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 فہرست 

  3انتساب.. 
  3مقدمہ مؤلف: 

  5شيعيان علی سے خدا کا راضی ہونا 
  5ترجمہ: 

  5شيعيان علی کی عاقبت... 
  5ترجمہ: 

  6شيعيان علی خدا کی بہترين مخلوق. 
  6ترجمہ: 

  6شيعيان علی نورانی چہروں والے... 
  6ترجمہ: 

  7شيعيان علی جنتی مخلوق. 
  7ترجمہ: 

  7شيعيان علی اور پنجتن کی ہمراہی.. 
  7ترجمہ: 

  8شيعيان علی ہی کامياب ہيں... 
  8ترجمہ: 

  8شيعيان علی سب سے پہلے جنت ميں جانے والے... 
  8ترجمہ: 

  9شيعيان علی کی سعادت.. 
  9ترجمہ: 

  9شيعيان علی کا حوض کوثر پر سيراب ہونا 
  9ترجمہ: 

  10شيعيان علی کا دوسروں کوسيراب کرنا 
  10رجمہ: ت

  10شيعيان علی پر مالئکہ کی شفقت..... 
  10ترجمہ: 

  11شيعيان علی کا بارگاه خدا ميں حاضر ہونا 
  11ترجمہ: 

  11شيعيان علی کيلئے مالئکہ کا استغفار کرنا 
  11ترجمہ: 

  12شيعيان علی کيلئے رسول خدا ۖ کا استغفار کرنا 
  12ترجمہ: 

  12شيعيان علی کيلئے پيغمبۖر کی شفاعت.. 
  12ترجمہ: 

  13ش.... شيعيان علی سے محبت کرنے والوں کی بخش
  13ترجمہ: 

  13شيعيان علی کيلئے پيغمبۖر کی بشارت.. 
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  13ترجمہ: 
  14درخت نبوت کے پتے... شيعيان علی 

  14ترجمہ: 
  14شيعيان علی جنتی تختوں پر. 

  14ترجمہ: 
  15متوں کی باران.. شيعيان علی پر نع

  15ترجمہ: 
  15شيعيان علی کيلئے کعبہ کی گواہی.. 

  16ترجمہ: 
  16ور دامن اہل بيت... شيعيان علی ا

  16ترجمہ: 
  17شيعيان علی کا اہل بيت سے تمسک.. 

  17ترجمہ: 
  17کا بغير حساب کے جنت ميں داخل ہونا شيعيان علی 

  17ترجمہ: 
  18شيعيان علی کا عذاب سے محفوظ رہنا.. 

  18ترجمہ: 
  18شيعيان علی کا خدا سے وعده 

  18ترجمہ: 
  19شيعيان علی پر رسول خدا ۖ کا فخر کرنا 

  19ترجمہ: 
  19شيعيان علی عرش کے سائے ميں... 

  19ترجمہ: 
  20شيعيان علی کی صحابہ پر فضيلت.. 

  20ترجمہ: 
  20جنت کی کنجيوں پر شيعيان علی کے نام. 

  21ترجمہ: 
  21شيعيان علی نورانی لباس ميں... 

  21رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا: ترجمہ:
  22ترجمہ: 

  22شيعيان علی کا دوسروں کی شفاعت کرنا 
  22ترجمہ: 

  22شيعيان علی کا سبقت لے جانا 
  23ترجمہ: 

  23شيعيان علی درخت رسالت کے پتے... 
  23ترجمہ: 

  23شيعيان علی ہی ابرار ہيں... 
  23ترجمہ: 

  24شيعيان علی نبی ۖ کے جوار ميں... 
  24ترجمہ: 
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  24شيعيان علی کا مقام. 
  25ترجمہ: 

  25شيعہ نجات يافتہ فرقہ.. 
  25ترجمہ: 
 حوالے

 

 

 

  

  شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں
   ياسمين اختر

www.abutalib.in   

  

  انتساب
اپنے شفيق ومہربان والدين کے نام اس اميد سے کہ خدواند متعال انہيں علی موال کے حقيقی شيعوں کے ساتھ محشور 

  فرمائے۔
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمہ مؤلف:
لفظ شيعہ روز اول ہی سے هللا والوں کيلئے استعمال ہوتا رہا ہے خداوند متعال نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا: (اور موسی 
شہر ميں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت کی نيند ميں تھے تو انہوں نے دو آدميوں کو لڑتے ہوئے ديکھا ايک ان کے 

ميں سے۔ تو جو ان کے شيعوں ميں سے تھا اس نے دشمن کے ظلم کی فرياد  شيعوں ميں سے تھا ااور ايک ان کے دشمنوں
  )۔١٥کی تو موسی نے ايک گھونسہ مار کر اس کی زندگی کا فيصلہ کر ديا) (سورة قصص:

اس قرآنی اصطالح سے يہ بھی اندازه ہوتا ہے کہ نبی کے چاہنے والے اور مظلوم کو شيعہ کہا جاتا ہے اور اسکے مقابلے 
  ھی رہا ہے اسے دشمن پيغمبر ۖ کہا گيا۔ميں جوب

) اور يقيناً نوح ہی کے شيعوں ميں ٨٣اسی طرح سوره مبارکہ صافات ميں ارشاد فرمايا: (اّن من شيعتہ البراھيم) (صافات:
  سے ابراہيم بھی تھے۔

بناء پر جناب نوح  لفظ شيعہ نيک کردار افراد کے ليے ايک قرآنی اصطالح ہے اس ليے جناب ابراھيم کو ان کے اتباع کی
سال کا فاصلہ ہے تواگر  ٢٦٤٠کے شيعوں ميں سے قرار ديا گيا ہے جب کہ بعض مفّسرين کے مطابق دونوں کے درميان 

اس طويل فاصلہ کے بعد جناب ابراھيم جناب نوح کے شيعوں ميں شمار ہوسکتے ہيں تو اتباع اور پيروی کی بنا پر آج کے 
کتے ہيں جن کے بارے ميں خود پيغمبر اسالم ۖ نے متعدد مقامات پر بشارت دی ہے کہ اے مومنين شيعہ علی کيوں نہيں ہوس

  علی تم اور تمہارے شيعہ کامياب وکامران ہيں۔
رسول مکرم اسالم نے شيعيان علی کے مقام ومنزلت کو بيان کرتے ہوئے جو فضيلتيں بيان کی ہيں انہيں پڑھ کر ہر منصف 

  ورانی مذہب کی پيروی کرناے پر مجبور ہو جاتا ہے۔مزاج اور حق پسند انسان اس ن
اگرچہ شيعہ کتب اس مذہب کے فضائل سے بھری پڑی ہيں ليکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی معتبر کتب ميں بھی ايسی 
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  احاديث کم دکھائی نہيں ديتيں اور يہ خود اس مذہب اور اس کے پيروکاروں کی حقانيت کی واضح دليل ہے۔
ک بات يہ ہے کہ آمريکہ اور سعودی عرب کے دستر خوان پر پلنے والے کچھ ماّلں ان حقائق پر پرده ڈالتے ليکن افسوسنا

ہوئے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو شيعوں کے خالف اکسانے کی خاطر اس مذہب کے پيروکاروں کے خالف جھوٹ اور 
  تہمت جيسے گناہوں سے بھی گريز نہيں کرتے۔ 

قم کے بعض علماء کرام نے بنده حقير کو شيعوں کے خالف جھوٹ اور پراپيگنڈوں پر مشتمل ايکچند دن پہلے حوزه علميہ 
سی ڈی دی اور ساتھ ہی اس کا جواب دينے کا امر صادر فرمايا جس کے پيش نظر اہل سنت برادران کی معتبر کتب سے 

تاکہ اسالمی امت اس فرمان خدا (ولکم فی  چاليس احاديث کو اکٹھا کر کے قارئين محترم کی خدمت ميں پيش کيا جا رہا ہے
) پر لبيک کہتے ہوئے ان احاديث رسول ۖ پر عمل پيرا ہوکر سچا عاشق رسول ۖ ٢١رسول هللا اسوة حسنة) (سورة ٔاحزاب:

