تاکيد کرتی ہيں کہ رسول خدا(ص) اور دوسرے مومنين 
کی قبروں کی زيارت کی جائے ۔کيا رسول (ص)کا يہ کہنا کہ جو حج کرے اور ميری زيارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم 

ہے اور يہ عبارت کہ" مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے" اسکيا اس بات کی دليل نہيں کہ آپ(ص) کی زيارت کرنا مستحب 
بات کی دليل نہيں کہ پيغمبر (ص) کی زيارت کرنا مستحب موکد ہے اور وہاں جہاں پر آپ نے فرمايا کہ قبروں کی زيارت 

قينا داللت کو جاؤ کيا يہ زيارت کا حکم نہيں ؟ البتہ يہ حکم اگر وجوب پر داللت نہ کرے۔ليکن اس کے مستحب ہونے پر ي
  کرتا ہے ،

  جمال: يہ روايت کہاں آئی ہے ۔
جواد: حديثوں کی کتاب اس طرح کی روايتوں سے بھری ہوئی ہيں اگر آپ اس کا مطالعہ کريں تو آپ کو حقيقت معلوم 

  ہوجائيگی ۔
  جمال : ميں نے آج تک ان ميں سے ايک بھی روايت نہ پڑھی اور نہ ہی سنی ۔

  ی ہے ۔پڑھ) ٣۵جواد : صحيح بخاری(
  جمال: يہ کتاب ميرے پاس نہيں ہے ۔

  پڑھی ہے ۔) ٣۶جواد : صحيح مسلم(
  جمال: ميرے والد کے پاس يہ کتاب تھی ليکن ان کی موت کے بعد ميرے چچا اسے لے گئے ۔

  ؟ کيا اس کو پڑھا ہے ۔) ٣٧جواد: سنن نسائی(
  جمال: يہ کون سی کتاب ہے اور کس چيز کے بارے ميں ہے ۔

  ی کتاب ہے ۔جواد: حديث ک
  جمال: نہيں اس کو ميں نے نہيں ديکھاہے ۔

  جواد: تو پھر حديث ميں کيا پڑھا ہے ۔
جمال: معاف کيجيئے گا ،ميں ميڈيکل کا طالب علم ہوں ، اور ميری تمام کوشش اپنے درس کو حاصل کرنے ميں رہتی ہے 
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  ہيں ملی پاتی ۔باوجود اس کے کہ ميں حديث کو پڑھنا چاہتا ہوں ليکن اس کے لئے فرصت ن
جواد: جب آپ نے حديث نہيں پڑھی ہے اور اس کے متعلق کتابوں کا مطالعہ نہيں کيا ہے ،اور علم حديث سے کوئی واقفيت 
نہيں رکھتے تو پھر آپ نے اپنے کو يہ اجازت کيسے دی کہ پيغمبر اور اماموں کی قبروں کی زيارت کو محکوم کريں ،آپ 

  اہل قبور کو شرک کہنا بے بنياد ہے ۔ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ زيارت
جمال: ميں نے ، ميرے باپ دادا نے ، اور ميرے دوستوں مے اب تک جو کچھ بھی قبروں کی زيارت کے بارے ميں سنا تھا 

وه فقط ان کو محکوم کرنے والی باتيں تھيں ، اور ايک بھی ايسی بات يار وايت جو آپ نے بيان کيں ميرے کانوں سے نہيں 
  تھيں ۔ ٹکرائی

جواد: انسان کو چاہيئے کہ حقيقت تک پہنچنے کے لئے تحقيق و مطالعہ کرے تا کہ ايسا عقيده اور کردار حاصل کرسکے 
  جيسا کہ خدا چاہتا ہے اور دوسروں کے کہنے پر اکتفا نہ کرے ۔

ستحب موکد اور پسنديده جمال: ميں مانتا ہوں کہ پيغمبر (ص) اماموں (ع) اور صالحين کی قبروں کی زيارت صرف يہ کہ م
  عمل ہے بلکہ اس کی طرف باليا گيا ہے ۔

  جواد: آپ سے ايک درخواست ہے ۔
  جمال: ميں اس کو سننے کے لئے تيار ہوں کہئے ۔

جواد: بہت اصرار کے ساتھ ميں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہر آواز اور مہيا ہو کی طرف نہ بڑ ھو اور اپنے عقيدے کو تسليم نہ 
تحقيق کے راستے سے اس آواز کی حقيقت کو سمجھو يا اس عقيدے کی اصيت تک پہونچو کہ اس صورت کرو مگر يہ کہ 

  ميں تم کامياب ہوجاؤگے ۔
جمال: اب سے پہلے ميں يہ مانتا تھا کہ قبروں کی زيارت شرک ہے ليکن اب جب کہ آپ نے اسالمی روايت کے ذريعہ يہ 

قائل ہوں اور اس نتيجے پر بھی پہونچا ہونکہ اختالفی مسائل کے حل کے روشن کردياکہ وه مستحب موکد ہے تو ميں اس کا 
  لئے مطالعہ کروں اور آپ کی رہنمائی سے بھی استفاده کروں ۔

ہمارے درميان جو باتيں ہوئيں تو اس مسئلہ پر ميں اپنے بزرگوں سے اور دوستوں سے بحث کروں گا ، کہ شايد وه بھی 
  صحيح راستہ پر چل پڑيں ۔

  آپ کا شکر گذار ہوں ۔جواد: 
 جمال: ميں بھی آپ کی روشب فکری کہ جس کی وجہ سے ميں ہدايت پائی آپ کا شکر گزار ہوں ..............خداحافظ 

 

 متعہ 

 

  
  عبدهللا : جب تمام مسلمان متعہ کے حرام ہونے پر اجماع رکھتے ہيں تو آپ شيعہ حضرات اس کو جائز کيوں مانتے ہيں ۔

ہم بھی اس کو جائز ‘‘رسول خدا (ص) اس کو حالل اور جائز سمجھتے تھے ’’رضا: عمر خطاب کے قول کے مطابق 
  مانتے ہيں ۔

  عبد هللا : پيغمبر (ص) نے کيا کہا تھا ۔
رضا : جاحظ ، قرطبی ، سرخسی حنفی ، فخر رازی اور بہت سے دوسرے اہل سنت اماموں نے نقل کيا ہے کہ عمر نے 

خطبہ ميں کہا متعتان کانتا علٰی عہد رسول هللا (ص) و انا انہی عنھا و اعاقب عليھا متعۃ الحج و متعۃ النساء رسول (ص) کے 
اور )٣٨نہ ميں دو متعہ جائز تھے ميں انہيں منع کررہا ہوں اور جو اس کا مرتکب ہوا اس کو سزادوں گا ، متعہ حج (زما

  ازدواج موقت )۔) ( ٣٩متعہ نسائ(
تاريخ ابن خلکان ميں آيا ہے کہ عمر نے کہا دو متعہ پيغمبر (ص) اور بوبکر کے زمانہ ميں جائز تھے اور انھيں منع کرتا 

  )۴٠ہوں۔(
آپ کا اس کے بارے ميں کيا نظريہ ہے کيا عمر کا يہ کہنا کہ دومتعہ رسول (ص) کے زمانے ميں جائز اور حالل تھے ايک

  سچی بات ہے يا جھوٹ ہے ۔
  عبدهللا: عمر سچ کہہ رہے ہيں ۔
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  رضا : تو پھر رسول (ص) کے کہنے کو چھوڑ دينا اور عمر کے کہنے کو مان لينے کی کيا وجہ ہے ۔
  : اس بات کی وجہ عمر کا منع کرنا ہےعبد هللا

کا کيا ) ) ۴١رضا: تو پھر ( حالل محمد(ص) روز قيامت تک حالل ہے اور حرام محمد (ص) روز قيامت تک حرام ہے (
  مطلب يہ ايک ايسی بات ہے جس پر تمام علمائے اسالم بغير کسی استثناء کے متفق ہيں ۔

رہے ہيں ، ليکن پھر عمر بن خطاب نے اس کو حرام کيسے کرديا اور انکے عبدهللا: ( کچھ فکر کرنے کے بعد ) صحيح کہہ
  پاس اس کے لئے کيا سند تھی ۔

  رضا: يہ ان کا پنا اجتہاد تھا اگر چہ ہروه اجتھاد جو نص کے مقابلہ ميں کيا جائے قابل قبول نہيں ہے ۔
  عبدهللا : حتی اگر وه اجتہاد عمر بن خطاب کا ہو ؟!

