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

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

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

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

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

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

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

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

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

تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و 
ہ کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايکشبہات کا ازال

بار پھر اسالم و قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھيں اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و 
ی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اورمعنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہب

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

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

يں قدمکے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی پيدا کرنے کو وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه م
اٹھايا ہے کہ اس نوراڈنی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت 
جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے 

ل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگراہل بيت اس مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عق
عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں 
ميراث اپنے صحيح خدو خال کے ساتھ دنيا تک پہنچائی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، 

اروننيز نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو سامراجی خوں خو
  امن و نجات کی دعوتوں کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ار ہيں اور خود کو مؤلفين و ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گز
مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب،مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی 
سلسلے کی ايک کڑی ہے،فاضل عالمہ ''غالم حسن محرمی ''کی گرانقدر کتاب ''تاريخ تشيّع (ابتدا سے غيبت صغری 

سيد نسيم رضا آصف زيدی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئےتک)'' کو فاضل جليل موالنا 
ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا 

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

  
  والسالم مع االکرام
  مدير امور ثقافت،

 مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  پہلی فصل
  

  منابع پر ايک سرسری نظر
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ہم اس کتاب ميں وه تمام چيزيں جو تاريخ تشيع سے مربوط ہيں ان پر تمام جوانب سے تحقيق وجستجو نہيں کريں گے بلکہ اہم

تاريخی کتابيں ياوه کتابيں جو معصومين کی زندگی کے بارے ميں ترين منابع و مآخذ کی طرف صرف اشاره کريں گے، 
لکھی گئی ہيننيز کتب احاديث،رجال وغيره بھی جو شيعہ تاريخ سے مربوط ہيں، ان کا مختصر طور سے خالصہ بھی پيش 

  کريں گے ،اس وجہت سے شيعہ تاريخ کے منابع کو دو حصوں ميں تقسيم کيا ہے :
  )خصوصی منابع ١(
  منابع)عمومی ٢(

  ہم عمومی منابع کو بعد ميں بيان کريں گے ۔

  خصوصی منابع 
  

  )مقاتل الطالبين١(

شيعہ تاريخ کے حوالے سے ايک بہترين منبع کتاب مقاتل الطالبين ہے، اس کتاب کے مؤلف ابو الفرج علی ابن حسين 
پ نے بغداد کے بزرگ علماء سے علم ھ ميں اصفہان ميں پيدا ہوئے اور بغداد ميں پروان چڑھے، آ٢٨٤اصفہانی ہيں جو 

  حاصل کيا، آپ کا سلسلہ نسب بنی اميہ تک پہنچتا ہے ليکن آپ کا مذہب علوی ہے۔
اس کتاب کا موضوع جيسا کہ خود اس کتاب کے نام سے و اضح اور روشن ہے ان طالبيين کے بارے ميں ہے جو 

  اتے ہيں:ظالموناور ستمگاروں کے ہاتھوں قتل ہوئيہيں جيسا کہ مؤلف فرم
انشاء هللا ہم اس کتاب ميں خدائے متعال کی مددسے ابوطالب کی وه اوالد جو زما نہ رسوۖل سے لے کر اس وقت تک (جس 

ھ ميں لکھی گئی ہے )قتل اور شہيد ہوئے ہينا س مينمختصراً ذکر ٣١٣دن يہ کتا ب لکھنی شروع کی ہے يعنی جمادی االول 
وقت کے بادشاہوں کے ظلم سے مخفی و روپوش ہو گيا اور پھر وہيں انتقال کيا اور  کيا ہے کہ کون زہرسے شہيد ہوا، کون

کن لوگوں نے زندان ميں انتقال فرماياوغيره اور ان تمام چيزوں کے ذکرکرنے ميں ترتيب کی رعايت کی ہے نہ کہ ان کے 
  ) ١فضل کی(

عباس کی تشکيل حکومت تک اوردوسرا حصہ يہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے ،پہال حصہ زمانہ رسول هللا ۖ سے بنی 
  عباسيونکے زمانہ سے مربوط ہے ۔

اگرچہ اس کتاب مينآل ابو طالب کے شھدا ء کی تحقيق اور چھان بين کی گئی ہے ليکن اس اعتبار سے کہ اماموں ،رہبروں 
حصہ سے بھی آپ اور علوی شہيدوں کے ماننے والوں کے حاالت بھی معرض تحرير ميں آگئے ہيں اورکتاب کے کسی 

تاريخ شيعہ کا استخراج کر سکتے ہينيہ کتاب تشيع کی سياسی تاريخ سے مربوط ہے اس لئے اس مينتاريخ شيعہ پرتمام 
  جوانب سے کم بحث کی گئی ہے ۔

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

  ٢٤ھ ، ص١٤١٦)ابولفرج اصفہانی، مقدمہ کتاب مقاتل الطالبين ،منشورات الشريف الرضی ،قم ،طبع دوم ١(

  

  )الدرجات الرفيعہ فی طبقات الشيعہ ٢(

ھ مدينہ ميں پيدا ہوئے اور وہيں آپ نے علم حاصل١٠٥٢جمادی االول ٥اس کتاب کے مؤلف سيد علی خا ن شيرازی ہيں جو 
سال وہيں قيام کيا اور وہيں سے امام رضاکے زيارت کے لئے  ٤٨ھ ميں حيدرآباد ہندوستان ہجرت کرگئے، ١٠٦٨کيا ، 

  ھ ميں شاه سلطان حسين صفوی کے زمانہ ميں اصفہان تشريف لے گئے دو سال ١١١٧کيا، ايران کا سفر
اسی شہر ميں قيام کيا اور دو سال کے بعد شيراز تشريف لے گئے او راس شہر کی علمی و دينی زعامت کو اپنے ذمہ ليا 

)١(  
فات ميں سے ايک ہے اگر چہ اس کتاب کا کتاب الدرجات الرفيعہ فی طبقات الشيعہ اس بلند مرتبہ شيعہ دانشور کی تالي
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موضوع شيعوں کے حاالت کی وضاحت اور ان کی تاريخ ہے نہ کہ تاريخ تشيع ،ليکن اس سے تشيع کی عام تاريخ کے 
بارے ميں دو دليلوں سے استفاده کياجاسکتا ہے ايک تو يہ کہ مختلف زمانوں ميں شيعوں کے حاالت کی چھان بين ، دوسرے