  ہوناے کا ثبوت پيش کرسکے ۔
  ارگی کا باعث بنے۔درگاه خدا ميں دست بدعا ہيں کہ يہ کتاب مسلمانوں کے درميان حسن تفاہم اور اتحاد وبھائی چ

  
  والسالم علی من اتبع الھدی

 ياسمين اختر

 

 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی سے خدا کا راضی ہونا
لِٰحِت أُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة [١ انََزلَْت (اِنَّ الَِّذْيَن آَمنُْوا َوَعِملُْوا الّصٰ : ھُم ٔاَنَت 1:۔ عن ابن عباس قَال: لَمَّ ]) قَاَل َرسوُل هللاِۖ لَِعلِیٍّ

  ].2َوِشيعتَُک يَوَم القِيامِة َراِضين َمرِضيّيَن[
  

  ترجمہ:
کرتے ہينکہ جب يہ آيت (ان الذين آمنوا وعملوا الصلٰحت ٔاولئک ھم خير البريّة ) نازل ہوئی  حضرت عبدهللا بن عباس روايت

تو رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا: وه آپ اور آپکے شيعہ ہيں روز قيامت يہ لوگ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا
  ان سے راضی وخوشنود ہوگا۔

  شيعيان علی کی عاقبت
لِٰحِت أُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة ) قال رسوُل هللاِۖ لَِعلِ :۔ عن ابن عباس ق٢ : ٔانَت َوِشيعتَُک تَٔاتِیال: لمانزلت (اِنَّ الَِّذْيَن آَمنُْوا َوَعِملُْوا الّصٰ یٍّ

ْی؟ قالَ  َک َغضباناً ُمْقمِحيَن. فَقال: َمْن َعُدوِّ   ].3: َمْن تَبَّرٔا َِمنَک َولَعنَک[يوَم القيامِة َراِضيَن َمرِضيّيَن َوئَاتِی َعُدوُّ
  

  ترجمہ:
حضرت عبدهللا بن عباس روايت کرتے ہيں کہ جب يہ آيت (اور بے شک جو لوگ ايمان الئے ہيں اور انہوں نے نيک اعمال 

کئے ہيں وه بہترين مخلوق ہيں ) نازل ہوئی تو رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا: آپ اور آپکے شيعہ روز قيامت 
سی حالت ميں آئيں گے کہ آپ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا پ سے راضی وخوشنود ہوگا۔ جبکہ آپ کے دشمن اي

ناراضگی کی حالت ميں سرجھکائے ہوئے ميدان محشر ميں وارد ہوں گے۔ حضرت علی نے عرض کيا: (يارسول هللاۖ ) 
) لعنت کرے۔ميرے دشمن کون ہيں؟ فرمايا: جو آپ سے اظہار بيزاری کرے اور آپ پر (   نعوذبا

  شيعيان علی خدا کی بہترين مخلوق 
: َوالِذی نَفِسی بِيَدِه اِنَّ ھَذا َوِشيعتَہُ لَ ٣ ھُم الفائزوَن يَوَم القِياَمِة۔ َونزلْت :۔عن جابر بن عبدهللا قال: ُکنَّا ِعند النبِیۖ فَٔاَْقبَل َعلِّی فقال النبُیۖ
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لِٰحِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة ) فَکاَن اَصحاُب النبِیۖ اَِذا ٔاْقبَل َعلِّی قَالُوا: َجاَئ َخْيُر البَ (اِنَّ الَِّذْيَن آَمنُْوا َوَعِملُ    ].4ِريَّةُ[ْوا الّصٰ
  

  ترجمہ:
حضرت جابر بن عبدهللا روايت کرتے ہيں کہ ہم رسول خدا ۖ کی خدمت ميں موجود تھے اتنے ميں علی بھی تشريف الئے تو 

رۖت نے فرمايا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے بے شک يہ اور اسکے شيعہ قيامت کے آنحض
دن کامياب وکامران ہيں اور يہ آيت (اور بے شک جو لوگ ايمان الئے ہيں اور انہوں نے نيک اعمال کئے ہيں وه بہترين 

حضرت علی کو آتے ہوئے ديکھتے تو فرماتے:خير البريّة  مخلوق ہيں ) نازل ہوئی ۔ اسکے بعد جب بھی اصحاب پيغمبر ۖ
  (بہترين مخلوق) آگئے۔

  شيعيان علی نورانی چہروں والے
٤:   : عن علی عليہ السالم قال: قال لی رسول هللا ۖ

لِٰحِت أُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر  اْلبَِريَِّة ) ھُْم ٔاَْنَت َوِشْيَعتَُک َوَمْوِعِدی َوَموعدُکْم الحوَض اَِذا ٔاَلَْم تَْسَمْع قَولُہ تعاٰلی(اِنَّ الَِّذْيَن آَمنُْوا َوَعِملُْوا الّصٰ
لِْيَن[   ]۔5َجائَِت االَُمُم لِلحساِب تُدعوَن ُغّراً ُمَحجِّ

  
  ترجمہ:

حضرت علی عليہ السالم روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے مجھ سے فرمايا: کيا آپ نے خداوند متعال کا يہ فرمان نہيں 
  : (اور بے شک جو لوگ ايمان الئے ہيں اور انہوں نے نيک اعمال کئے ہيں وه بہترين مخلوق ہيں )سنا

وه آپ اور آپ کے شيعہ ہيں ميری اور آپ کی وعده گاه حوض کوثر ہے جب تمام امتيں حساب وکتاب کيلئے آئيں گی تو 
 تمہيں دعوت دی جائے گی جبکہ تمہارے چہرے روشن ودرخشاں ہوں گے۔

 

 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی جنتی مخلوق
:   عن علی وفاطمة واّم سلمة ؤابی سعيد ٔاّن النبی ۖ قال لعلیٍّ

  ].6اِنََّک َوِشْيَعتَُک فِْی اْلَجنَِّة[
  

  ترجمہ:
  نے حضرت علی سے فرمايا: حضرت علی ، فاطمہ، اّم سلمٰی اور ابو سعيد خدری روايت کرتے ہيں کہ نبی اکرم ۖ

  بے شک آپ اور آپ کے شيعہ جنّتی ہيں۔

  شيعيان علی اور پنجتن کی ہمراہی
: ٔاََماتَْرٰضی ٔاَنَّک َمِعْی فِی الَجنِّة َواْلحسَن َواْلحسيَن َوُذريَّاتِنَا َخلَف ظُھوِرنَا وَ ٦ ٔاَزواِجنَا َخْلَف ُذِريّاتِنَا :عن ٔاحمد قال النبۖی لعلِیٍّ

  ]؟7يعتَنَا َعْن ٔايمانِنَا وَشمائلِناَ[َوشِ 
  

  ترجمہ:
  احمد بن حنبل نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا:

کيا آپ اس پر راضی نہيں ہيں کہ جنّت ميں آپ ميرے ہمراه ہوں گے اور حسن وحسين ہمارے پيچھے اور ہماری ازواج 
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  ف ميں ہوں گے۔انکے پيچھے ہوں گی اور ہمارے شيعہ ہمارے اطرا

  شيعيان علی ہی کامياب ہيں
  عن اّم سلمة قال النبۖی :

  ].8ِشْيَعةُ َعلِیٍّ ھُُم الفَائُِزْوَن يَْوَم القِيَاَمِة[
  

  ترجمہ:
  حضرت اّم سلمٰی روايت کرتی ہيں کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:

  علی کے شيعہ ہی قيامت کے دن کامياب ہوں گے۔

  ت ميں جانے والےشيعيان علی سب سے پہلے جن
  :۔ قال النبۖی:٨

  (حينما شکٰی علی ّ رسوَل هللاِۖ حسد الناِس اِيّاهُ)
ْن َؤاَْزواُجنا َخلف َذَراِرْينَا َوِشْيَعتُنَا عَ يَاَعلِیُّ ! اِّن ٔاَّوَل ٔاَْربعٍة يَدُخلوَن الَجنّةَ ٔاَنَا، َؤاَنَت َوالحسُن َوالحسيُن َوَذَراِرْينَا َخْلَف ظُھُْوِرنَا 