ھی بزرگ کا ہو تب بھی اس پر توجہ نہيں کی جاسکتی آپ کی نظر ميں خدااور رسول(ص) کا فرمان رضا: اگر اس سے ب
  پيروی کرنے الئق ہے يا عمر بن خطاب کی بات ؟

  عبدهللا : کيا قرآن ميں متعہ اور اس کے جائز ہونے کے سلسلہ ميں کوئی آيت آئی ہے ؟
۔ پس جو بھی ان عوتوں  ٢۴نھن فٔاتوھن اجورھن فريضۃ۔۔۔۔ ؛؛؛سوره نساء رضا: ہاں خداوند عالم فرماتا ہے :فما استمتعتم بہ م

  سے تمتح(متعہ)کرے ان کی اجرت انھيں بطور فريضہ ديدے ۔۔۔۔)
مرحوم عالمہ امينی نے اہل سنت کی کتابوں سے بہت زياده مدارک اکٹھا کيے ہيں کہ جن ميں سب کے سب اس آيت کی شان

  )۴٢ے ہيں اور اسی کو متعہ کے جائز ہونے کی سند قرار ديتے ہيں(نزول کو متعہ کے بارے ميں مانت
  عبد هللا: آج تک اس بارے ميں کچھ بھی نہيں جانتا تھا ۔

رضا: کتاب الغدير کا مطالعہ کرنے سے آپ ديکھيں گے کہ اس ميں وه تمام باتيں موجود ہيں جو ميں نے کہيں اور يہ کہ 
سے کيسے کناره کرديا جئے ؟ آخر ہم کس کی امت ہيں رسول خدا(ص)  حالل خدا ورسول(ص) کو صرف عمر کے کہنے

  کی يا عمر کی ؟
  عبد هللا : ہم تو رسول (ص) کی امت ہيں ، اور عمر کی فضيلت اس لئے ہے کہ وه رسول کی امت ميں سے ہيں ۔

  رضا: تو پھر وه کيا چيز ہے جو تم کو رسول کو کہے پر چلنے سے روکتی ہے ؟
  کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق مجھے ايسا کرنے پر مجبور کرتا ہے ۔ عبد هللا : متعہ

  رضا: ليکن يہ مسئلہ مسلمانوں کا مورد اتفاق نہيں ہے ۔
  عبدهللا : کس طرح ۔

رضا: جس طرح کہ تم نے ابھی کہا کہ شيعہ متعہ کوجائز سمجھتے ہيں شيعہ مسلمانوں ميں تقريبا ً آدھے ہيں جو کہ ايک 
اب جبکہ شيعوں کی اتنی بڑی جماعت اس کو جائز اور حالل سمجھتی ہے توپھر يہ اتفاق نظر کيسے ) ۴٣ں(عرب تک ہي

  وجود ميں آئيگا ؟ ۔
اس بھی آگے بڑھ کر معصوم اماموں کہ جو رسول کے خاندان سے تھے کہ جن کی مثال پيغمبر(ص) نے کشتی نوح سے 

  دی تھی
  ميرے اہل بيت(ع) کی مثال تمہارے درميان کشتی نعح کی طرح ہے)۴۴‘‘(مثل اہل بيتی فيکم کمثل سفينۃ نوح ’’ 

۔ميں تمہارے دو گرانقدر چيزيں چھوڑيں جارہا ) ۴۵‘‘(انی تارک فيکم الثقلين کتاب هللا وعتری اہل بيتی ’’اور يہ بھی فرمايا 
ستے اور هللا سے قربت حاصل۔ يہ بزرگان ( اہل بيت جن کی پيروی نجات کا را‘‘ہوں ايک کتاب خدا دوسرے ميرے اہل بيت

کرنا ہے اور ان سے منھ پھيرنا اور دوسروں کی بات ماننا گمراہی ہے ) متعہ کو جائز سمجھتے تھے اور اس کے منسوخ 
ہونے کو نہيں مانتے تھے شيعوں نے بھی اس مسئلہ ميں ان کی پيروی کی ہے ،اميرالمؤمنين (ع) سے روايت ہے کہ آپ 

عمر نھی عن المتعۃ ما زنی االشقی۔ اگر عمر متعہ سے نہ روکتے تو بيشک شقی کے عالوه کوئی  لوال ان’’(ع) نے فرمايا
  )۴۶اپنے دامن کو زنا سے آلوده نہ کرتا۔(

حضرت علی (ع) کے کہنے کا مطلب يہ ہے کہ عمر کے متعہ کو روکنے کی وجہ سے لوگ متعہ نہ کرسکے اور چونکہ 
  کتا تو ناچار ہو کر وه اپنے دامن کو زنا سے آلوده کرتا ۔ہر ايک دائمی بيوی کا خرچ نہيناٹھا س

مسلمانوں کے رہبروں کا متعہ کو جائز ماننا اور يہ کہ بہت سے صحابی ،تابعين اور مسلمانوں نے قرآن اور رسول کی 
ت ميں اجازت سے استدالل کيا ہے اور عمر کے منع کرنے کو باطل مانا ہے تو پھر يہ کہنا کہاں جائز ہے کہ اس با

مسلمانوں پر اجماع ہے اور کس اتفاق نظر کی بات کہی جارہی ہے يہاں پر ميں ان لوگوں ميں سے کچھ کا ذکر کرتا ہوں 
  جنھوں نے متعہ کو جائز مانا ہے ۔

عمران بن الحصين کہتے ہيں: متعہ کی آيت قرآن ميں آئی ہے اور دوسری آيت نے اس کو منسوخ نہيں کيا ہے ۔ رسول ) ١(
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نے ہم کو اس کی اجازت دی اور ہم نے ان کے ساتھ حج تمتع کيا اور جس وقت انھوں نے وفات کی انھوں نے اس  خدا(ص)
  )۴٧تمتع سے نہيں روکا ليکن اس شخص ( عمر بن خطاب ) نے رسول کی وفات کے بعد اپنی رائے سے جو چاہا کہا (

ر کی خالفت کے درميانی زمانہ تک ہم متعہ کرتے تھے جابر بن عبدهللا اور ابوسعيد خذری ۔ يہ دونوں کہتے ہيں عم) ٢(
  ،يہاں تک کہ عمر نے عمر وبن حريث کے معاملہ ميں اس کو لوگوں کے لئے حرام کرديا ۔

ميں عبدهللا بن مسعود کو ان لوگوں ميں شامل کيا ہے جو ‘‘شرح المؤطا ’’ميں اور زرقانی نے ‘‘المحلی’’ابن حزم نے ) ٣(
ھے حافظان حديث نے بھی ان سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا غزوه ميں رسول (ص) کے ساتھ متعہ کو جائز مانتے ت

  جنگ کررہے تھے اور اپنی بيوی کو اپنے ساتھ نہيں اليا تھا ہم نے رسول (ص) سے کہا اور فرمايا يارسول خدا(ص)
حاصل کرليں ( متعہ کرليں ) پھر  رسول نے ہم کو اس کام سے روکا اور اجازت دی کہ ايک معين مدت تک کے لئے بيوی