ف کتاب نے مقدمہ ميں اختصار کے ساتھ شيعہ تاريخ کو بيان کرنے کے ساتھ ساتھ خصو صاً بنی اميہ کے يہ کہ خود مؤل
سخت دور کا ذکرکيا ہے، آپ نے کتاب کے مقدمہ ميں بيان کيا ہے، خدا تم پر رحمت نازل کرے تم يہ جان لو کہ 

فيہ زندگی بسر کرتے تھے اور بادشاه وقت کی اميرالمومنين اور تمام ائمہ کے شيعہ ہر زمانے ميں حاکموں کے ڈر سے خ
  ) ٢نگاه سے دور رہتے تھے۔(

اس کے بعد معاويہ کے استبدادی زمانے سے لے کرعباسيوں کے دور تک کو بيان کيا ہے،يہ کتاب جيسا کہ مؤلف نے 
عد ان کی تحقيق او مقدمہ ميں ذکر کيا ہے باره طبقات پر مشتمل ہے يعنی شيعوں کو باره طبقوں ميں تقسيم کر نے کے ب

  رچھان بين کی ہے جو اس طرح سے ہے۔
............  

  ۔٢٤ہجری، ص١٤١٦)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،منشورات الشريف الرضی،قم ،طبع دوم ،١(
  ۔٣،٤) الشيرازی ،سيد علی خا ن ، الدرجات الرفيعہ فی طبقا ت الشيعہ ،مؤسسة الوفا ، بيروت ص٢(

  )صحابہ١(
  ين)تابع٢(
  )وه محدثين جنہوں نے ائمہ طاہرين عليہم السالم سے حديثيں نقل کی ہيں٣(
  )علماء دين٤(
  )حکماء اورمتکلمين٥(
  ) عرب علمائ٦(
  )صوفی سردار٧(
  )بادشاه اور سالطين٨(
  )رؤسا٩(
  )وزرائ١٠(
  )شعرائ١١(
  )خواتين١٢(

مشتمل ہے پہال طبقہ يعنی صحابہ کا حصہ  اس قيمتی کتاب سے اس وقت جو ہماری دسترس ميں ہے وه مذکوره مطالب پر
  بطور کامل۔ چوتھا طبقہ يعنی علماء کے باب کا کچھ حصہ، گيارہواں طبقہ يعنی شعراء کے باب سے بہت تھوڑا۔

يہ کتاب صحابہ کے درميان تشيع کے موضوع پر ايک اہم اور بہترين کتاب ہے نيز اس سلسلے ميں جامعيت رکھتی ہے، اس
شيعہ رجال او رعلماء کے نظريات کوشيعہ صحابہ کے بارے ميں جمع کيا ہے ليکن اس کے باوجود ان  کتاب کے مؤلف نے

  کے بارے ميں اظہار نظر نيزتحقيق و تجزيہ بہت کم کيا ہے۔ 

  )اعيان الشيعہ٣( 
ب اعيا ن اس بے نظيرا ور قيمتی کتاب کے مؤلف شيعوں کے عظيم محقق اور عالم دين مرحوم سيد محسن امين ہيں، کتا

الشيعہ خود ہی جيساکہ اس کے نام سے معلوم ہے ايک ايسی کتاب ہے جو بزرگان شيعہ کے حا الت اور ان کے زندگی نام 
کو بيان کرتی ہے، اس کتاب ميں تين مقدمے ہيں جن ميں سے پہلے مقدمہ ميں مصنف کی روش کوبيان کيا گيا ہے اس مقدمہ

افی ھذا الکتاب وھی امور...'' يعنی اس کتاب ميں ہماری روش کے ذکر کے متعلق کے شروع ميں آيا ہے :''فی ذکر طريقتن
جس ميں يہ چند امور ہيں ...پھرچوده حصوں ميں اپنی روش کی تفصيل بيان کی ہے ليکن دوسرا مقدمہ شيعوں کی عمومی 

  صادر کے بارے ميں ہے: تاريخ کے بارے ميں ہے جو باره ابحاث پر مشتمل ہے اور تيسرا مقدمہ کتاب کے منابع و م
پہلی بحث:شيعيت کا مفہوم اور اس کے معنی :تمام شيعہ اصطالحا ت، شيعہ فرقوں کے بارے ميں اہل سنت مصنفين کے 

  نظريات اور تنقيد۔ 
  دوسری بحث : شيعيت کی ابتدا ا ور اس کا فروغ پانا، شيعہ صحابہ،شيعوں کی کثرت 

  و اہل بيت اور ان کے شيعوں پر ہوئے ہيں۔ تيسری بحث: بعض مظالم کی طرف اشاره ہے ج
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  چوتھی بحث :شيعيان اہل بيت سے غير منصفانہ برتاؤ ۔
  پانچويں بحث : اہل بيت پر مسلسل حملے ۔

  چھٹی بحث :شيعوں پر بہت زياده بہتان و افترا پردازی اور شيعہ اثنا عشری عقائد کا خالصہ۔
  کے اسباب ۔ساتويں بحث :اسالمی ممالک ميں تشيع کے پھيلنے 

  آٹھويں بحث :اہل بيت کی فضيلت اور اسالم کے لئے ان کی خدمات ۔
  نويں بحث: شيعٔہ اماميہ کے عقائد ۔

  دسويں بحث : شيعہ ادبا،علما ،شعراء اورمؤلفين اور ان کی کتابوں کے بارے ميں ۔
  گيارہويں بحث : وزرا ،امرا ،قضات اورنقيبان شيعہ کے بارے ميں ۔

  )١ہ نشين شہروں کاذکر۔ ( بارہويں بحث:شيع
کتاب اعيان الشيعہ کی ارزش و اہميت ہمارے بيان سے باہر ہے اس لئے کہ يہ کتاب تاريخی معلومات اورمعارف کا ايک 
ايسا دريا ہے جس کی گہرائی تک ہم نہيں پہنچ سکتے اور نہ ہی پوری طرح سے اس پر مسلط ہوسکتے ہيں کہ جس سے 

کے بررسی کرينبلکہ ا پنی توانائی کے مطابق اس سے استفاده کريں ،قلم کی فصاحت و بالغت،  اس کا اندازه لگائيں اور اس
مطالب کی گہرائی ، مباحث کا نفوذ ،عناوين کی تقسيم بندی اور منطقی ترتيب جيسے پہلو اس کتاب کے خاص امتياز ات ہيں۔

  ا ہے جيسے اس کتاب کے بارے ميں تنقيدی اعتبار سے ايک جزئی اشاره کيا جاسکت
............  