  ] 9ٔاَْيَمانِنَا َوَشَمائِلَنَا[
  

  ترجمہ:
  )جب حضرت علی نے رسول خدا ۖ سے لوگوں کے حسد کی شکايت کی) تو آنحضرت ۖ نے فرمايا:

اے علی ! سب سے پہلے جنت ميں داخل ہوناے والے چار فرد، ميں ، آپ، حسن اور حسين ہوں گے۔ ہماری اوالد ہمارے 
  ری اوالد کے پيچھے اور ہمارے شيعہ ہمارے اطراف ميں ہوں گے۔پيچھے ہوگی اور ہماری بيوياں ہما

  شيعيان علی کی سعادت
  : عن جابرو ابن عبّاس ؤابی سعيد الخدری واّم سلمة:٩

  
ھَا بيده ثُمَّ قال: َوالَِّذی نَْفِسی بِيَِدِه ] اِنَّ ُکنَّا ِعند النَبیِّۖ فٔاَْقبَل َعلُی بُن ٔاَبی طَالٍب، فَقاَل النبُیۖ قَد ٔاتاُکم ٔاَِخْی، ثُمَّ اِلتَفََت الی الکعبِة، فضرب

  ]10ھََذا[ َعلِّی َوِشيعتُہُ ھُُم الفَائُزوَن يوَم القِيَامِة [
  ترجمہ:

جابر، عبدهللا بن عباس، ابوسعيد خدری اور جناب اّم سلٰمی نقل کرتے ہيں کہ ہم رسول خدا ۖ کی خدمت ميں موجود تھے اتنے 
  الئے تو رسول خدا ۖ نے فرمايا: ميں اچانک علی تشريف

  ميرا بھائی تمہارے پاس آيا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا دست مبارک ديوار کعبہ پر مار کر فرمايا:
  قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے بے شک علی اور انکے شيعہ روز قيامت کامياب ہوں گے۔

  وثر پر سيراب ہوناشيعيان علی کا حوض ک
  : قال النبی ۖ :١٠

  ].11يَاَعلِیُّ ! ٔاَْنَت َوشيعتَُک تَرُدوَن َعلَّی الحوَض وروًدا رّواَئ[
  

  ترجمہ:
  رسول خدا ۖ نے فرمايا:

 اے علی ! آپ اور آپ کے شيعہ حوض کوثر سے سيراب ہو کر ميرے پاس پہنچيں گے۔
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 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی کا دوسروں کوسيراب کرنا
  
  : قال رسول هللا ۖ :١٠

  يَاَعلِیُّ ! ٔاَْنَت وشيعتَُک تَرُدوَن َعلَّی الحوَض 
  )١] (12رّواةً مرويّيَن مبيّضةً ُوجوھکم، ؤاّن ٔاعدائک يردون علیَّ الحوَض ظَمآَئ ُمقمحيَن[

  
  ترجمہ:

  رسول خدا ۖ نے علی سے فرمايا:
آپ اور آپ کے شيعہ حوض کوثرپر ميرے پاس ايسی حالت ميں وارد ہوں گے کہ خود بھی سيراب ہوں گے اور دوسروں کو

  بھی سيراب کريں گے۔
  جبکہ آپ کے دشمن پياس کی حالت ميں سرجھکائے حاضر ہوں گے۔

  شيعيان علی پر مالئکہ کی شفقت
:: عن جابر قَ ١٢   اَل رسوُل هللاِ ۖ

  ].13لِد َعٰلی َولَِدِه[َوالَِّذی بَعثنِی بِالَحقِّ نَبِيًّا، اِّن الَمالئکةَ تَستغفُر لَِعلِیٍّ َوتَشفُِق َعليِہ َوَعلٰی ِشيَعتِِہ ٔاَشفَق ِمن الَوا
  

  ترجمہ:
  حضرت جابر بن عبدهللا انصاری روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:

ات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھيجا۔ بے شک مالئکہ علی کيلئے استغفار کرتے ہيں اور ان قسم ہے اس ذ
  پر اور ان کے شيعوں پر باپ سے بھی بڑھکر شفقت کرتے ہيں ۔

  شيعيان علی کا بارگاه خدا ميں حاضر ہونا
  عن علّی عليہ السالم قال:

َک َغضباناً ُمقمِحيَن[اِنَّ َخلِيلِی(رسول هللا)ۖ قَاَل: ياََعلِیُّ  ].ثُمَّ جمَع علٰی 14: ٔانَک تَْقدُم علَی هللاِ َوشيعتُک َراِضيَن َمرضيّيَن ويَْقِدُم عدوُّ
  ].15يده الٰی ُعنُقہ يُريھُم األَقماَح[

  
  ترجمہ:

وندی ميں حضرت علی سے روايت ہے کہ ميرے خليل (رسول خدا ) ۖ نے فرمايا:اے علی ! آپ اور آپکے شيعہ بارگاه خدا
ايسی حالت ميں آئيں گے کہ آپ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا آپ سے راضی وخوشنود ہوگا۔ جبکہ آپ کے دشمن 

ناراضگی کی حالت ميں سرجھکائے ہوئے خدا کی بارگاه ميں پيش ہوں گے۔ اور پھر آنحضرت ۖ نے اپنے ہاتھوں کو گردن 
  ميں ڈال کر ان کی حالت کو بيان فرمايا۔

  علی کيلئے مالئکہ کا استغفار کرناشيعيان 
  عن ٔانس (عن النّبۖی) حّدثنی جبرائيُل وقاَل:

، ومامن تسبيحة تُسبّح  اال ويخلُق هللاُ ]بھا[ ملکاً يستغفُر لمحبّيِہ وشيعتہِ   الی يوم اِنَّ هللاَ اليحبُّ الَمالئکةَ مثَل ُحبِّ علیٍّ
  ].16القيامة[

  
  ترجمہ:
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اکرم ۖ سے نقل کيا ہے) کہ مجھے جبرائيل نے خبر دی: بے شک خداوند متعال علی کے مانند انس بن مالک (نے پيغمبر 
مالئکہ کو بھی محبوب نہيں رکھتا اور جب بھی خدا کيلئے کوئی تسبيح کی جاتی ہے تو وه ہر تسبيح کے بدلے ميں ايک 

  ول رہتا ہے۔فرشتہ خلق کرتا ہے جو قيامت تک علی اور انکے شيعوں کيلئے استغفار ميں مشغ

  شيعيان علی کيلئے رسول خدا ۖ کا استغفار کرنا
مة يھوديّاً.عن جابر بن عبدهللا األنصاری قال: خطبنا رسوُل هللاِ فسمعتُہ يقول: ٔايّھاالنّاس! من ٔابغضنا ٔاھَل البيِت حشرهُ هللاُ يوم القيا

نّہ مسلم احتََجر بذلک من سفک دمہ وان يؤدی الجزيةَ عن يد فقلُت: يارسول هللا وان صام وصلّی؟ قال: وان صام وصلّی وزعم أ 
  ].17وھم صاغروَن. ُمثَِّل لِی اُّمتی فی الطين فمّر بی ٔاصحاُب الّرايات فاستغفرُت لِعلیٍّ وِشيعتِِہ[

  
  ترجمہ:

لوگو! جوشخص  '' حضرت جابر بن عبدهللا انصاری روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے ہميں خطبہ ديتے ہوئے فرمايا: اے
  ميرے اہل بيت سے بغض رکھے گا خدواند اُسے يہودی محشور کرے گا۔

ميں نے عرض کيا: يارسول هللا! اگرچہ وه نماز وروزے کے پابند ہو؟! فرمايا: ہاں اگرچہ وه نماز وروزے کا پابند ہی کيوں 
ر کرناااسکے مال وجان کے محترم ہوناے اور نہ ہو اور يہ گمان کرے کہ وه مسلمان ہے۔ البتہ اس کا مسلمان ہوناے کا اظہا

ماليات (ٹيکس) سے بچنے کا باعث بنے گا۔ ميری امت جب مٹی وپانی ميں تھی تو اسے ميرے سامنے پيش کيا گيا۔ مختلف 
  گروه پرچم اٹھائے ميرے سامنے سے گذرے تو ميں نے علی اور انکے شيعوں کيلئے مغفرت طلب کی''.