  يہ آپ آيت پڑھی:
اے ايمان والو ) ٨٧"يا ايھا الذين امنوا ال تُحرموا طيٰبت ما احل هللا لکم و ال تعتدوا اِّن هللا ال يُحب المعتدين" ( سوره مائده آيت 

ڑھو کہ خدا تجاوز کرنے والوں جن چيزوں کو خدا نے تمہاتے ليے حالل کيا ہے انھيں حرام نہ بناءو اور حد سے اگے نہ ب
  )۴٨کو پسند نہيں کرتا(

عبد هللا بن عمر ۔احمد بن حنبل ( حنبليوں کے امام ) اپنی سند کے ذريعہ عبدهللا بن نعيم اعرجی سے روايت نقل کی ہے کہ)۴(
ہا خدا کی قسم اس نے کہا کہ عبدهللا بن عمر کے پاس تھا ، ايک شخص نے متعہ کے بارے ميں سوال کيا تو انہوں نے ک

  ۔)۴٩رسول (ص) کے زمانہ ميں ہم زنا کار نہيں تھے (اپنی احتياج کو متعہ کے ذريعہ پورا کرليتے ) (
ميں اور زرقانی نے شرح المؤطاميں نقل کيا ہے کہ مسلمہ بن اميہ متعہ ‘‘ المحلی ’’سلمہ بن اميہ بن خلف ابن حزم نے ) ۵(

  کو جائز اور مباح جانتے تھے
  اميہ بن خلف ،ابن حزم نے ان کو متعہ مباح جاننے والوں ميں شمار کيا ہے ۔معبدين ) ۶(
زبير بن العلوام ، راغب کہتا ہے عبدهللا بن زبير نے عبدهللا بن عباس کے متعہ کو جائز سمجھنے کی وجہ سے سر زنش ) ٧(

نی ماں سے جاکر سوال کيا اس کی ماںکی ابن عباس نے اس سے کہا اپنی ماں سے پوچھو کہ کيسے .................اس نے اپ
  يہ داستان متعہ کے جائز ہونے پر داللت کرتی ہے ۔) ۵٠نے جواب ديا تم متعہ کے ذريعہ دنيا ميں آئے ہو (

خالد بن مہاجربن خالد مخزمی ، وه ايک شخص کے نزديک بيٹھا تھا کہ ايک دوسرا آدمی آيا اور متعہ کے بارے ميں )٨(
  کے مباح ہونے کا جواب ديا ۔سوال کيا خالد نے اس 

ابن ابی عمره انصاری نے اس سے کہا ، آہستہ ( اتنی آسانی سے کيوں فتوٰی دے رہے ہو ) خالد نے کہا خدا کی قسم اس کام 
  )۵١کو ميں نے پرہيز گاروں کے سردار کے زمانہ ميں انجام ديا ہے (

ميں ابن حريح سے نقل کيا ہے کہ ابوالزبير نے ميرے ‘‘ مصنف ’’عمر بن حريث حافظ عبد هللا الرزاق نے اپنی کتاب ) ٩(
لئے نقل کيا کہ جابر نے کہا کہ عمربن حريث کوفہ آيا ، اور وہں ايک کنيز سے متعہ کيا اس کنيز کو جب وه حاملہ تھی عمر

کو روک ديا کے پاس اليا گيا ، عمر نے اس ماجر ه کو عمر سے پوچھا اس نے بھی تائيد کی اسی وجہ سے عمر نے متعہ 
)۵٢(  
  ابن ابی کعب) ١٠(
  ربيعہ بن اميہ) ١١(
  سمير (سمرة ) بن جندب) ١٢(
  سعيد بن جبير) ١٣(
  طاؤس يمانی) ١۴(
  عطاابومحمد مدنی) ١۵(
  سدی) ١۶(
  مجاھد) ١٧(
زفربن اوس مدنی ، اور دوسرے بزرگ صحابہ ، تابعين ، اور بزرگ مسلمانوں نے عمر کے اس فتوٰی واجتہاد کو ) ١٨(
  حکوم کيا ہے ۔م

  اے عبد هللا اتنی تفصيل کے ساتھ کہ اب بھی تم متعہ کے حرام ہونے پر مسلمانوں کے اجماع کی بات کرو گے ۔
عبدهللا۔ ميں معافی چاہتا ہوں جو کچھ ميں نے آپ سے کہا وه سب ميری سنی ہوئی باتيں تھيں اور ان کے صحيح ہونے کے 

ی اب ميں اس نتيجہ تک پہونچ ہوں کہ اسی طرح کے سائل ميں تحقيق و مطالعہ بارے ميں کوئی مطالعہ و تحقيق نہيں تھ
  کروں تاکہ حقائق کو بے جاتعصب مذہبی سے دور ہوکر حاصل کرسکوں اور ان کی حقيقت کو سمجھ سکوں ۔
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  رضا۔ تو اب آپ مانتے ہيں کہ متعہ جائز و مباح ہے ۔
ے منع کرنے والوں صرف اپنی خاہشات پر عمل کيا اور قرآ ن نے جو عبدا  ۔ جی ہاں ، اور يہ بھی سمجھتاہوں کہ اس ک

حکم اس کے جائز ہونے کے لئے ديا ہے اس کو کسی دوسری آيت کے ذريعہ منسوخ نہيں کيا اور اس نتيجہ پر بھی احکام 
ربانی کريں کہ خدا کو نہيں بدل سکتے ، ميں ابھی تک تعجب کررہا ہوں کہ کس طرح عمر نے يہ فتوٰی ديا اگر آپ يہ مہ

  مجھے کچھ کتابو ں کے نام بتاديں کہ جو بغير کسی تہمت کے ان موضوع پر بحث کرتی ہو ۔
اور استاد توفيق ‘‘ الفصول المہمہ ’’اور ‘‘النص واالجتہاد ’’عالمہ شرف الدين کی ‘‘الغدير ’’رضا ۔ عالمہ امينی کی 

  کرسکتے ہيں ، ان کتابوں کو دقت کے ساتھ پڑھو ۔ايسی کتابيں ہيں جن کا مطالعہ آپ ‘‘المتعہ’’الفکيکی کی 
  عبد هللا ۔ يقينا ايسا ہی کروں گا داور خدا سے آپ کے لئے نيکی چاہوں گا ۔

  رضا۔ يہاں پر اہل سنت پر ايک اور اشکال وارد ہوتا ہے کہ جو ان کے عمر کے فتوء کو ماننيکے بارے ميں ہے ۔
  عبد هللا ۔ کيا اشکال ہے ۔

عہ زنان اور متعہ حج دونوں سے روکا ہے پھر اہل سنت متعہ حج کو جائز کيوں مانتے ہيں اور متعہ زنان رضا ۔عمر نے مت
  کو حرام کہتے ہيں اگر عمر کا فتوٰی صحيح تھا تو پھر دونوں متعہ حرام ہے اور اگر باطل تھا تو دونوں متعہ جائز ہے ۔

  عبدهللا ۔ کيا اہل سنت متعہ حج کو جائز مانتے ہيں ۔
  ا ۔ ہاناگر آپ ان کی کتابوں کی طرف رجوع کريں تو اس حقيقت کی طرف آگاه ہوجائيں گے ۔رض

  عبد هللا ۔ آپ کا بہت بہت شکريہ ۔
  )١٨٢۔١٨٠سبحان ربک رب العزه عمايصفون و سالم علی المرسلين والحمد  رب العالمين (صافات آيت 

  
  صادق حسينی الشيرازی

 

 کتاب شناسی 

 

  

  المراجعات

سليم البشری ،اہل ”يہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے جو امامت اہلبيت ٪کے سلسلے ميں سيد عبد الحسين شرف الدين اور 
  کے درميان لکھے گئے تھے ۔“سنت کے بڑے عالم اور جامعہ االزہر کے رئيس