  ۔١٨،٢٠٩،ص١) سيد محسن امين،اعيان الشيعہ،دار التعارف للمطبوعات،بيروت،ج١(

شيعہ کے دوسرے نامونکی بحث بہت مختصر کی گئی ہے اور صرف اماميہ ،متٔاولہ ، قزلباش ، رافضيہ،جعفر يہ ا ورخاصہ
ں پر صادق آتے ہيں وه اس سے کہيں زياده ہيں فقط پہلی )جبکہ جو نام شيعو١جيسے ہی کے ناموں کو شمار کيا گيا ہے (

  صدی ميں علوی ، ترابی ، حسينی وغيره نام شيعوں کے بارے ميں بيان ہو ئے ہيں۔
دوسرااعتراض جو اس کتاب پر ہو سکتا ہے وه معنای شيعيت اوراس کے حدود کے بارے ميں ہے، بعض ايسے اشخاص کو 

ود شيعہ علمائے رجال شيعہ نہيں جانتے ، اس لئے کہ اگر چہ يہ لوگ سياسی اعتبار مؤلف نے شيعہ شمار کيا ہے جن کو خ
سے شيعہ تھے ليکن اعتقادی اعتبار سے شيعہ نہيں تھے يعنی سی اسی کشمکش ميں اہل بيت کے طرفدار تھے ليکن عقائد 

  کے لحاظ سے اہل بيت کے سرچشمہ سے استفاده نہينکرتے تھے ۔
فصل کو اس بحث سے مخصوص کرنا چاہيے تھا ا ور کتاب کے شروع ميں کہنا چا ہيے تھا کہ  تيسرا اعتراض يہ کہ ايک

  شيعوں سے مراد کون لوگ ہيں ۔

  ) تاريخ الشيعہ٤(
کتاب تاريخ شيعہ کے مؤلف عالمٔہ بزرگ مرحوم شيخ محمد حسين مظفر ہيں يہ کتاب تاريخ تشيع کا ايک اہم ماخذ و منبع ہے 

ھپ چکی ہے اور استاد ڈاکٹر سيد محمد باقر حجتی صاحب کے توسط سے فارسی ميں بھی اس کا يہ کتاب متعدد بار چ
  ترجمہ ہوچکا ہے ۔

  مرحوم مظفر نے تاريخ شيعہ کو دور پيغمبر ۖسے لے کر اپنے زمانے تک مورد بحث قرارديا
............  

  ۔٢٠،٢١ص،١)اعيان الشيعہ،سيد محسن امين،دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ج١(

  ہے جو بياسی عناوين پر مشتمل ہے بطور کلی اس کتاب کے عناوين کو تين حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے:
  )تشيع کی وسعت کے زمانے١(
  )شيعہ نشين عالقے٢(
  )شيعہ حکومتيں ٣(

مرحوم مظفر جو ايک عظيم مصنف ،عالم ،ماہر صاحب قلم اور انشاء پردازی ميں بھرپور تجربہ رکھتے تھے جن کے قلم 
ميں روانی اور طرز تحرير کی خوبی کے عالوه قادر الکالمی اور استحکام بھی پايا جاتا ہے۔ کتاب تاريخ شيعہ کی ايک 
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  انہ ميں شيعوں کے پائے جانے کے بارے ميں تحقيق کی گئی ہے۔خوبی اور امتياز يہ بھی ہے کہ روئے زمين پرہر زم
يہ کتاب تاريخ تشيع پر تحقيق کرنے والوں کے لئے ہر زمانہ ميں ايک اہم ترين ماخذ و منبع ہوسکتی ہے، تاريخ شيعہ 

ں بعض موارد دوسری تمام کتابوں پر امتياز رکھتی ہے ليکن اختصار کی وجہ سے حق مطالب کو ادا نہيں کيا گيا ہے، ہا
جيسے ، شيعہ،کے مفہوم اور اس کے نام کو اہلبيت کے دوستوں سے مختص ہونے کا زمانہ ، آغاز تشيع ا ور شيعيت کا 

فروغ پانا کہ جس کا تعلق اسا س شيعيت سے ہے، ان سب کے بارے ميں تفصيل بيان کی گئی ہے۔ مرحوم مظفر مقدمٔہ کتاب 
  ميں تحرير کرتے ہيں:

لب نہيں ہوں مگر يہ کہ لوگ اس بات کو جان ليں کہ تشيع کا سلسلہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفی مينکسی چيز کاطا
 صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے شروع ہو ا ہے ايرانی اور ابن سبااس کی تٔاسيس ميں کوئی دخالت نہيں رکھتے ہيں۔

تحقيقی نہيں ہے مؤلف محترم نے اختصار کی وجہ دوسرااعتراض جو اس کتاب کے بارے ميں ہے وه يہ ہے کہ يہ کتاب 
  سے دوسروں کے نظريوں ،آراکو نقل نہيں کيا ہے اور تنقيد بھی نہيں کی ہے ۔

مناسب تھاکہ اس کتاب کا ايک حصہ جو اسالمی حکومت کے بارے ميں تھا اسے مکمل کيا جاتا اس لئے کہ زمانے کے 
پيش نظر گئی جوشيعہ حکومتوں کو در پيش تھے مورد بحث قرار دئے  گزرنے کے ساتھ ساتھ او ران تحوالت وتغيرات کے

گئے ہيناور ان ميں سے بعض ختم ہوگئی ہيں ليکن مترجم محترم نے بعض نئی حکومتوں کا ذکر نہيں کيا ہے اور 
بحث مزيدمطالعہ کی زحمت گواره نہيں کی ہے، نتيجہ ميں اسی شکل ميں ترجمہ کردياہے بلکہ بعض شيعہ حکومتوں کی 