  ۖر کی شفاعتشيعيان علی کيلئے پيغمب
  :۔ قال النبُیۖ لعلّی :١٦

فِيُع لَھْم يوم القيَامِة وقتاً اليَنفُع َمال والبَنون اال الشَّفاَعة[ ْر شيعتَک ٔانَا الشَّ   ].18بَشِّ
  

  ترجمہ:
  رسول خدا ۖ نے حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا:

ا نہ مال کام آئے گا اور نہ اوالد تو اُسوقت اے علی ! اپنے شيعوں کو خوشخبری دے دے کہ روز قيامت جب شفاعت کے سو
 ميں ان کی شفاعت کروں گا۔

 

 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی سے محبت کرناے والوں کی بخشش
  : قال النبی ۖ :١٧

يَّتَک َوولدک َواِلْٔھلک َولِشيعتَِک َولُِمِحبِّی ِشيَعتَک[ ! اِنَّ هللاَ قَد َغفرلََک ولُِذرِّ   ].19يَاَعِلیُّ
  

  ترجمہ:
  پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا:

! خداوند متعال نے آپ ، آپ کی اوالد ، آپ کے اہل بيت، آپ کے شيعوں اور آپ کے شيعوں کو دوست رکھنے  اے علی
  والوں کو بھی بخش ديا ہے۔

  شيعيان علی کيلئے پيغمبۖر کی بشارت
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ٔاقبلْت َوِھَی َحاِملَةُ الُحسيِن، َوِھَی  : عن ٔابی جعفر المنصور، عن جّده، عن ابن عباس قال: ُکنَّا جلوساً بِبَاِب َداِره فَاًذا فَاِطمةُ قَد١٨
قَالَْت: يَأاَبَةَ عيرتَنِی نَِساُئ قُريش َتَ◌ْبِکی بَُکاًئ َشديًدا، فَاْستَْقبَلَھا رسوُل هللاِ ۖ، فَتَناَوَل الُحسيَن ِمْنھَا، َوقَاَل لَھَا: َمايُْبِکْيِک يَافاطمة؟ 

َجَک ٔاَبُوَک َمع َمااَلَشيئَ  : َمْھالً َواِيَّاَی ٔاَْن ٔاَْسَمَع ھََذا ِمْنِک... قُوِمی يَافاطمةُ، اِنَّ َعلِيًّا َوِشيعتُہُ ھُُم ا َوقُْلَن: َزوَّ لفَائُِزوَن لَہُ، فَقاَل النَّبُیۖ
  ]20َغداً [

  
  ترجمہ:

ہوئے  عبدهللا بن عباس سے روايت ہے کہ ہم رسول خدا ۖ کے دروازے پر بيٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ ، حسين کو اٹھائے
  روتی ہوئی داخل ہوئيں۔

  آۖپ نے آگے بڑھ کر حسين کو ہاتھوں پہ ليا اور فرمايا: اے فاطمہ کيوں رورہی ہو؟ 
عرض کيا: اے بابا جان: قريش کی عورتيں مجھے طعنہ دے رہی ہيں کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی ايسے شخص سے 

  کی ہے جس کے پاس کچھ نہيں۔
کرو اور دوباره يہ بات آپ سے نہ سنوں اور پھر (علی کے کماالت وفضائل بيان کرتے ہوئے رسول خدا ۖ نے فرمايا: صبر 

  )فرمايا: اے فاطمہ اٹھو، بے شک علی اور انکے شيعہ روز قيامت کامياب ہوں گے۔

  شيعيان علی درخت نبوت کے پتے
  : قَاَل رسوُل هللاِ ۖ :١٩

  ]21والحسيُن ثَمُرھَا، والشيعةُ َوَرقُھَا، فَھل يَخُرُج ِمَن الطيِّب ااِّل الطَّيُّب[ َشجرٔة ٔاَنَا ٔاَصلُھَا وَعلّی فَرُعھَا والحسنُ 
  

  ترجمہ:
  رسول خدا ۖ نے (شجره طيبہ کے بارے ميں) فرمايا:

وه ايسا درخت ہے جس کی جڑ ميں ہوں، شاخ علی ہے اور اسکا پھل حسن وحسين ہيں اور شيعہ اسکے پتے ہيں۔ پس کيا 
  ک کے سوا کچھ نکل سکتا ہے؟!پاک چيز سے پا

  شيعيان علی جنتی تختوں پر
  : عن ٔابی ھُريرة: اّن علی بن ٔابی طالٍب قاَل: ٔايّما ٔاحبة اليک؟ ٔانا ٔام فاطمةُ؟٢٠

عليہ الَٔبَاريَق مثَل عدَد  قال ۖ فاطمةُ أَحبُّ الیَّ منَک، ؤانَت ٔاَعزُّ علّی منھَا، وکٔانّی بَک، َؤانَت علی َحوِضی تَُذْوُد عنہ الناَس، ؤانَّ 
: (اِْخَوانًا عَ  ] 22لٰی ُسُرٍر ُمتَٰقبِلِْيَن) [نُجوِم السَّماِئ، َوانِّی َؤانَت َوالحسَن والحسيَن وفاطمةَ وعقيَل وجعفَر فی الَجنِّة. ثُّم قرٔاَ رسوُل هللاِۖ

  ].23الَيَنظُر ٔاَحد فِی قََضا َصاحبِہ. رواه الطبرانی فی مجمع االوسط[
  

  ترجمہ:
ابوھريره نے حضرت علی سے نقل کيا ہے کہ وه فرماتے ہيں: ميں نے رسول خدا ۖ سے پوچھا: (يارسول هللا) کيا ميں آپ 

  کے نزديک زياده محبوب ہوں يا فاطمہ؟
آۖپ نے فرمايا:فاطمہ مجھے زياده محبوب ہيں اور آپ فاطمہ سے زياده عزيز ہيں۔ چنانچہ ميں ديکھ رہا ہوں کہ آپ حوض 

(کوثر) کے کنارے سے لوگوں (غيروں) کو دور کررہے ہيں جہاں آسمان کے ستاروں سے بھی زياده تعداد ميں جام موجود 
ہيں۔ اور ميں، آپ، حسن ، حسين ، فاطمہ ، عقيل اور جعفر جنت ميں ہوں گے اور پھر رسول خدا ۖنے اس آيت کی تالوت 

  ھے ہوں گے)۔فرمائی (وه بھائيوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بيٹ

  شيعيان علی پر نعمتوں کی باران
  : قَاَل رسوُل هللاِ ۖ :٢١

يلِة البَدِر، َوقَْد فُِرَجْت َعنھُم يَاَعلُِی ! اِنَّ شيعتَنَا يَخُرُجوَن من قُبورِھْم يوَم القِيامِة َمابِِھْم ِمن الُعيوِب َوالذنوِب، ُوجوھھُْم َکاْلقمِر فِی ل
َدائُد، َوُسھِّلَتْ  لَھُم الَموارُد، ؤاَعطُْوا األَمَن واالماَن، َواْرتَفعْت َعنھُم األَحزاُن، يخاُف الناُس واليحزنوَن، ُشُرُک نَِعالِِھْم  الشَّ

لَُؤنُْوًرا، َعٰلی نُوٍق بيٍض لھَا ٔاَجنحة قَد ُذلِّلَْت من غيِر مھانٍة، ونُِجبْت ِمن غيِر رياضٍة ، ٔاَعناقُھا من ذَ  ُر، ٔاَليَُن من الحريِر ھٍب ٔاحمتَتاََلْٔ
]   ] .24لکرامتھْم َعلی ِهللا َعزوجلَّ
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  ترجمہ:

رسول خدا ۖ نے فرمايا: اے علی ! ہمارے شيعہ قبروں سے ايسی حالت ميں باہر آئيں گے کہ نہ تو ان ميں کوئی عيب ہوگا 
ياں اُن سے دور اور راہيں اور نہ ہی کوئی گناه۔ ان کے چہرے چودہويں کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے ۔ پريشان

  ہموار ہوچکی ہوں گی۔ غم واندوه برطرف کرکے امن وامان عطاہو گا۔
تمام لوگوں پر غم واندوه طاری ہوگا ليکن انہيں کوئی پريشانی نہ ہوگی۔ ان کے جوتے نور کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ 