اس بحث کے نتيجہ ميں االزہر کے استاد (رئيس)نے مذہب تشيع کو حق مانا اور اعالن کيا کہ تشيع فروع اور اصول دين ميں
  خاندان رسالت سے اماموں کی پيروی کرتے ہيں ۔

  )حقية الشيعہ االثنی عشرية(شيعہ دوازده امامی کی حقيقت)
)سے تعلق رکھتے ہيں)کی شيعہ مذہب کے بارے ميں کی گئی تحقيق ہےيہ کتاب ڈاکٹر اسعد وحيد قاسم (جو کہ غزه (فلسطين

  اور يہی کتاب سبب بنی کہ ڈاکٹر امامت اہلبيت ٪ کو مان ليں اور مذہب تشيع کا انتخاب کريں ۔
  مو لف نے اہلسنت کے مصادر سے کتاب لکھی ہے اور شيعوں کی حقانيت کو ثابت کيا ہے ،¿ 

  کے ساتھ ايک انٹرويو ہے جس ميں آپ فرماتے ہيں :مجلہ “ المنبر ” ڈاکٹر اسعد کا
  ۔جب ميں نے صحيح بخاری کی اسناد سے شيعوں کی حقانيت کو ثابت کيا تو وہابيوں نے ميرے کفر کا فتوٰی دے ديا ۔١

رسول اسالم (ص) کی رحلت کے بعد جو واقعات پيش آئے اس ميں مذہب پنجم کی راه و روش صحيح ہے ميں اور ميرے 
  ہا کرتے تھے :شيعہ اسالم کے لئے يہود و نصارا سے بھی زياده خطرناک ہيں ليکن ميں حقيقت تک پہونچا۔ساتھی ک

  حديث منزلت ميں لفظ (بعدی)حضرت (ع)کے وصی اور خالفت بال فصل کی تاکيد ہے ۔
  مذہب تشيع ميں :عقائد صاف و روشن اور منطقی تر ،احکام سازگار اور اخالقی ڈھانچا بہت بلند ہے ۔
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  رکبت السفينة(جب ميں کشتی نجات پر سوار ہوگيا )
فارغ التحصيل شريعت کالج اردن )(جس نے مذہب شيعہ کو اختيار کيا ہے )کی “(مروان خليفات ”يہ کتاب ايک اردنی محقق 

  لکھی ہوئی ہے ۔
ل بيت ٪ کے شيعہ ہونے سے پہلے اس کی اپنے ساتھيوں سے گفت وگو و بحث ہوئی جس کی وجہ سے اس نے مذہب اہ

  بارے ميں تحقيق کرنا شروع کی۔
  آخر ميں مذہب شيعہ کی حقانيت اس پر واضح ہوگئی اور يہ کہ يہ مذہب اصل اسالم ہے ۔

اور اہل تسنن کے مدارس دينی کے نساب پر بھی انگلی اٹھائی ہے اس کا ماننا ہے “رد ّوہابيت”لف نے وہابيت کی رد ¿مو 
تاج ہی کہ اپنے مکتب کی درستی اور اس کے اصل اسالم سے نزديک ہونے کو ثابت کہ سنی مدارس ابھی اس بات کے مح

  کريں ۔

  “تسنن سے تشيع کی طرف ميرا سفر”الخدعہ (رحلتی من السنّةالی الشيعة)
ہے،اس نے اس کتاب ميں ان سختيوں کا ذکر کيا ہے ہے جو مذہب“صالح الوردانی”اس کتاب کا مولف ايک مصری صحافی 

  کو اختيار کرنے کے سلسلے ميں پيش آئيں ۔اہلبيت ٪ 
  اس نے اپنی دليلوں سے يہ ثابت کرديا ہے کہ مذہب اہلبيت ٪وہی اسالم ہے جو خدا نے خلق کے لئے بھيجا ہے ۔
  اس زمينہ ميں اس کی دوسری کتابيں بھی ہيں کہ جن ميں تاريخ ،عقائد ومذاہب اسالمی پر الگ گفتگو ہوئی ہے ۔

ھ)نے اس مولف سے ايک مالقات کی اور انٹرويو ليا جس کے ٢٢۴١،ذی الحجہ سال  ٢٢المنبر شماره رسالة المنبر(مجلہ 
  چندچيزيں مہم ذيل ميں ذکر کررہے ہيں :

  ۔اہل تسنن کو ايک تحريک کی ضرورت ہے جس سے وه صحابہ کے سلسلے کے توہم سے نجات حاصل کرسکيں ۔
  ے ميں ناکام ہے ۔۔سنی فکر امت کے لئے عدالت ،صلح اورامنيت بخشن

  ۔سنی فکر ميں تحقيق اور تفکر کے ذريعہ ميں مذہب اہلبيت ٪ تک پہنچا نہ کہ شيعہ فکر سے ۔
۔وه جوان جو شيعہ ہوگئے ہيں ان کو گھر والوں نے باہر کرديا ہے اور وه ايک روٹی کی تالش ميں ہيں تاکہ اپنی بھوک 

  مٹاسکيں ۔
و محترم مانا ہے وه باب اجتہاد کھال رکھا ،حکومتوں کے ساتھ سازش نہيں کرتا۔تشيع نے تفکر اور دوسرے فکر کے ابزار ک

  جبکہ تسنن اس کے بالکل برعکس عمل کرتاہے ۔
  ۔سقافت تشيع ترقی يافتہ ذہن ،فکر کی آزادی اور رفتار کی برتری کی وجہ سے اہل تسنن پر برتری رکھتا ہے ۔

  ہل بيت کيوں اختيار کيا؟)لماذا اخترت مذھب اہل البيت ؟(ميں نے مذہب ا
  شيخ محمد مرعی انطاکی (شام کے قاضی القضات) اس کتاب کے مو لف ہيں ۔

يہ شام (سوريا)کے سب سے مڑے سنی عالم دين اور مذہب شافعی کے ماننے والے تھے اور انھوں نے مذہب اہلبيت ٪ کو 
  اختيار کيا ۔

ی نتيجہ پر پہونچے کہ اہلبيت ٪ اسالم حقيقی کے پہچنوانے والے مطالعہ اور تحقيق کے بعد وه شيعہ ہوئے کيوں کہ وه اس
  ہيں اور احکام اسالم کے صحيح مفسر ہيں ۔

  الحقيقة الضائعة (کھوئی ہوئی حقيقت)
  شيخ معتصم سيد احمد ،ايک بزرگ عالم دين ،اس کتاب کے مولف ہيں ۔

  ب اہلبيت کا عقيده حق ہے ۔تحقيقات اور مطالعات کے بعد وه اس نتيجہ پر پہونچے کہ تنہا مکت
ان کا ماننا ہے کہ مذہب تشيع اختيار کرنے سے پہلے وه سرگردان اور گم ہوکرغلط راستے پر چل رہے تھے اور اب جب 

  کہ مذہب اہلبيت اختيار کرليا ہے اور اس پر عقيده رکھتے ہيں تو در اصل ساحل امن پر پہنچ گئے ہيں ۔

  peshawar`sNights) شبھائے پيشاور )پيشاور کی راتيں
پيشاور (جو پاکستان کا ايک شہر ہے)ميں چار سنی علماءاور ايک شيعہ عالم دين سيد محمد موسوی شيرازی (سلطان 

الواعظين)کے درميان بحث ومناظره کے کئی جلسے ہوئے اخباروں نے ان بحثوں کو چھاپا جس کے نتيجہ ميں بہت سے 
  لوگ شيعہ ہوئے ۔
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ک اور کتاب (فرق ناجيہ )نام کی ہے جس ميں ان کے اور چند سنی طلبہ کے بيچ مناظره اور ان سنی سلطان الواعظين کی اي
  طلبہ کے شيعہ ہونے اس مناظره کی تمام تفصيل کو جمع کيا ہے ۔