  سے کہنگی اورقدامت کی بو آتی ہے۔ 

  )شيعہ در تاريخ٥(
کتاب شيعہ در تاريخ ،جو محمد حسين زين عاملی کی تاليف ہے اور محمد رضا عطائی نے اس کتاب کافارسی ترجمہ کيا ہے 

ے يہ ايک ،يہ کتاب آستانہ قدس رضوی کے توسط سے چھپی ہے شيعہ تاريخ کے بارے ميں لکھی جانی والی کتابوں کے لئ
  اہم منبع و ماخذ ہے،يہ کتاب پانچ فصلوں اور ايک خاتمہ پر مرتب ہوئی ہے:

  پہلی فصل:شيعہ عقائد کا مختصرخاکہ اس کے معنی اور مفہوم نيز سابقہ شيعيت کے بيان ميں ہے ۔
  دوسری فصل: شيعوں سے وجود ميں آنے والے گروه اور فرقوں کے بيان ميں ہے۔ 

بعد سے امام حسين کی شہادت تک کی تاريخ اور اس پر تجزيہ وتبصره کے عالوه اس دوران جو تيسری فصل:پيغمبر ۖکے 
  حادثات واقعات واقع ہوئے ہيں ان کا بيان ہے۔ 

  چوتھی فصل:اموی اور عباسی خلفاء کے زمانے ميں شيعونکا اپنے موقف پرقائم رہنا سے مربوط ہے۔
  ار بيزاری کرنا۔پانچويں فصل : غلواور غاليوں سے شيعوں کا اظہ

''شيعہ در تاريخ '' شيعوں کے اندرونی فرقوں کے بارے مينايک اچھا منبع و ماخذ ہے بالخصوص شيعوں کے فرقوں کے 
  وجود ميں آنے کے علل و اسباب کو بيان کياگيا ہے اور اچھا تجزيہ و تبصره کيا ہے۔

کہيں کہيں ايسی بحثيں جوبيان ہوئی ہيں جو تاريخ تشيع  يہ کتاب تاريخ تشيع کے عنوان سے بہت زياده جامع نہيں ہے کيونکہ
کے دائرے سے خارج ہيں،جيسے وه بحثيں تاريخ خالفت اور خوارج کے بارے ميں پيش کی گئی ہيں وه تاريخ تشيع سے 

  بالکل خارج ہيں۔ 

  ) جہاد ا لشيعہ ٦( 
ی بحثيں شيعہ اور شيعہ فوجيوں کے جہاد و تاريخ شيعہ کے منابع ميں سے ايک کتاب جہاد شيعہ ہے اگر چہ اس کی اصل

انقالب کے بارے ميں ہيں،اس کتاب کی مؤلفہ محترمہ ڈاکٹر سميره مختار ليثی (استا دعين شمس يونيورسٹی ،مصر)ہيں کتاب
صفحات پر مشتمل ہے، يہ ٤٢٤ھ ميں شائع ہوئی جو ١٣٩٦جہاد شيعہ دارالجيل مطبع بيروت وزيری سائزميں بصورت مجلد 

مقدمہ کے بعد پانچ ابواب اور ايک خاتمہ پر مشتمل ہے، اس کتاب کا موضوع جہاد شيعہ ہے کہ اس کتاب ميں تقريباً  کتاب
دوسری صدی ہجری کے آخر تک کے حاالت کو مورد بحث و بررسی قرارديا گيا ہے ،بہ عبارت ديگر :اس کتاب کی مؤلفہ 

ہاد،نيز علويوں کے قيام اور ان کی شکست کے اسباب کو ايک طرف عباسيوں کے خالف شيعوں کی فوجی تحريک اور ج
بيان کرتی ہيں ،شيعہ فرقوں ،ان کی تحريکيں،ان کے اجتماعی اور سياسی موقف کو جو اس زمانہ مينموجود تھے بيان کرتی 

روشنی  ہيں دوسری طرف خلفا کی سياست جو ائمہ اطہارعليہم السالم اور شيعوں کے بارے ميں تھی اس پر بھی انہوں نے
ڈالی ہے۔ عام شيعہ تاريخ کے مباحث پہلے باب کے ايک حصہ ميں بيان کئے ہيں جيسے: شيعہ درلغت، مفاہيم شيعہ شيعوں 
کے وجود ميں آنے کی تاريخ، امام حسين کے جہاد کااثر، عراق ميں شيعوں کا جہاد، شيعٔہ کيسانيہ کا وجود، شيعٔہ اماميہ کے
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شيعہ کے بارے مينمختلف نظريوں کو بيان کيا ہے۔ تنہا ايک اعتراض جو اس کتاب پر  فرقے نيز تحقق شيعيت اور تاريخ
وارد ہوتا ہے وه يہ ہے کہ انہوننے ائمہ اطہار عليہم السالم کے سياسی نظريات کو اپنے لحاظ سے بيان کياہے چونکہ وه 

ں اور اسی وجہ سے امام حسين عليہ شيعہ نہيں تھيں اسی وجہ سے وه ائمہ کے سياسی تفکرکے اصول کو نہيں سمجھ سکي
السالم کے بعدوه امامت کے مبانی اور اصول کور وحانی وعلمی امامت بتاتی ہيں وه ان (بقيہ نو ائمہ )کی روش کو 

  ) ١اميرالمومنين ،امام حسن اور امام حسين کی روش سے جدا جانتی ہيں۔ (
............  