ی تربيت يافتہ ہوں گی ۔ ان کی گردنيں سرخ سفيد رنگ کی بال وپر والی سواريوں پرسوار ہوں گے جو سکھائے بغير ہ
سونے کی ہوں گی ليکن ريشم سے بھی نرم۔ (اور يہ سب نعمتيں) خدا کے نزديک ان کے مقام ومنزلت کی وجہ سے عطا 

 ہوں گی۔

 

 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی کيلئے کعبہ کی گواہی
  : عن جابر بن عبد هللاِ قال:٢٢

ھَا بيده ثُمَّ قال: والذی نفسی بيده اِّن ُکنَّا ِعند النَبیِّۖ فٔاَْقبَل َعلُی بُن ٔاَبی طَالٍب، فَقاَل النبُیۖ قَد ٔاتاُکم ٔاَِخْی، ثُمَّ اِلتَفََت الی الکعبِة، فضرب
  ]۔25ھذا َوشيعتِہ ھُُم الفَائُزوَن يوَم القِيَامِة [

  
  ترجمہ:

يت کرتے ہيں کہ ہم رسول خدا ۖ کی خدمت ميں موجود تھے کہ اتنے ميں اچانک علی حضرت جابربن عبدهللا انصاری روا
  تشريف الئے تو رسول خدا ۖ نے فرمايا:

  ميرا بھائی تمہارے پاس آيا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا دست مبارک ديوار کعبہ پر مار کر فرمايا:
جان ہے بے شک علی اور انکے شيعہ روز قيامت کامياب وکامران  قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری

  ہوں گے۔

  شيعيان علی اور دامن اہل بيت
  : قَاَل النَبُِی ۖ :٢٣

حجزتِھْم، فَتَرٰی ٔاَْيْن عةُ ولِدَک بِ يَاَعلُی! اَذا َکاَن يوَم القِياَمِة ٔاََخْذُت بُِحْجَزِة ّهللاِ، ؤاَخذَت بُِحْجَزتِْی، ؤاَخذ ُولُدَک بِحجزتَِک، ؤاَخَذ شي
  ].26يُؤمُربِنَا[

  
  ترجمہ:

  رسول خدا ۖ نے فرمايا:
اے علی ! جب روز قيامت ہوگا تو ميں دامن خدا کو تھاموں گا اور آپ ميرے دامن کو۔ آپ کی اوالد آپ کے دامن کو تھامے 

  ا ہے؟گی اور ان کے شيعہ انکے دامن کو ۔ اُسوقت ديکھنا کہ ہميں کہاں کا حکم ديا جات

  شيعيان علی کا اہل بيت سے تمسک
 عنہ) فَٔاَخرَج:ابراھيم بن شيبة االنصاری قال: َجلسُت ِعنَد ٔاصبغ بن نباتة قال: ٔااَلٔاُقرئَُک َمأاَْمألَهُ َعلیُّ بُن ٔابی طَالٍَب (رضی هللا٢٤

حيِم، ھََذا َمأاَوٰصی بہ  محمۖد ٔاَھَل بَيتِِہ ؤاُّمتِہ، َؤاَوصٰی ٔاَھَل بيتِہ بتقوٰی هللاِ، ولُُزوِم َطاعتِہ، صحيفةً فيھَا مکتوب: بِسِم هللاِ الَرْحٰمن الرَّ
اب وَم القيامِة، ؤاَنّھُم لَْن يَدُخلُوُکْم بَ ؤاوصٰی ٔاُّمتِہ بلُزوُم ٔاھَل بيتِہ، ؤاھَل بيتِہ ئَاُخذوَن بُِحْجَزِة نَبيِّھْمۖ ؤاَّن ِشيعتَھُم يَأُْخذوَن بُِحجَزِھم ي
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  ].27َضاللٍة ولن يخرجوُکم من باِب ھًُدی[
  

  ترجمہ:
ابراہيم بن شيبہ انصاری کہتے ہيں : ميں اصبغ بن نباتہ کے پاس بيٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کيا تم يہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے

  اتھا:ليے وه تحرير پڑھوں جسے علی بن ابيطالب نے بيان فرمايا اور پھر ايک صحيفہ نکاال جس ميں لکھ
بسم هللا الرحمن الرحيم، يہ محمد ۖ کی اپنے اہل بيت اور اپنی امت کے نام وصيت ہے جس ميں اپنے اہل بيت کو تقٰوی الہی 

اور اطاعت خداوند کی سفارش کی ہے اور اپنی امت کو اہل بيت کی اطاعت کا حکم ديا ہے ۔ اہل بيت روز قيامت اپنے نبی ۖ 
انکے شيعہ ان کے دامن سے متمسک ہوں گے۔ اور (اہل بيت ) ہرگز تمہيں گمراہی کی کے دامن سے متمسک ہوں گے اور 

  طرف رہنامائی نہيں کريں گے اور نہ ہی تمہيں ہدايت سے دور کريں گے۔

  شيعيان علی کا بغير حساب کے جنت ميں داخل ہونا
  عن انس بن مالک قال: قال النبّی ا ۖ :

  ].28َن ٔالفاً اَلِحساَب َعليِھْم، ثُمَّ اِلتفَت اِلٰی َعلِیٍّ وقاَل: ھُْم من ِشيَعتَِک َؤاَنَت اَِماُمھُْم [يَدُخُل ِمن اُّمتْی الَجنّةَ َسبعو
  

  ترجمہ:
  انس بن مالک نے رسول خدا ۖ سے روايت کی ہے کہ آۖپ نے فرمايا:

خ کرکے فرمايا: وه آپ کےميری امت کے سترہزار افراد بغير حساب کے جنت ميں داخل ہوں گے اور پھر علی کی طرف ر
  شيعہ ہيں اور آپ ان کے امام ہيں۔

  شيعيان علی کا عذاب سے محفوظ رہنا
  :۔ عن ابن عباس: قَاَل النبُی ا ۖ :٢٦

ْم ِشيَعتَُک َؤاَنَت اَِماُمھُْم : ھُ يَدُخُل ِمن اُّمتی َسبعوَن ٔالفاً اَلِحَساب َعلَيِھْم َواَلَعَذاَب، فقاَل َعلِّی عليہ السالم: َمن ھُْم يارسوَل اللِہۖا ؟ قالَ 
]29.[  

  
  ترجمہ:

  حضرت عبدهللا بن عباس نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖنے فرمايا:
ميری امت کے سترہزار افراد يوں ہی جنت ميں جائيں گے کہ نہ تو ان پر عذاب ہوگا اور نہ ہی ان سے حساب ليا جائے گا۔ 

  ن لوگ ہيں؟ فرمايا: وه آپ کے شيعہ ہيں اور آپ ان کے امام ہيں۔حضرت علی نے عرض کيا: يارسول هللا ۖ وه کو

  شيعيان علی کا خدا سے وعده
  : قَاَل النبُی ا ۖ :٢٧

يّتَھَُما َعلی البَريِّة، فَمن بَاَدَر ِمنھُم بِاالَجابِة َجعلَ  ُسَل، اِنَّ ّهللاَ لَہُ الَحمُد َعَرَض ُحبَّ َعلیٍّ َوفَاطمةَ َوُذرِّ وَمن ٔاَجاَب بعَد َذلَک  ِمنھُم الرُّ
ْيعةَ، واَّن هللاَ َجمعھُم ِفی الَجنِّة[   ].30َجعَل ِمنھُم الشِّ

  
  ترجمہ:

رسول خدا ۖنے فرمايا: بے شک تمام تعريفيں خدا کيلئے ہيں۔ اس نے علی ، فاطمہ اور ان کی ذريت کی محبت کو تمام 
بول کيا انہيں انبياء بنا ديا اور جنہوں نے انبياء کے بعدانسانوں کے سامنے پيش کيا جنہوں نے سب سے پہلے اس محبت کو ق

  لبيک کہا انہيں شيعہ بنا ديا۔
 اور خداوند متعال نے ان سب کو جنت ميں ايک ساتھ جمع کررکھا ہے۔
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 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی پر رسول خدا ۖ کا فخر کرنا
  :عن ٔابی ذر الغفاری قال:٢٨