  المواجھة مع رسول هللا (ص)وآلہ)پيامبر اور ان کی خاندان سے مقابلہ)
ہ اور فرق جو حکومت حاصل کرنے کے لئے تھااس کتاب کا موضوع ہے خط اہلبيت اور بنی اميہ کے درميان موجود فاصل

  جو کہ ايک اردنی وکيل احمد حسين يعقوب نے لکھی ہے اور يہی چيز اس کے شيعہ ہونے کا سبب بھی بنی ۔
  تشيع اور تسنن کے موضوع پر ان کی کئی دوسری کتابيں بھی ہيں ۔

  ھ)١٢۴١،ذی الحجہ ٠١نے شيعہ ہونے کی داستان سنائی ہے (شماره جريده کو دئے گئے ايک انٹرويو ميں اپ“ المنبر ”
  کون عاقل اور متفکر ہے جو آل محمد ٪کو چھوڑ کر دوسروں کی پيروی کرے ؟

  ميں نے اپنے خدا سے عہد کيا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اہلبيت کی حقانيت کا دفاع کروں گا ۔
کے لئے قربانی کی اور اس قربانی کا گوشت کھايا ؟يہ بات بخاری نے اپنی  کيا مسلمان يقين کريں گے کہ پيغمبر نے بتوں

  (صحيح )ميں لکھی ہے ۔
ميں اس نتيجہ پر پہنچا ہوں کہ شيعہ ہوا وہوس سے دور خدا کے حکم سے اور احکام شرعی کے اساس پر اہل بيت ٪ کی 

  پيروی کرتے ہيں ۔

  ) لقد شيعنی الحسين)امام حسين نے مجھے شيعہ کرديا
يہ کتاب مغرب کے ايک صحافی ادريس الحسينی نے لکھی ہے جس ميں مذہب اہلبيت ٪ کو بحث کا موضوع بنا کر اس کی 

حقانيت کو ثابت کرتے ہوئے اپنی شيعيت کا اعالن کيا ہے اور اس خاندان کے دشمنوں کی بدکاريوں کو بڑی جرائت کے 
  ساتھ بيان کيا ہے ۔

  ھ)١٢۴١، جمادی االول ٣ں قابل توجہ نکات کی طرف اشاره کيا ہے (شماره (المنبر)کو دئے گئے انٹرويو مي
  مجھے آزادی بيان ديجئے ،پوری دنيا کے لوگوں کو شيعہ کردوں گا ۔
  تشيع روح کی معراج اور مستقبل کی طرف توجہ دالنے والی ہے ۔

اتھ کہ اب ميں اصل سنت رسول کی نے مجھے شيعہ کيا !ليکن ميں اب بھی سنی ہوں اس فرق کے س-جی ہاں !امام حسين 
  پيروی کرنے واال ہوں ۔

  السلفية بين اہل السنة واالماميہ
محمد الکثيری ،جو ايک مغربی محقق ہے جس نے مذہب اہلبيت ٪ کو اختيار کيا ،اس نے سلفی (وہابيوں)کی پيدائش اور 

  اسالم کو پہنچنے والے نقصانات کو اس کتاب ميں بيان کيا ہے ۔
  ت پر زور ديتا ہے کہ سلفی (وہابيت )شيعہ سے پہلے سنيوں کی نظر ميں باطل ہے ۔وه اس با

  فلسطينی ليڈر محمد شحاده سے انٹرويو
محمد شحاده فلسطين جہاد کے ايک ليڈر ،نے مذہب اہلبيت ٪ کو سب سے برتر مان کر اپنا يا (اختيار کيا)اور تمام نفرتوناور 

ت کو انٹرويو دئے اور اپنے شيعہ ہونے کا اعالن کيا اور من جملہ سعودی عرب کے اطالععا¿ کينوں کے باوجود ،ذريعہ 
  جريده (المجلّہ ) ميں بھی يہ اعالن کيا ۔

  نے بھی آپ سے ايک انٹرويو ليا ااس انٹرويو کے درميان محمد شحاد نے ايک نکتہ بيان کيا جو ہم ذيل ميں ذکر“المنبر 
  کررہے ہيں:

  کو مظلوم پايا۔ -وں کہ علی ۔ميں اس لئے شيعہ ہوا کي
  ۔تشيع سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اتنی مدت سنی رہا ۔

  ميں اميد کرتا ہوں کہ ميں (پھر ميں ہدايت پاگيا )کہنے واالآخری فرد نہ ہوں۔
  فلسطين ميں تشيع کے فروغ کے لئے ہم کوشش کريں گے اور خدا سے اس کام ميں کاميابی کے خواہاں ہيں ۔

  مام زمانہ (عج)کی خدمت ميں فرياد کرتا ہوں کہ اے مہدی !ہماری مدد کو آئيں کہ وقت آگيا ہے ۔اپنے موال ا

  دفاع من وحی الشريعة ضمن السنة والشيعة



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

 
 

  (شريعت کا دفاع اہل تسنن ااور اہل تشيع کی نظر ميں)
  يہ کتاب ايک سنی دانشمند شيخ حسين الرجاءکی کاوش ہے جو سوريا سے تعلق رکھتے ہيں ۔

  لف نے ان تمام چيزوں کا ذکر کيا ہے جس کی وجہ سے وه شيعہ ہوئے ۔¿ اس ميں مو 
کے ريش سفيد اور سنی وقم کے سربراه تھے لہذا لوگوں نے بھی آ پ کی پيروی کی اور شہر حطلہ کے “حطلہ”وه شہر 

  کافی لوگ شيعہ ہوگئے اور کشتی نجات پر سووار ہوگئے ۔
کيا اور اس ميں ان کے شيعہ ہونے کی داستان کو بيان کيا ،ہم ذيل ميں چند نکات ذکرکرہےنے آپ سے ايک انٹرويو “المنبر”

  ہيں:
  ۔چار سال کے مطالعہ ااور تحقيق کے بعد ميں اس نتيجہ پر پہنچاکہ حق خاندان رسالت کے پا س ہے ۔

ه اپنے سابق (پہلے)مذہب کی ۔ہمارے قريہ کا ايک شخص شيعہ ہوگيا ميں اپنے خيال ميں اس کی ہدايت کرنے گيا تاکہ و
  طرف لوٹ آئے ليکن اس نے مجھے حقيق ہدايت کردی ۔

۔جب مذہب شيعہ کی حقانيت مجھ پر آشکار ہوگئی تو ميں نے طے کيا کہ چاہے جان چلی جائے ليکن شيعيت کو اختيار کروں
  گا ۔

رسکا تو غصہ کے عالم ميں اس نے ۔شيعہ ہونے کے بعد اہل سنت کے ايک بزرگ سے مناظره کيا وه جب مجھے قانع نہ ک
  اپنا عمامہ اتارا اور پھاڑ کر پھينک ديا ۔

  ۔تشيع ہميشہ مظلوم رہی اور شيعہ تاريخ کے مظلوم اافراد ہيں ۔

  شيخ شحاة (مصر کے ايک عالم دين) سے انٹرويو
کے ايک دانشمند نے مذہب تشيع اختيار کرليا ا س کی وجہ سے مصر کے سنی “االزھر يونيورسٹی”شيخ حسن شحاة 

علماءخصوصاً قاھره کے علماءميں تنش پيدا ہوئی ،اخبارات نے اس پر بہت لکھا اور لوگوں کو ان کے خالف ورغاليا ،آخر 
ميں ڈال ديا کيوں کہ شيخ حسن شحاة نے جمعہ کے خطبہ ميں ميں حکومت نے صحابہ کی توہين کے الزام ميں ان کو جيل 
  ان حقائق کی طرف اشاره کيا جو ان پر روشن ہوگئے تھے ۔