  ۔٣٦ھ ص١٣٩٦يل ،بيروت ،)مختا ر ليثی، سميره ،جہاد شيعہ ، دارالج١(

  

  )ايران مينتاريخ تشيّع اپنے آغازسے ساتويں صدی ہجری تک٧(

اس کتاب کے لکھنے والے جناب رسول جعفريان، حوزه علميہ قم کے ايک بزرگ محقق ہيں، يہ کتاب اپنی صنف ميں محققا 
ز تاريخ تشيع پر تحقيق کے لئے بہترين نہ و بے نظير ہے مؤلف مذکورکی بہت سی تٔاليفات ميں ايک بہترين تٔاليف ہے ني

منابع ميں سے ايک ہے، يہ کتاب تاريخ کی معلومات کے حوالہ سے نہايت قيمتی ہے کہ تاريخ تشيع ميں کوئی بھی محقق اس
کتاب سے بے نياز نہيں ہو سکتا، اس کتاب کی خوبيوں ميں سے ايک خوبی اس کے متن کی بے نيازی ہے اگر کوئی نقص 

ا بھی جاتا ہے تو اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے ہے مثالًجوحا شيے ہيں وه فنی اعتبار سے اعلٰی اور اس ميں پاي
معياری نہيں ہيں، دوسرے يہ کہ بعض مطالب جيسے منابع پر تنقيد و تبصره خود مطالب کے درميان ذکر کيا گيا ہے جو 

ن مطالب کو عليحده اسی عنوان سے لکھا جاتا يا کم از کم پڑھنے والوں کے لئے دشواری کا سبب ہوا ہے بہتر يہ تھا کہ ا
 حاشيہ ميں جدا گانہ لکھا جاتا تا کہ اصل کتاب کا امتيازاپنی جگہ باقی رہتا۔

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  عمومی منابع:
تاريخ تشيع کے بارے ميں بعض خصوصی کتابوں کی مختصر تحقيق کے بعد تاريخ کے عمومی منابع سے متعلق ہم تحقيق 

  کريں گے، موضوع کی حيثيت سے عمومی منابع اس طرح ہيں. 
  ) تاريخ عمومی ١(
  ) ائمہ کی زندگانی٢(
  ) کتب فتن وحروب ٣(
  )کتب رجال وطبقات ٤(
  )کتب جغرافيہ٥(
  ) کتب اخبار ٦(
  )کتب نسب ٧(
  )کتب حديث ٨(
  )کتب ملل ونحل ٩(

  )تاريخ عمومی ١( 
ے اس کتاب ميں تاريخ تشيع کی تحقيق زياده تر ان کتابوں سے کی گئی ہے جو پہلی صدی ہجری يا تاريخ خلفا ء يا اس جيس
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دور ميں لکھی گئی ہيں، جيسے تاريخ يعقوبی ،مروج الذہب، تاريخ طبری، الکامل فی التاريخ ،االمامة والسياسة ،العبر، تاريخ 
خلفاء ، شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،حتٰی وه تحقيقی اور تاريخی کتابيں جو معاصرين نے لکھی ہيں،تاريخ کی عمومی 

سے فائده اٹھا يا گيا ہے وه تاريخ يعقوبی اور مروج الذھب ہے، ان دو کتابوں ميں کتابوں مينسے سب سے زياده جس 
تقريباًبے طرف ہوکر تاريخی حوادث اور واقعات کو لکھا گيا ہے اور اس ميں حقيقت پوشی سے کام نہيں ليا گيا ہے، يعقوبی 

) نيزپيغمبر ۖ کی رحلت کے بعد جو ١ نے اصحاب پيغمبرکی ابو بکر کی خالفت سے مخالفت کو تفصيل سے بيان کيا ہے(
  گروه بندياں ہوئينانہيں بھی بيان کيا ہے،وه ان واقعات اور حوادث کو ذکر کرتے ہيں جوتاريخ شيعہ 

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

  .١٢٦تا١٢٣ص ٢ھ ج:١٤١٤)ابن واضح ،احمد بن ابی يعقوب ،تاريخ يعقوبی ،منشورات شريف الرضی ،قم  ١(

)، شہادت عمرو بن ٣)، شہادت حجر بن عدی(٢)،صلح امام حسن (١ميرالمومنين(سے مربوط ہيں جيسے حکومت ا
)کواپنی قدرت و توانائی کے مطابق بيان کيا ہے اور اس نے حّق مطلب کو تقريباًادا کيا ہے۔٥)اور شہادت امام حسين (٤حمق(

کو چھپانے ميں تعمد سے کام نہيں  مسعودی ايسے مؤرخ ہينجنہوں نے کتاب مروج الذہب اور التنبيہ واالشراف ميں حقيقت
لياہے، نيز کتاب مروج الذہب اور التنبيہ واالشراف ميں سقيفہ کا خالصہ بيان کيا ہے ،اصحاب کے درميان ا ختالف اور بنی 

)مسعودی نے اس کتاب ميں دوسری جگہ قضيہ فدک کو تحرير کيا ٦ہاشم کا ابوبکر کی بيعت نہ کرنے کو ذکر کيا ہے (
بھی واقعات امير المومنين اور شہادت امام حسين کے دوران وجود ميں آئے ہيں ان کو تفصيل سے بيان کيا ) جو ٧ہے،(
  )اس کے عالوه مروج الذہب ميں٨ہے(

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

  ۔١٧٨،١٧٩ص  ٣ھ، ج١٤١٤)ابن واضح ،احمد بن ابی يعقوب ،تاريخ يعقوبی ،منشورات شريف الرضی ،قم ١(
  ۔ ٢١٤،٢١٥)گزشتہ حوالہ ،ص٢(
  ۔٢٣٠،٢٣١)گزشتہ حوالہ، ص٣(
  ۔ ٢٣١،٢٣٢)گزشتہ حوالہ،ص٤(
  ۔٢٤٣،٢٤٦)گزشتہ حوالہ، ص٥(
، التنبيہ واالشراف دار  ٣١٦، ص٢ھ، ج١٤١١)مسعودی علی بن حسين ،مروج الذھب ،منشورات مؤسسةاالعلمی للمطبوعات بيروت ٦(

   ٤٢الصاوٰی للطبع والنشر والتاليف ،قاہره ،(بغير تاريخ کے)ص 
  ۔  ٢٦٢،ص٣الذھب،ج )مروج٧(
  ۔ ٢٦٦تا٢٤٦،ص٢) گزشتہ حوالہ ،ج٨(

جگہ جگہ شيعوں کے نام ان کے قبيلوں اور دشمنان اہل بيت کے ناموں کو ذکر کيا ہے، اسی طرح ائمہ اطھار عليہم السالم 
کی وفات کے تمام سال کو ان کی مختصرحيات طيبہ کے ساتھ بيان کيا ہے خصوصی طور سے دوسری صدی ہجری 