عَل ِشيعتَہُيَقُوُل: لَيَس ٔاَحد ِمثلی ِصھًرا ٔاَعطَاهُ الَحوَض َوجعَل اِليِہ قِْسمةَ الجنِة َوالنَاِر، َولْم يُعِط َذلَک الَمالئِکةَ، وجَ َسِمْعُت َرسول هللاِۖ 
  ].31فِی الَجنَِة[

  
  ترجمہ:

  حضرت ابوذرغفاری روايت کرتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا ۖ سے سنا آۖپ فرما رہے تھے:
ا داماد نہيں جسکے اختيار ميں خدا نے حوض کوثر رکھا، جنت وجہنم کا تقسيم کرناے واال اسے قرار ديا ميری طرح کسی ک

  جبکہ يہ اختيار مالئکہ کو بھی عطا نہ کيا اور انکے شيعوں کو جنت ميں مقام عطا کيا۔

  شيعيان علی عرش کے سائے ميں
٢٩:   : قَاَل رسوُل هللا لعلیٍّ

ابِقُوَن اِٰلی ِظلّ    ].32الَعرِش يَوَم القِيَامِة طُوٰبی لَھُْم ، قِيَل : يارسوَل هللا ! َمن ھُْم؟ قال: ِشيعتَُک يَاَعلُِی َوُمِحبُّوھُْم[ السَّ
  

  ترجمہ:
  رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا:

  خوش نصيب ہيں وه لوگ جو روز قيامت سب سے پہلے عرش الہی کے سائے ميں پہنچيں گے۔
! وه کون لوگ ہيں؟ عرض کيا گيا: يارسول   هللا ۖ

  فرمايا: اے علی ! وه آپ کے شيعہ اور ان کو دوست رکھنے والے ہيں۔

  شيعيان علی کی صحابہ پر فضيلت
٣٠:   :عن ٔابی سعيد الخدری قال: قال رسول هللا ۖ

ٔابوبکٍر: ٔاَنا ِمنھُْم يَانبّی هللاِ؟ قَال: ٔانَت َعٰلی َخيٍر۔ قَال :  اِّن َعن يَِميِن العرِش َکَراِسّی ِمن نُوٍر َعليھَا ٔاَقَوام تأَللََؤ ُوجوھُھْم نُوًرا۔ فقال
۔ َؤاَشاَر بيِدِه اِٰلی َعلِّی بِن ٔابْی فقاَل ُعمُر: يانبّی هللاِ ٔانَا ِمنھُْم؟ فقال لہُ مثَل َذلَک۔ َوٰلِکنّھُْم قوم تََحابُّْوا ِمن ٔاَْجلِی َوھُم ھََذا َوِشيَعتہِ 

  ]۔33طَالٍب[
  
  مہ:ترج

  ابوسعيد خدری رسول اکرم ۖ سے نقل کرتے ہيں کہ آۖپ نے فرمايا:
عرش الہی کے دائيں طرف نور کی کرسياں لگی ہوئی ہيں جن پر نورانی چہروں والے گوه بيٹھے ہوئے ہيں۔ابوبکر کہنے 

لگے: يانبی هللا کيا ميں  لگے: يانبی هللا کيا ميں بھی ان ميں سے ہوں؟ آنحضرت ۖ نے فرمايا: تونيکی پر ہے۔ پھر عمر کہنے
بھی ان ميں سے ہوں؟ آۖپ نے وہی جواب ديا۔ اور پھر فرمايا: يہ وه قوم جن کی محبت ميری خاطر ہے اور وه يہ علی اور 

  اسکے شيعہ ہيں اور پھر اپنے دست مبارک سے علی بن ابيطالب کی طرف اشاره فرمايا۔

  جنت کی کنجيوں پر شيعيان علی کے نام
:: عن جاب٣١   ر: قال رسوُل هللاِ ۖ

ِة، وَحزمٍة ِمن مفاتيِح النَّاِر، َوَعٰلی اَِذا َکاَن يَوُم القِيَامِة يَأْتِينِی َجبَرائِْيُل َوِميَکائِيُل َوبَِحْزَمتَْيِن ِمن الَمفاتيِح: َحزمٍة ِمن مفاتيِح الَجنّ 
۔ َوَعٰلی مفاتيِح النّاِر ٔاَسَماُئ الُمبغِضيَن ِمن ٔاَعَدائِہ۔ فَيقُوالِن لِی: يَأاحمُد! ھَذا مفاتيِح الَجنِّة ٔاَسماُئ الُمؤمنيَن ِمن ِشيَعِة ُمَحّمدۖ  َوَعلیٍ 

َم األَرَزاَق اَليدخ ُل مبغضِہ الجنةَ َواَلُمحبِّہ ُمحبّک وھذا ُمبغُضَک۔ فَٔارفَعھَا اِٰلی َعلِّی بن ٔابی طالب فَيْحُکُم فيِھم بَِما يُريُد فَوالِّذی قَسَّ
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  ]۔34اَر[النَّ 
  

  ترجمہ:
حضرت جابر بن عبدهللا انصاری روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا: روز قيامت جبرائيل وميکائيل چابيوں کے 

  دوتھيلے ميرے پاس الئيں گے جن ميں ايک تھيال جنت کی چابيوں کا ہوگا اور دوسرا جہنم کی چابيوں کا۔
شيعوں کے نام تحرير ہوں گے جبکہ جہنم کی چابيوں پر ان کے دشمنوں کے جنت کی چابيوں پر محمدۖ  اور علی کے مومن 

نام۔اور پھر جبرائيل وميکائيل مجھ سے کہيں گے: اے احمد! يہ آۖپ کا دوست ہے اور يہ آپکا دشمن ہے۔ اور پھر ميں وه 
  چابياں علی کے حوالے کردوں گا وه اپنی مرضی سے انکا فيصلہ کريں گے ۔

کرناے والی ذات کی، علی کے دشمن جنت ميں داخل نہ ہوں گے اور ان سے محبت کرناے والے جہنم قسم ہے رزق تقسيم 
  ميں داخل نہ ہوں گے۔

  شيعيان علی نورانی لباس ميں
٣٢:   : قال رسوُل هللاِ ۖ

وٍر، ٔاَِزّمتُھَا يََواقِيُت ُحُمر، تَُزفُّھُُم الَمالئکةُ اِٰلی يَاَعلِیُّ ! اَِذا يَوُم القِيَامِة يَخرُج قوم ِمن قُبورِھْم لِباسھُْم النُوُر، َعٰلی نَجائَب ِمن نُ 
! ھَم ٔاھَل ِواليتَک َوِشيعَ  تَک َوُمِحبُّوَک يُِحبونَک بحبّی،الَمحشِر، فقاَل َعِلّی: تَبارَک هللاُ َمأاکرَم قوًما َعلَی ِهللا؟ قاَل رسوُل هللاِۖ : يَاَعلِیُّ

  ].35ائُزوَن يَوُم القِيَامِة[ويحبّونی بحبِّ هللاِ، وھُم الفَ 
  ترجمہ:رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا:

ياعلی !قيامت کے دن ايک گروه قبروں سے ظاہر ہوگا جبکہ انہوں نے نور کے لباس زيب تن کيے ہوئے ہوں گے اور 
  نورانی سواريوں پر سوار ہوں گے، خدا کے مالئکہ انہيں محشر کی طرف رہنامائی کررہے ہوں گے۔

حضرت علی نے عرض کيا: وه گروه کس قدر خدا کے ہاں عزيز ومکّرم ہے؟ آۖپ نے فرمايا: ياعلی ! وه آپ کی واليت کو 
قبول کرناے واے، آپ کے شيعہ اور آپکے محب ہيں جو ميری خاطر آپ سے محبت کرتے ہيں اور مجھ سے خدا کی خاطر 

  محبت کرتے ہيں۔ يہی لوگ روز قيامت کامياب وکامران ہيں۔

  اگر سب لوگ شيعہ ہوتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرت
  : عن ابن عباس : قال رسول هللا ۖ اِلَِٔميِر المؤمنيَن عليہ السالم:٣٣