  ھ )نے ان سے ايک انٹرويو ليا ،ہم اس ميں سے چند نکات يہاں ذکر کررہے ہيں :٢٢۴١، محرم ١١(رسالہ المنبر شماره 
تمام دارائی کے عوض مينتمام ہوا ليکن ميرے پاس ان حضرت کو  سے محبت کا اعالن ميری-۔امير المومنين حضرت علی 
  دينے کے لئے يہی چيز تھی ۔

۔مصر ميں عاشور کے دن عيد کی خوشی منائی جاتی ہے ميرے تمام وجود نے فرياد کی کس طرح فرزند رسول کی شہادت 
  پر تم لوگ تالی بجارہے ہواور خوش ہورہے ہو

ويہ ايک سرکش گروه کا سردار تھا اس حال ميں کوئی اس کو (معاوويہ ۔يہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ معا
  کو)سرور،سردار،آقا اور جس سے خدا راضی ہو کيسے کہہ سکتا ہے ؟

  حاشيہ
کتاب مساجد و موانع الصالة ،سنن  ۵حديث  ٩ص ٢، کتاب تيمم صحيح مسلم : ج ٣٢٨،حديث ١٢٨ص١۔ صحيح بخاری ،ج١

شيخ حر عاملی١حديث ٣٨باب  ١۵۵،ص١شيخ صدوق من ال يحضره الفقيہ ،ج ٣١٧ديث ح ٣۶، باب  ١٣١،ص  ٢ترمذی ، ج
  جواز تشيع ٣،حديث ٧، باب ٢،٩۶٩:٩٧: وسائل الشيعہ ج

۔ايک روايت ميں رسول اسالم (ص)نے فرمايا :ميرا بيٹا حسين (ع)کربال نام کی جگہ پر دفن کيا جائے گا زمين کا وه حصہ ٢
  ی ڈھال ہے اور خدا نے نوح کے ساتھ ی مومنوں کو ہيں توفان سے نجات دی تھی ۔يعنی اسالم ک“قبّة االسالم ”

اسی طرح امام باقر (ع)نے ارشاد فرمايا : غاضريہ(کربال کا ايک اور نام)وه جگہ ہے جہاں موسٰی بن عمران نے خداسے 
  کالم کيا اور نوح نے خداسے مناجات کی اور يہسرزمين خدا کے نزديک سب سے قيمتی ہے ۔

اور اپنے پيغمبر کی اوالد کی قبريں يہاں قرار نہ ديتا (دوسو پيغمبر اور دو سو “اوليا”اور اگر ايسا نہ ہوتا تو خدا 
  وصی(جانشين پيغمبر)کربال سے اپنے معبود سے مالقات کے لئے گئے (انتقال کيا)

ہزار سال پہلے  ٢۴قرار دينے سے پس غاضريہ ميں ہماری قبروں کی زيارت کرو ،خدا نے کعبہ کو امن و امان کی جگہ 
امن و مبارک حرم قرار ديا ،کربال کی زمين اور فرات کا پانی وه پہلی زمين اور پانی ہيں جنھيں خدا نے مقدس اور مبارک 

  فضيلت کربال) ٨٨،ب۴۴۴بنايا (کامل الزيارات ابن قولويہ ص
ہے کہ وه کہتے تھے : جب بھی کربال پہونچتا تھا اپنی  عالءابن ابی عاثہ کہتے يہں :راس الحالوت نے اپنے باپ سے نقل کيا
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  سواری کو تيز کرديتا تھا اور تيزی سے وہاں سے نکل جاتا تھا،ميں نے اس کی وجہ پوچھی؟
جواب ديا: ہم اپنی باتوں ميں کہا کرتے تھے کہ ايک پيامبر زاده اس سرزمين پر مارا جائے گا اور ميں اس ڈر سے کہ وہی 

  گہ سے تيزی سے گذر جاتاتھا ۔مقتول ہوں اس ج
  جس وقت امام حسين (ع) شہيد ہوئے ہم نے کہا کہ : يہ وہی واقعہ ہے جس کی باتيں ہوتی تھيں

٣٩٣ص ۵ميرے باپ نے کہا: اس واقعہ کے بعد ميں کربال سے جب بھی گذرتا بہت آہستہ حرکت کرتا (چلتا)(تاريخ طبری ج
  ہجری)۶١حوادث سال ٠٩ص ۴ہجری ۔الکامل فی التاريخ ج۶٠حوادث سال

ميں آيا ہے: معاويہ ابن عمار نے روايت کی ہے کہ امام صادق (ع) کے پاس زرد رنگ کا ايک ٧٣۴مصباح المتہجد ص
کپڑاتھا کہ جس ميں کچھ مقدار ميں امام حسين (ع)کی تربت موجود تھی جب نماز کا وقت ہوتا تو وه تربت کو اپنے سجاده پر 

  ۔“ السجود علی تربة الحسين (ع) يفرق الحجب السبع:”اور کہتے  رکھتے اور اس پر سجده کرتے
  ٢٧۴۔کامل الزيارات ،ص ۴
شيعہ وه گروه ہے جو فقط علی (کرم هللا وجہہ )کی :”۔اہل سنت کے علماءنے شيعہ کی تعريف (معانی)يوں بيان کی ہيں ۵

مانتے “وصيت”اور “نص”اور خالفت کو پيروی کرتے ہيں اور ان کی محبت کو اپنے دل ميں رکھتے ہيں ،ان کی امامت 
ہيں ،وه معتقد ہيں کہ امامت ان کی اوالد پر منحصر ہے اور اگر ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو بے شک ظلم و ستم کی وجہ 

١الملل والنحل ،شہرستانی ج“(سے ايسا ہوا ہے جو دوسروں نے آپ حضرات پر کيا ہے يا اس امام کی تقيہ کی وجہ سے ہے
  )۶،فصل ٧۴١۔۶۴١ص 

کسی ايک فرد يا گروه کے دوستوں اور مددگاروں کو کہا جاتا ہے ليکن صدر اسالم ميں “شيعہ”(اشياع )شيعہ کی جمع ہے 
  يہ کلمہ علی اور ان کے گھر والوں کے دوستوں کے لئے استعمال کيا جانے لگا ۔

  کہالتے ہيں ۔“خاصہ ”شيعہ عامہ کے مقابلہ ميں بھی ہےں اس لئے 
  کی وجہ سے علی (ع) کے چاہنے والوں کو کہا گيا ہے ۔“تغليب ”کے رشتہ داروں کے معنی ميں ہے جو خاصہ نزديک 

  شيعہ ايک پرانا نام ہے ۔
مرحوم کاشف الغطاءکہتے ہيں : تشيع اسالم کے ساتھ پنپا ہے اور اس مدعا پر شاہد وه روايات ہيں جو اہل سنت کے علماءنے

يں کوئی شک نہيں اور کسی طرح کا کوئی جھوٹ اس ميں داخل نہيں ہوسکتا ان ميں نقل کی ہيں اور ان کے موثق ہونے م
  کے ذيل ميں لکھی ہے ۔“اولئک ھم خير البرية وہی لوگ بہترين خلق ہيں ¿”نے آيہ “سيوطی”سے ايک وه تفسير ہے جو 

بر کی خدمت ميں تھے علی (ع) وه کہتے ہيں :ابن عساکر نے جابر ابن عبدهللا سے نقل کيا ہے کہ انھوں نے کہا :ہم پيغم
تشريف الئے پيامبر نے فرمايا: اس کی قسم کہ جس کے دست قدرت ميں ميری جان ہے يہ شخص اور اس کے شيعہ روز 