  )١لويونکے قيام کی بطورمفصل وضاحت کی ہے۔(مينع

  )ائمہ عليہم السالم کی زندگانی ٢(
ائمہ عليہم السالم کی زندگی سے مربوط جو کتابيں ہيں ان مينشيخ مفيد کی کتاب االرشاد ، ابن جوزی کی تذکرةالخواص کی 

  بہت زياده اہميت رکھتی ہيں ۔
ے جس ميں باره اماموں کی زندگی موجود ہے اس اعتبار سے کہ اميرالمومنين کتاب االرشاد مہم ترين شيعوں کا پہال مآخذ ہ

کی زندگی کا بعض حصہ رسول اسال م ۖ کے زمانہ مينتھا،پيغمبۖر کی سيرت کو بھی اس کتاب ميں بيان کيا گيا ہے خصو 
ے بارے ميں صاًآنحضرت کی جنگيں ، جنگ تبوک کے عالوه حضرت علی تمام جنگوں ميں موجود تھے، اس کتاب ک

صرف اتنا ہی کہناکافی ہے کہ تاريخ تشيع اور امام معصوم کی زندگی کی تاريخ کے بارے ميں کوئی بھی محقق اس کتاب 
  سے بے نياز نہيں ہے ۔ 

  ) کتب فتن و حروب ٣(
  يہ کتاب ان جنگونکے بيا ن سے مخصوص ہے جو مسلمانوں کی تاريخ نگاری ميں کافی
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............  

  ۔٣٥٨۔  ٣٢٦۔  ٣٢٤،ص٢ذہب ،ج)مروج ال١(

ھ ) کی تاليف ہے۔ ٢١٢اہميت کی حامل ہيں، ان ميں سے قديم ترين کتاب وقعةالصفين ہے جونصربن مزاحم منقری (متوفی 
جس ميں صفين کے واقعہ ميں اور جنگ کو بيان کيا گيا ہے، اس کتاب ميں حضرت علی اور معاويہ کے درميان مکاتبات 

مختلف تقريروں کے سلسلہ ميں اہم اطالعات موجود ہيں ، اس کتاب کے مطالب کے درميان  اور حضرت کے خطبات اور
مفيد معلومات اصحا ب پيغمبر ۖ کے حضرت علی سے متعلق خيا الت اور عرب کے مختلف قبائل کے درميان تشيع کے نفوذ 

  کی عکاسی پائی جاتی ہے ۔
ھی ايک اہم منابع مينسے ہے جو اسی سلسلے ميں لکھی گئی ہے اس ھ يہ کتاب ب٢٨٣کتاب الغارات مؤلف ابراہيم ثقفی کوفی

کتاب ميں امير المو منين کی خالفت کے زمانے کے حاالت بيان کئے گئے ہيں،اس کتاب ميں معاويہ کے کا رندوں اور 
ے غارت گروں کے بارے ميں کہ جوحضرت علی کی حکومت ميں تھے تحقيق کی گئی ہے، اس کتاب سے اميرالمومنين ک

  دور کے شيعوں کے حاالت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 
الجمل يا نصرةالجمل شيخ مفيدکی يہ کتاب ارزش مند منابع ميں سے ايک ہے کہ جس ميں جنگ جمل کے حاالت کی تحقيق 
کی گئی ہے چونکہ يہ کتاب حضرت علی کی پہلی جنگ جو آپ کی خالفت کے زمانے ميں واقع ہوئی ہے اس کے متعلق 

اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کا مرتبہ عراق کے لوگوں کے درميان آپ کے وہاں ہے لٰہذا 
  جانے سے پہلے کيا تھا ۔

  )کتب رجال و طبقات٤(
علم رجال ان علوم ميں سے ہے کہ جن کاربط علم حديث سے ہے اور اس علم کا استعمال احاديث کی سند سے مربوط ہے، 

عہ راويان حديث اور اصحاب پيغمبۖرکے حاالت زندگی کا پتہ چلتا ہے،رجال شيعہ ميں اصحا ب پيغمبر ۖ کے اس علم کے ذري
عالوه ائمہ معصومين کے اصحاب کو بھی مورد بحث قرار ديا گيا ہے ، علم رجال شناسی دوسری صدی ہجری سے شروع 

امل وترقی ہوتی جارہی ہے ، اہل سنت کی بعض ہو ااور آج تک جاری ہے اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ا س ميں تک
  معروف ومعتبر کتابيں اس سلسلہ ميں مندرجہ ذيل ہيں :

  ھ٤٦٣)االستيعاب فی معرفة االصحاب ، ابن عبدالبرقرطبی ١(
  ھ٦٣٠) اسد الغابہ فی معرفةالصحابہ، ابن اثير جزری ٢(
  ھ ٤٦٣) تاريخ بغداد، خطيب بغدادی ٣(
  حابہ، ابن حجر عسقالنی ) ا الصابہ فی معرفة الص٤(

  اسی طرح شيعوں کی بھی اہم ترين کتابيں درج ذيل ہيں:
  ھ٤٦٠)اختيار معرفة الرجال کشی،شيخ طوسی ١(
  )رجال نجاشی(فہرست اسماء مصنفی الشيعة)٢(
  )کتاب رجال يا فہرست شيخ طوسی٣(
  ھ٢٨٠)رجال برقی،احمد بن محمد بن خالد برقی٤(
  ھ٣٨١)مشيخہ ،شيخ صدوق ٥(
  ھ ٥٨٨عالم العلما ئ،ابن شہر آشوب مازندرانی)م٦(
  ھ٧٠٧)رجال ابن دائود،تقی الدين حسن بن علی بن دائود حلی٧(

  البتہ شيعوں کے درميان علم رجال نے زياده تکامل وارتقاپيدا کيا ہے اور مختلف حصوں ميں تقسيم ہوا ہے۔
العلماء کو حروف کی ترتيب کے لحاظ سے لکھا  بعض کتب رجال جيسے اسد الغابہ ،فہرست شيخ ،رجال نجاشی اور معالم

گيا ہے اور کچھ کتابيں جيسے رجال شيخ اور رجال برقی رسوۖل اکرم اور ائمہ کے اصحاب کے طبقات حساب سے لکھی 
گئی ہيں ،علم رجال پر اور بھی کتابيں ہيں جن ميں لو گوں کو مختلف طبقات کی بنياد پر پرکھا گيا ہے ان ميں سے اہم کتاب 