نيَا بِٔاَْسِرھَا َعٰلی ِواَليَتَِک لََما َخلَق هللاُ الناَر، َولکن ٔاَنَت َوِشيعتَُک  ! لَِواْجتَمَعْت ٔاَھِل الدُّ   ].36يوَم القيامِة[ الفَائُزونَ يَاَعلِیُّ
  

  ترجمہ:
  حضرت عبدهللا بن عباس روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے حضرت علی سے فرمايا:

اے علی ! اگر ساری دنيا آپ کی واليت کو قبول کرليتی تو خدا کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا، ليکن جان لو کہ آپ اور آپ کے 
 شيعہ ہی روز قيامت کامياب ہوں گے۔

 

 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں

 

  

  شيعيان علی کا دوسروں کی شفاعت کرنا
  : قاَل رسوُل هللاِ ۖ :٣٤

ُجَل ِمنھُْم يَشفُع فِی ِمْثِل َربِيَعةَ َوُمَضَر[ ، فَانَّ الرَّ   ].37اَل تَْستَِخفُّوا بِشيَعِة َعلِیٍّ
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  ترجمہ:
  رسول خدا ۖ نے فرمايا:

علی کے شيعوں کو حقارت کی نگاه سے مت ديکھو اسليے کہ ان ميں سے ہرايک شخص قبيلہ ربيعہ ومضر کے برابر 
  افرادکی شفاعت کر سکتا ہے۔

  شيعيان علی کا سبقت لے جانا
ابِقُْوَن ٔاُْوٰلئَِک اْلمُ ٣٥ ابِقُْوَن السَّ : (اَلسَّ بُْوَن[: عن ابن عباس: َسٔاَلُت رسوَل هللاِ ۖ َعن قوِل هللاِ   )١])(38قَرَّ

  ].39قَاَل: َحدَّثنِی َجبرئِيُل بِتفِسيِرھَا، قاَل: َذاَک َعلِّی َوِشْيَعتِِہ اِلَی الَجنِّة[
  

  ترجمہ:
  حضرت عبدهللا بن عباس کہتے ہيں ميں نے رسول خدا ۖ سے اس فرمان کے بارے ميں سوال کيا تو آۖپ نے فرمايا:

  ن کرتے ہوئے بتايا: وه علی اور ان کے شيعہ (جنت ميں سبقت لينے والے ) ہيں۔جبرائيل نے مجھے اس کی تفسير يوں بيا

  شيعيان علی درخت رسالت کے پتے
  : قاَل رسوُل هللاِۖ :٣٦

نِّة َعْدٍن، وَسائُر َذلَِک ْی جَ ٔاَنا الشَّجرةُ، وفَاطمةُ فرُعھَا، وَعلِی لقاُحھَا، َوالحسُن َوالحسيُن ثَمُرھَا، وِشيَعتُنَا َوَرقُھَا، ؤاَْصُل الشَّجرِة فِ 
  ].40فِی اْلَجنِّة[

  
  ترجمہ:

  رسول خدا ۖ نے فرمايا:
ميں (وه) شجره طيبہ ہوں، فاطمہ اُس کی شاخ ہيں، علی اس کا پيوند ہيں، حسن ، حسين اُس کا پھل ہيں اور ہمارے شيعہ 

  اسکے پتے ہيں، اس درخت کی جڑ جنت ميں ہے

  شيعيان علی ہی ابرار ہيں
ْن ِعْنِد ّهللاِ َوّهللاُ ِعْنَدهُ ُحْسُنصبغ بن نباتة قَاَل: َسِمْعُت َعلِيًّا يَقوُل: ٔاَخَذ رسوُل هللاِ بِيَِدْی، ثُّم قال: يَأاَخی! قول هللا تعالٰی: (ثََوابًا مَ عن االٔ 

  ].42ْبَراُر[]) ٔاَنَت الثَّواُب َوِشيعتَُک االَٔ 41الثََّواِب َوَما ِعْنَدّهللاِ َخْير لِألَْبَراِر[
  

  ترجمہ:
  اصبغ بن نباتہ کہتے ہيں ميں نے علی سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ رسول خدا ۖ نے ميرا ہاتھ تھام کر فرمايا:

اے برادرم! خداوند متعال کا يہ فرمان(خدا کے ہاں يہ انکے کيے کا ثواب ہے اور خدا کے يہاں اچھا ہی ثواب ہے) وه ثواب 
  آپ کے شيعہ ہيں۔تم ہو اور ابرار سے مراد 

  شيعيان علی نبی ۖ کے جوار ميں
٣٨: ا قَِدَم َعلِّی َعٰلی َرسوِل هللاِ لِفَتح َخْيبََر قَاَل ۖ   : لَمَّ

خُذوا التُّراَب ِمن تَحَت الٍئ ااِلَّ ٔاَ لَْواَلٔاَْن تَقُوَل فِيَک طَائفَةً ِمن اُمَّتی َماقَالِت النَّصارٰی فِی المسيِح لَقُلُت فِيَک اليوَم َمقَااًل اَلتَُمرُّ بِمَ 
م َحولی قَدميَک َوِمن فَضِل طُھُوِرَک يَستَْشفُوَن بِہ، ولکن حسبَک ٔان شيعتَک َعٰلی َمنابَر َمْن نُوٍر رّواًئ َمسروِرين، مبيضةً ُوجوھُ 

  ].43ٔاشفُع لَھم، فَيکونُوَن غًدا فِی الَجنِة ِجْيَرانِْی[
  

  ترجمہ:
علی رسول خدا ۖ کی خدمت ميں پہنچے تو آنحضرت ۖ نے فرمايا: اگر مجھے اس بات  جب فتح خيبر کے سلسلہ ميں حضرت

کا خوف نہ ہوتا کہ ميری امت کا ايک گروه آپ کے بارے ميں وہی بات کرے گا جو عيسی کے بارے ميں نصاری نے کہی 
خاک اور آپ کے وضو  تو آج ميں آپ کے بارے ميں ايسی بات بيان کرتا کہ آپ جہاں سے گزرتے لوگ آپ کے پاؤں کی

سے بچے ہوئے پانی کو شفا کيلئے اکٹھا کرتے۔ليکن آپ (کے مقام ومنزلت) کيلئے يہی کافی ہے کہ آپ کے شيعہ سيراب، 
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خوشحال اور چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ميرے اطراف ميں ہوں گے ميں ان کی شفاعت کرونگا اور جنت ميں ميرے 
  ہمسائے ميں ہوں گے۔

  مقام شيعيان علی کا
  : قال رسول هللا ۖ :٣٩

ْضَواُن۔ قُلُت ياجبرئيُل لَِمْن ھَِذِه الشََّجرةُ  ا اَْدَخْلُت اْلَجنَّةَ َرٔاَْيُت فِيھَا َشجرةً َوفِی ٔاَْعاَلھَا الرِّ   ؟لَمَّ
ُخوِل اِلَی الْ  َجنِة يُوتٰی بِِشْيَعِة َعلِیٍّ يَْنتَِھْی بِھم اِلٰی ھَِذه الشَّجرةُ يَلبِسوَن قال: ھذا اِلْبِن َعّمَک َعلِیَّ ْبَن ٔابی طَالٍِب اَِذا ٔاََمر ّهللاُ الَخليفةَ بِالدُّ

نيَا َعلَْی األَٰذی َمحَ    ].44بُوا اليَْوَم[اْلُحلََل، َويرَکبُوَن الَخيَل البَلََق َويُنادی ُمناٍد: ھَُؤاَلِئ ِشيَعةُ َعلِیٍّ َصبَُروا فِی الدُّ
  

  ترجمہ:
جب مجھے (سفرمعراج ميں) جنت ميں لے جايا گيا تو وہاں پر ميں نے ايک درخت ديکھا جس پر رسول خدا ۖ نے فرمايا: 

  رضوان يعنی خدا کی خوشنودی پائی جاتی تھی۔
  ميں نے پوچھا اے جبرائيل ! يہ درخت کس کيلئے ہے؟

  کہا: يہ آپ کے بھائی علی بن ابيطالب کيلئے ہے۔
اے کا امر صادر فرمائے گا تو علی اپنے شيعوں کو اس درخت کے پاس جب خداوند متعال لوگوں کو جنت ميں داخل ہون