  قيامت سچے ہيں ،رسول اسالم (صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم) کے اس قول کے بعد يہ آيت نازل ہوئی
  (الدرالمنثور فی تفسير کتاب هللا الماثور)

  بن ہشام لکھتے ہيں :امت عرب سقيفہ کے دن شيعہ اور سنی کے دو گروه ميں بٹ گئی ۔ا
محمد ابو زہره اس مسئلہ ميں کہتے ہيں :شيعہ اسالم کا سب قديم سياسی اسالمی مذہب ہے جو عثمان کی حکومت کے آخری 

لوگوں سے جتنے نزديک ہوتے حصہ ميں ظاہر ہوا اور خالفت علی (ع) کے زمانہ ميں رشد حاصل کيا ،کيوں کہ علی 
  لوگوں کے دلوں ميں ان کی دينداری ،علم و دانش ااور ہيبت اور زياده ہوجاتی

  (تاريخ المذاہب االسالميہ)
ابن ابی الحديد معتزلی نے بھی شرح نہج البالغہ نے لکھا ہے :ايک شعی معاويہ کے زمانے ميں اپنے آپ کو کتابی (يہودی 

ھا ليکن شيعہ نہ کہا،تشيع کی نشانيوں ميں سے ايک يہ ہے کہ يہ لوگ فضائل اہل بيت ٪ ،ان و مسيحی )کہالنے پر راضی ت
کے علم و دانش ک يپيروی ،بدعت گذاروں سے دوری اور بہترين اخالق سے آراستہ پاک طينت رکھنے والوں کی پيروی 

  کرتے ہيں۔
  )٩٠١۔٨٠١(شيخ محمد خليل الدين : تاريخ الفرق االسالميہ ص

  ت روش ،طريقت کے معنی ميں ہے ليکن فرقہ شناسوں کے درميان ايک دوسرا معنی رکھتا ہے ۔لفظ سنّ 
  فعل ،قوقل اوراستقرار(خاموشی) پيامبرپر اطالق ہوتا ہے ۔”فقہ اور حديث کے اعتبار سے 

  سنت شيعہ کے مقابلہ ميں قرار دی گئی :اه؛ سنت وجماعت خاصہ کے مقابلہ ميں ہے ۔
سنت يعنی عثمانی اور علی ؑ سے محبت اور ابو بکر و عمر کو ان دونوں پر مقدم کرنا ۔فرق و مذاہب ابن تيميہ کے نزديک 

ان کو کہا جاتا ہے جو شيخين (ابوبکر و عمر) سے محبت کريں اور “سنی”کی تعداد زياده ہونے سے بعض کا خيال يہ ہے 
  )۵۴۔۴۴ان دو کی پيروی کريں (تاريخ الفرق االسالميہ ص
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  ٣٢آيت  ٢٢۔سوره حج ۶
  ٣٢آيت  ٢٢۔ سوره حج ٧
  ٢٧۔٢۶آيت  ١٧۔سوره اسراء ٨
ھجری ميں تيونس ميں پيدا ہوا ۔اصل ميں اشبيليہ(سيويل) اندلس(اسپين)کا  ٧٣٢۔ابن خلدون ۔عبدالرحمن بن خلدون حضرمی،٩

دون)مغرب کا رہنے واالتھا ۔ابن الخطيب نے اپنی کتاب "االحاطۃ فی اخبار غرناطہ " ميں اس طرح لکھا ہے کہ :"وه (ابن خل
ہے (بردة)کی اتنی بھترين شرح کی ہے کہ وه اس کی حافظہ کی سرشاری اور ادراک کی تنوع کی دليل بن گيں ہے۔ابن رشد 

  کی بھت سی کتابوں کا خالصہ کيا اور سلطان ابو سالم کے واسطہ فلسفہ اور ديگر کتابوں پر تعليقہ لگايا۔
  ۔اس کی معروفترين کتاب "تاريخ ابن خلدون " ہے۔ھجری ميں مصر ميں وفات کی ٨٠٨سن 
  ٣۵٣،ص١۔تاريخ ابن خلدون ج١٠
  ٣٢آيت  ٢٢۔ سوره حج ١١

  ۔١٢کی الفصل فی الملل واالمواءوالنحل ،(شہرستانی الملل والنحل)“)ابن حزم ظاہری”(علی ابن احمد معروف بہ 
  “فرق الشيعہ” حسن ابن موسٰی نوبختی کی

  “الفرق االسالميہ تاريخ”محمد خليل الزبن کی 
،جوانان جنت کے سردار اور رسول کے نواسے حسن و حسين ٭(علی (ع)کے  -امام ترتيب کے ساتھ علی ابن ابی طالب 

  ۔١٣بيٹے  ٩کے  -بيٹے) اور حسين 
  افراد کو مانا ہے جو اس طرح ہيں١٢اکثر فرق اسالمی کے نزديک متواتر روايات نے امات کو قريش سے 

، موسٰی ابن -، جعفر ابن محمد  -، محمد ابن علی -،علی ابن حسين -، حسين ابن علی -،حسن ابن علی  - علی ابن ابی طالب
جن کا لقب(صاحب الزمان  -،حجة ابن الحسن  -،حسن ابن علی -، علی ابن محمد  -، محمد ابن علی -، علی ابن موسٰی -جعفر 

  اور مہدی ہے )
ب (بدء الوحی الی رسول هللا(ص)؛تفسير الکبير ،فخر رازی ،کتا١،باب  ١،حديث ٣،ص١۔صحيح بخاری ،ج١۴
  ٨٣ص  ١سوره بقره تھذيب االحکام ،ج ١١٢تفسير ٓايت  ۴،مسٗالہ ۵،ص۴،ج
  سے نقل کی گئی ) ٢٣٠خالصۃ الکالم ،ص)(١٣٩۔(کشف االرتياب ص١۵
  ٢٢۔سوره ق ايت ١۶
  ١۵۴،آيت ٢۔سوره بقره ١٧
  ١۶٩،آيت ٣۔سوره ال عمران ١٨
قليت ” بخاری نے اس روايت کو اس طرح بھی نقل کيا ہے : پيامبر ١٣٠۴حديث  ٨۵باب  ۴۶٢،ص ١ج۔صحيح بخاری،١٩
  ں جو وعده کيا تھا کيا اسے سچا مانا ؟ؤسے گذرے اور مشرکين کی الشوں (کشتوں )سے کہا: تمہارے خدا“بدر

  “مردوں سے بات کررہے ہيں ؟:”ساتھيوں نے کہا 
  اده سننے والے نہيں ہو ليکن وه جواب دينے کی طاقت نہيں رکھتے ۔پيامبر نے فرمايا: تم لوگ ان سے زي

  ٧،باب ۴٩٣،ص ۴۔احياء العلوم ج٢٠
  ٧،باب ۴٩٣،ص ۴۔ احياء العلوم ج٢١
  )١٣٠۴حديث  ٨۵باب  ۴۶٢ص ١۔صحيح بخاری(صحيح بخاری ج٢٢
  ١٣٩۔کشف االرتياب ،ص ٢٣
ٓاپ سے مالقات کی ہو اور مسلمان مرا ہو۔اگر چہ ۔صحابی اس کو کہتے ہيں جس نے رسول (ص) پر ايمان رکھتے ہوے ٢۴