  طبقات ابن سعد ہے ۔

  ) کتب جغرافيہ ٥(
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کچھ جغرافيائی کتابيں سفر نا موں سے متعلق ہيں، جن ميں اکثر کتابينتيسری صدی ہجری کے بعد لکھی گئی ہيں چونکہ اس 
گياکتاب ميں تاريخ تشيّع کی تحقيق شروع کی تين ہجری صديوں ميں ہوئی ہے ،اس بنا پر ان سے بہت زياده استفا ده نہيں کيا 
ہے،ہاں بعض جغرافيائی کتابيں جن ميں سند کی شناخت کرائی گئی ہے اس تحقيق کے منابع ميں سے ہيں ، ان کتابوں ميں 

معجم البلدان جامع ہونے کے اعتبار سے زياده مورد استفاده قرار پائی ہے، اگر چہ مؤلف کتاب''ياقوت حموی'' نے شيعونکے
ے بڑے خاندان کا ذکر کرتے وقت کسی بھی شيعہ عالم اور بڑے شيعہ خاندانوں کا متعلق تعصب سے کام ليا ہے اور کوفہ ک

  ذکر نہيں کيا ہے ۔

  )کتب اخبار ٦(
کتب اخبارسے مراداحاديث کی وه کتابيں نہيں ہيں جن ميں حالل و حرام سے گفتگو کی گئی ہے بلکہ ان سے مراد وه قديم 

عنوان سے اسالمی دور ميں لکھی گئی ہيں کہ ان کتابوں ميں تاريخی ترين تاريخی کتابينہيں جو تاريخ کی تدوين کے 
اخباراور حوادث کو راويوں کے سلسلہ کے ساتھ بيان کيا گيا ہے، يعنی تاريخی اخبار کے ضبط ونقل ميں اہل حديث کا طرز 

ے متعلق تمام اخبار اپنايا گياہے ۔ اس طرح کی تاريخ نگاری کی چند خصوصيات ہيں ،پہلی خصوصيت يہ کہ ايک واقعہ س
کو دوسرے واقعہ سے الگ ذکر کياجاتا ہے وه تنہا طور پر مکمل ہے اورکسی دوسری خبر اور حادثہ سے ربط نہيں 

ہے،دوسری خصوصيت يہ کہ اس ميں ادبی پہلوئوں کا لحاظ کيا گياہے يعنی مؤلف کبھی کبھی شعر، داستان مناظرے سے 
سے ان اخبار يين کے آثار ميں زياده ديکھنے ميں آتی ہے جو ''ايام العرب'' کی استفاده کرتا ہے يہ خصوصيت خاص طور پر

روايات سے متاثر تھے ، اسی وجہ سے بعض محققين نے ''خبر '' کی تاريخ نگاری کو زمانٔہ جاہليت کے واقعات کے اسلوب
  ا ہے ۔و انداز سے ماخوذ جانا ہے۔تيسری خصوصيت يہ کہ ان ميں روايات کی سند کا ذکر ہوت

در حقيقت تاريخ نگاری کا يہ پہال طرز خصوصاً اسالم کی پہلی دو دصديوں ميں کہ جس ميں اکثرتاريخ کے خام موادو 
مطالب کا پيش کرنا ہوتا تھا اسالمی دور کے مکتوب آثار کا ايک اہم حصہ رہاہے۔اسی طرح سے اخبار کی کتابوں کے 

ارکی تاليف کرده ہے زياده اہميت رکھتی ہے ،اس کتاب کا لکھنے واال خاندان درميان کتاب االخبارالموفقيات جو زبير بن بک
زبير سے ہے کہ جس کی اہل بيت سے پرانی دشمنی تھی اس کے عالوه اس کے ، متوکل عباسی( جو امير المومنين اور ان 

) نيز اس کی جانب سے ١(کی اوالد کا سخت ترين دشمن تھا) سے اچھے تعلقات تھے اور اس کے بچوں کا استاد بھی تھا۔
) ان سب کے باوجوداس کتاب مينابوبکر کی خالفت پر اصحاب پيغمبۖر کے ٢مکہ ميں قا ضی کے عہدے پر فائز تھا (

اعتراضات کے بارے ميناہم معلومات ہيں خصوصاً اس ميں ان کے وه اشعاربھی نقل کئے گئے ہيں جو حضرت علی کی 
  ۔ جانشينی اور وصايت پر داللت کرتے ہيں

  )کتب نسب٧(
نسب کی کتابوں ميں انساب االشراف بالذری سب سے زياده قابل استفاده قرار پائی ہے جو نسب کے سلسلہ ميں سب سے 

بہترين ماخذ جانی جاتی ہے ،دوسری طرف اس کتاب کو سوانح حيات کی کتابونميں بھی شمار کيا جا سکتا ہے۔ اگر چہ علم 
ساب العرب جامع ترين کتاب ہے کہ جس ميں مختصر وضاحت بھی بعض لوگوں کے نسب کے لحاظ سے کتاب جمہرة االن

  بارے ميں ميں کی گئی ہے ۔
کتاب منتقلہ الطالبيين ميں ذريت پيغمبۖراور سادات کی مہاجرت سے متعلق تحقيق کی گئی ہے، ان مطالب سے استفاده کرتے 

  تحقيق کی جا سکتی ہے۔ ہوئے ابتدائی صديوں ميں اسالمی سرزمينوں پر تشيع سے متعلق
............  