الئيں گے ۔ انہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوں گے اور تيزرفتار سواريوں پر سوار ہوں گے۔ منادی ندا دے گا: يہ علی 
  کے شيعہ ہيں جنہيں دنيا ميں تکليفوں پر صبر کرناے کی بناء پر يہ مقام عطا ہوا ہے۔

  ت يافتہ فرقہشيعہ نجا
  :عن ٔانس بن مالک قال:٤٠

:ُکنَّا ِعند رسوِل ۖهللا، َوتََذکرناا َرُجالً يَُصلِّْی َويَُصوُمة َويَتََصدَُّق َويَُزکِّی، فَقاَل يَأاَبَاالَحسِن لَنَاَرسو   َل ّهللاِ ۖ
 السالم اِْفتََرقَْت َعٰلی اِْحدٰی َوَسْبِعْيَن فِْرقَةً، فِْرقَة نَاِجيَة َوالبَاقُوَن فِْی النَّاِر۔اَلٔاَْعُرفُہُ... قَال َعلِّی...فقال: يَأاَباالَحسِن اِنَّ اُمَّةَ ُمْوسٰی عليہ 

  اِر.َواِنَّ اُمَّةَ ِعْيسٰی عليہ السالم اِْفتََرقَْت َعٰلی اِْثنيَن َوَسْبِعْيَن فِْرقَةً، ِفْرقَة نَاِجيَة َوالبَاقُوَن فِْی النَّ 
تْی َعلٰ    ی ثاَلٍث َوَسْبِعْيَن فِْرقَةً، فِْرقَة نَاِجيَة َوالبَاقُوَن فِْی النَّاِر.َوستفترُق اُمَّ

  ]45فقلُت: يَارسوَل ِهللا ۖ فََما النَّاِجيةُ؟ قال: اَْلُمتََمسُِّک بَِما ٔاَْنَت َوِشْيَعتَُک َؤاَْصَحابَُک[
  

  ترجمہ:
  انس بن مالک کہتے ہيں:

ور ايک شخص کے بارے ميں گفتگو کررہے تھے جو نماز ، روزه، صدقہ ميں رسول خدا ۖ کی خدمت ميں موجود تھا ا
وزکات کا پابند تھا ۔ تو رسول خدا ۖ نے ہم سے فرمايا:ميں ايسے شخص کو نہيں جانتا۔ حضرت علی نے سوال کيا تو 

ے صرف آنحضرت ۖ نے جواب ميں فرمايا:اے ابوالحسن ! بے شک امت موسی اکہتر فرقوں ميں بٹ گئی جبکہ ان ميں س
  ايک فرقہ نجات يافتہ ہے ۔

  عيسی کی امت بہتّر فرقوں ميں تقسيم ہوگئی جبکہ ان ميں سے بھی صرف ايک فرقہ نجات يافتہ ہے۔
اور عنقريب ميری امت بھی تہتّر فرقوں ميں تقسيم ہوجائے گی جن ميں سے صرف ايک فرقہ نجات يافتہ ہوگا اور باقی سب 

  جہنمی ہوں گے۔
ارسول هللا ۖ کونسا فرقہ نجات پائے گا؟ فرمايا: وه آپ ، آپ کے شيعہ اور آپ کے اصحاب کی سيرت پر ميں نے عرض کيا: ي

  عمل کرناے والے ہوں گے۔
 ہجری روز والدت باسعادت پيغمبراکرۖم کتاب مکمل ہوئی۔ ١٤٣٠ربيع االول  ١٧
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 شيعيان علی اہل سنت کی نظرميں
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نی،ترجمہ ابی رافع؛ ؛معجم الکبير طبرا٩٦؛ الصوعق المحرقہ:٢٧٠،حديث٥٨؛ ينابيع الموّدة، باب٩:١٧٤]مجمع الزوائد9.[

؛ اسعاف الراغبين فی سيرة المصطٰفی واھل ٢:١٣١نقل از ترجمہ االمام علی بن ابی طالب ٣٧٥؛ فرائد السمطين،ح٣٣٣تذکرةالخواص:
  ، تاليف عبدهللا بن احمد حنبل.١٥٢؛ فضائل علی بن ابی طالب:٣٢٦، تاليف ابن صبان؛ کفاية الطالب:١٣٠بيتہ الطاھرين:

،حديث ٢:٤٢٢، باب دوم ؛ تاريخ دمشق٥٤، تاليف عالمہ مناوی؛ تذکره خواص االمة:٩٨ائق فی حديث خير الخالئق:]کنوز الحق10.[
  ، تاليف عالمہ عينی حيدرآبادی.٣٧؛ مناقب علی :٩٥٨

  ]11، حرف يائ، تٔاليف عالمہ مناوی۔.[٢٠٣کنوز الحقائق:
  ]12۔.[٩:١٣١مجمع الزوائد 
  ]13.[١٧:٢٩٨نقل از احقاق الحق ٨٥ی :؛ موّدة القرب ٢٥٦ينابيع الموّدة:
  ]14.[٩:١٣١مجمع الزوائد 
  ]15، تٔاليف شبلنجی شافعی.[٧٨؛ نوراألبصار:٥:٥٢ماده قمح، منتخب کنزالعمال  ٢:٥٦٦لسان العرب 

  ]16.[٢٥٦ينابيع الموّدة :
  ]17.[٩:١٧٢مجمع الزوائد 
  ]18.[١٧:٢٦١؛ احقاق الحق ٩٠؛ مودة القربی:٢٥٧ينابيع الموّدة :

  .١:٢٤٧٣٠٨؛ فرائد السمطين٥٣٠؛ ارحج المطالب:٢٤٣؛ مناقب خوارزمی:٩٦؛ الصواعق المحرقہ:٢٧٠]ينابيع الموّدة :19.[
  ]20.[١٥ ٢مناقب ابن مغازلی:

  ]21.[٤٢:٨٩٨٧٣٨٤تاريخ دمشق 
  ]22.[٤٧سورة حجر:
  ]23.[٩:١٧٣مجمع الزوائد

  ]24.[٢٩٦مناقب ابن مغازلی :
  ]25.[٣١، باب١:١١٨١٥٩مطين؛ فرائد الس٢٤٤کفاية الطالب:

  ]26.[٧:١٧٥؛ احقاق الحق٢٤٥مناقب خوارزمی:
  ]27،تاليف موفق.[٥٥٣؛ غاية المرام:٥٨،باب١٧٣ينابيع المودة:

  ]28.[٥٢٩؛ ارحج المطالب:٣٥٣۔٣٤٥؛ مناقب خوارزمی:٢٩٣مناقب ابن مغازلی شافعی:
  ]29[،تاليف جمال الدين موصلی.١١٩؛ دّربحر المناقب:٢٢٩مناقب خوارزمی:
  ]30،تاليف ترمذی.[٢،باب٢٥مناقب مرتضوی:
  ]31.[٥١مناقب مرتضوی:

  ]32، تاليف حضرمی شافعی.[١٣١وسيلة المآل فی عّد مناقب اآلل:
  ]33.[٤٢:٨٨٩٨٣٣٣اور جلد  ٨٥٥ء٢:٣٤٧تاريخ دمشق

  ]34.[٧٩، مودة القربی:٢٥٧ينابيع الموّدة:
  ]35،طبع مؤسسہ محمودی لبنان.[٢:٨٥٣٣٤٦تاريخ دمشق

  ]36، طبع مؤسسہ النشر االسالمی۔.[٣٩،حديث٦٧؛ مناقب خوارزمی:٥٨بحر المناقب:  درّ 
  ]37.[٩٠مودة القربی:

  ]38.[١١سورة الواقعہ:
  ]39.[٢:٢١٦تفسير شواھد التنزيل

  ]40.[٣:١٦٠المستدرک علی الصحيحين
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  ]41.[١٩٥آل عمران:
  ]42.[١:١٣٨شواہد التنزيل

  ]43ر االسالمی.[،طبع مؤسسہ النش١٤٣،ح١٢٩مناقب خوارزمی:
  ]44.[٥٢،ح٧٣مناقب خوارزمی:

 ]45،تاليف شيخ صميری، نقل از تفسير مقاتل بن سليمان، تفسيرقتاده، تفسيرمجاہد، تفسير علی بن حرب.[٨٠االلزام:
 

 