  )٣٣٩اس بيچ کے زمانہ وه مرتد ہو گيا ہو(الرعايۃ فی علم الدرايۃ،ص 
  اور سيره،احمد بن زينی دحالن۔۴٨١،ص٧۔سنن کبری،بيھقی؛المصنف،ابن ابی شيبہ،ج٢۵
  يا رسول هللا استسق المتک فانھم ھلکوا)١٨۔( الدرالسنيۃ ص ٢۶
  ) ١٨، ص ٩قمری اور طبرانی نے معجم الکبير ج١٣٠۵چاپ مصر ١٧ۃ الکالم ص۔ سمہودی خالص٢٧
  ١٧۔خالصۃ الکالم ص٢٨
  ١٧۔خالصۃ الکالم ص٢٩
  ۴۴، ۴٣ص  ١۔ سنن دارمی جلد ٣٠
  سوره بقره ) ١١٢،تفسير ايۃ۵ص ۴اس طرح تفسير کبير ج ٣ص ١۔ صحيح بخاری ج٢۵
  ) ٧۶، ص٣،سنن نسائی ج ۶٣،ص٢۔ صحيح مسلم ج٢۶
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  ۴٩٠،ص۴،احياء علوم الدين ج۵٠٠،ص١بن ماجہ ج۔ سنن ا٢٧
  ۔۵٠١، ص١۔ سنن ابن ماجہ ج٢٨
  من المؤمنين والمؤمنات"’’ميں عبارت  ٨٩، ص ٢۔ منتخب کنز العمال (حاشيہ سند احمد ج٣۶۵، ص٢۔ صحيح مسلم ج٢٩
  ٢۵۴، ص ۵۔ سنن کبرٰی ج۴٩۔٩١ص، ۴۔ احياء العلوم ج٢٧٨ص ٢۔( علی بن عمر دار قطنی سنن ج،٣٠
  )٣٩٢، ص٢۔۔منتخب کنز العمال حاشيہ مسند احمد ج ۴٩١، ص۴.(احياء العلوم ج۔٣١
  ٢٩٣، ص ٢۔( کنز العمال حاشيہ مسند احمد ج٣٢
  )٣٩٢، ص٢۔۔۔(کنز العمال حاشيہ مسند احمد ج٣٣
  )٣٩٢، ص٢۔کنزالعمال حاشيہ مسند احمد ج٣۴
  ۴٩١۔۴٩٠،ص،۴۔احياء علوم الدين ج:٣۵
  ١۵۶٩،حديث ۴٧،باب ۵٠٠،ص١۔سنن ابن ماجہ ج12
۔محمد بن اسماعيل (بخاری)،کے بارے ميں حافظ عقيلی کہتے ہيں جب بخاری نے اپنی کتاب "صحيح"لکھ لی تو اس کو ٣۵

احمد بن حمبل ،يحيی بن معين ،علی بن المدينی و غيره کو دکھايا،سب نے اس کی تعريف کی اور چار موارد کے عالوه اس 
  کو صحيح جانا۔

  کے بارے ميں کہا ہے کہ :تمام کتابوں ميں محمد بن اسماعيل بخاری کی کتاب سب سے بھتر ہے۔نساءی نے کتاب بخاری 
حاکم نيشاپوری کھتے ہيں:خدا رحمت کرے محمد بن اسماعيل پر،جس نے اصول(حديث)کو جمع کيااور دوسروں کے ليے 

ے صحيح بخاری سے مدد حاصل کی سنگ بنيادرکھ دی ،اس کے بعد جس نے بھی اس ميدان ميں قدم رکھا ہے يقيناً اس ن
  ہے۔
۔مسلم بن حجاج قشيری۔حافظ،ابو علی نيشاپوری صحيح کے بارے ميں کہتے ہيں"اسمان کے نيچے علم حديث ميں صحيح ٣۶

  مسلم سے بہتر کتاب موجود نہيں ہے۔
سنن'ميں بديع ترين ۔احمد ابن شعيب نساءی۔ابن رشيد فھری نساءی کی کتاب کے بارے ميں کہتے ہيں :"نساءی کی کتاب '٣٧

  کتاب ہے۔نساءی کی کتاب ميں مسلم اور بخاری دونوں کا تريقہ اخيتار کيا گيا اور کتاب العلل سے بھی مدد حاصل کی ہے۔
۔ جب حاجی حج تمتع کا عمره انجام دے اور احرام سے باہر آجائے تو پھر جب تک وه دو باره حج تمتع کا احرم نہ ٣٨

  مباح کاموں کو انجام دے سکتا ہے جو حالت احرام پہ اس پر حرام تھے ۔باندھے اس وقت تک وه تمام 
  ٢٠١۔ ٢٠٢۔١۶، ص٢۔تفسير کبير ج ٣٩٠۔٩١، ص٢۔تفسير قرطبی ج ٢٢٣، ص ٢۔جاحظ البيان و التبيان ج٣٩
  ٣۵٩ص ٢۔تاريخ ابن خلکان ،ج۴٠

  ۔۴١“يامةحالل محمد حالل الی يوم القيامة وحرامہ حرام الی يوم الق”قال رسول هللا (ص): 
  ١٢۴، ص١٨۔ وسائل الشيعہ ج ١٩حديث  ۵، ص١۔کافی ج١٢باب دو حديث  ۶،ص١سنن ابن داؤد سجستاتی ،ج

  )٢٢٩۔ ٢٣۶،ص ۶۔(الغدير ج۴٢
۔ آج مسلمانوں کی تعداد تقريباً دو عرب ہے کہ ان ميں سے آدھے شيعہ ہيں (انور سادات صدر جہور مصر نے اسالمی ۴٣

ئی تھی ميں کہا تھا کہ (سروے)کے مطابق شيعہ مسلمان جميعت کے آدھے کو تشکيل ديتے کنفرنس جو قاہره ميں منعقد ہو
  ہيں
  )١١١، ص١٠۔(بحار انوار ج۴۴
  ٣۶٨ص ۴۔ج،۵ ٩۔٢۶۔١٧،ص ٣۔( مسند احمد بن حنبل ج۴۵
پر سے جابر ابن عبد هللا سے نقل کرتے ہيں :مسلمان رسول خدا (ص) کے ساتھ جنگ -۔ محمد ابن مسلم نے امام باقر ۴۶

کہا کرتے تھے : اگر خطاب کے بيٹے -گئے اور آپ نے ان کے لئے (متعہ )حالل کيا اور اس کوحرام نہيں کياحضرت علی 
، ٠٠١(عمر)حکومت حاصل کرنے ميں مجھ سے آگے نہ بڑھا ہوتا تو شقی کے عالوه کوئی زنا نہ کرتا۔(بحار االنوار ج

۔ تفسيرمجمع ٣١۴ص١٠٠صحيح سند کے ساتھ ( بحار انوار ج، ٩، ص۵۔تفسير مجمع البيان ج۵١، حديث ٠١، باب  ۴١٣ص
  ) ٩،ص۵البيان ج

آيہ متعہ قرآن ميں آئی ہے اور پيامبر نے ہميں”۔روايت کے آگے اس طرح ہے ١٠٢۶حديث ٣٨۵، ص ٢۔ تفسير قرطبی ج۴٧
ی زندگی ميں ہميں اس اس کا حکم ديا ہے ليکن اس کو نسخ کرنے والی آيت نازل نہينہوئی اور رسول خدا (ص)نے بھی اپن

  “سے نہيں منع کيا (آپ کے بعد)اس شخص نے جو چاہا کہا 
  ٣٠٧،ص٢۔ الدرمنثور ج٢٠٠۔سنن کبرٰی ١٩٢۔١۵٣ص٣۔ صحيح مسلم ،ج ١٩۵٣،ص۵۔ صحيح بخاری ج۴٨
  ٩۵ص ٢۔ مسند احمد ج۴٩
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  ٩۴،ص٢۔ المحاضرات ج۵٠
  ٢٠۵،ص ٧،سنن الکبرٰی ،ج ١٩٧۔ ١٩٨،ص ٣۔ صحيح مسلم ج۵١
 ١۴١ص ٩اری ،ج۔ فتح الب۵٢

 

 