  ٤٦٧،ص٨ھ ج١٣٤٩)خطيب بغدادی،الحافظ ابی بکر احمد بن علی ،تاريخ بغداد،مطبعة السعاده،مصر،١(
   ١٦٠) ابن نديم ،الفہرست،بيروت،(بی تا)ص٢(

  

  )کتب ا حاديث٨(

تاريخ تشيع کے دوسرے منابع ميں سے حديث کی کتابيں ہيں عرف اہل سنت ميں حديث سے مراد قول ،فعل اور تقرير 
رسول ۖہے ،ليکن شيعوں نے رسوۖل کے ساتھ ائمہ معصومين کو بھی شامل کيا ہے اور شيعہ رسول کے ساتھ ائمہ معصومين 
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)مسند احمد بن حنبل ٢٥٦۔١٩٤ی کتابوں ميں صحيح بخاری (کے قول ،فعل اورتقرير کوبھی حجت مانتے ہيں ،اہل سنت ک
)صحابہ کے درميان تشيع اور اميرالمومنين کی حقانيت( جو ٤٥٠) مستدرک علی الصحيحين حاکم نيشاپوری (ف٢٤١۔١٦٤(

  تشيع کی بنيادہے) کی تحقيق کے لئے بہترين کتابيں ہيں۔
ھ) تہذيب ٣٨١ھ )، من ال يحضره الفقيہ صدوق (ف٣٢٩کلينی( شيعہ حضرات کی حديث کی کتابيں جيسے کتب اربعہ :الکافی

ھ)اوردوسری کتابيں جيسے امالی ،غررالفوائدو درر القالئدسيد مرتضٰی ٣٦٠االحکام و استبصارشيخ طوسی (وفات 
 ) االحتجاج طبرسی( چھٹی صدی )شيعہ احاديث کا عظيم دائرة المعارف (انسائيکلوپيڈيا) بحاراالنوار مجلسی٤٣٦۔٣٥٥(
ھ) وغيره کہ جو اہل سنت کی کتابونپر امتيازی حيثيت رکھتی ہيں، اس کے عالوه شيعوں کے فروغ ، ان کے رہائشی ١١١١(

عالقے، ان کے اجتماعی روابط اور ائمٔہ معصومين کے ساتھ انکے اربتاط کے طريقہ کار کا اندازه ان کی حديثوں سے لگايا 
  جا سکتا ہے ۔ 

  )کتب ملل ونحل٩(
) کی کتاب ملل ونحل ہے، يہ کتاب جامعيت اورماخذ کے قديم ہونے کے  ٥٤٨۔ ٤٧٩ہ ميں اہم ترين ماخذشہرستانی (اس سلسل

اعتبار سے بہترين منابع ميں شمار ہوتی ہے بلکہ يہ کتاب محققين اور دانشمندوں کے لئے مرجع ہے اگرچہ مؤلف نے 
فرقہ والی حديث کا ذکر کيا ہے اور اہل سنت ٧٣مقدمہ ميں  مطالب کو بيان کی ميں تعصب سے کام ليا ہے،اس نے کتاب کے

کو فرقہ ناجيہ قرار ديا ہے حتی االمکان شيعہ فرقوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ثابت کرے کہ شيعہ 
ميہ ،يونسيہ فرقونکی کثرت شيعوں کے بطالن پر دليل ہے، شہرستانی نے مختاريہ ،باقريہ ،جعفريہ ،مفضلہ ،نعمانيہ ، ہشا

جيسے فرقوں کو بھی شيعہ فرقوں ميں شمار کيا ہے جب کہ ان فرقوں کا خارج ميں کوئی وجود ہی نہيں ہے، جيسا کہ 
مقريزی نے اپنی کتاب خطط ميں کہاہے کہ شيعہ فرقوں کی تعدادتين سو ہے ليکن ان کو بيان کرتے وقت بيس سے زياده 

  فرقہ نہينبيان کرسکا ۔
قديم ترين ا ور اہم ترين ، اشعری قمی کی المقاالت والفرق او ر نو بختی کی فرق الشيعہ ہے۔ اشعری قمی  ملل ونحل کی جملہ

  اور نو بختی کا شمارشيعہ علماء اوردانشوروں ميں ہوتاہے جن کا زمانہ تيسری صدی ہجری کا نصف دوم ہے ۔
امعيت رکھتی ہے ليکن اس کے مطالب پراگنده ہيں کتاب'' المقاالت و الفرق ''معلومات کے لحاظ سے کافی وسيع ہے اور ج

اورمناسب ترتيب کی حامل نہيں ہے۔ بعض محققين کی نظر ميں نوبختی کی کتاب فرق الشيعہ حقيقت ميں کتاب المقاالت 
 والفرق ہی ہے ۔

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  دوسری فصل 
  

  شيعوں کے آغاز کی کيفيت 

  

  شيعہ:لغت اور قرآن ميں 

  )١لفظ شيعہ لغت ميں ماده شيع سے ہے جس کے معنی پيچھے پيچھے چلنے اور کاميابی اور شجاعت کے ہيں۔(
  )٢اسی طرح اکثر لفظ شيعہ کا اطالق حضرت علی کی پيروی کرنے والوناور ان کے دوستوں پر ہوتا ہے۔(

  )٣جيساکہ ازہری نے کہا ہے: شيعہ يعنی وه گروه جو عترت اور خاندان رسوۖل کو دوست رکھتا ہے۔(
  ابن خلدون نے کہا ہے : لغت ميں شيعہ دوست اور پيروکار کو کہتے ہيں، ليکن فقہااور
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............  

  )اس شعر کی طرح:١(
  والخزرجی قلبہ مشيع 

  ليس من االمر الجليل يفزع 
ترجمہ: خزرجی لوگ شجاع اور بہادر ہيں اور بڑے سے بڑا کام انجام دينے سے بھی نہيں ڈرتے۔ الفراہيدی'الخليل بن احمد' ترتيب 

   ٩٦٠،ص٢کتاب العين'انتشارات اسوه'تھران، ج
  ۔٣٣٢اللغة'طبع سنگی ص  )فيروزه آبادی'قاموس٢(
  ٢٥٧ص١١)الحسينی الواسطی الزبيدی الحنفی،ابو فيض السيد مرتضٰی،تاج العروس ،ج٣(

)ليکن شہرستانی نے معنا ی ١گذشتہ متکلمين کی نظر ميں علی اور ان کی اوالد کی پيروی کرنے والونپراطالق ہوتاہے (
ہاہے : شيعہ وه ہيں جو صرف علی کی پيروی کرتے ہيناور انشيعہ کے سلسلے ميں دائره کو تنگ اور محدودکرتے ہوئے ک

کا عقيده يہ ہے کہ علی کی امامت اور خالفت نص سے ثابت ہے اور کہتے ہيں کہ امامت ان سے خارج نہيں ہو گی مگر ظلم
  ) ٢کے ذريعہ ۔(

ا ہے جيسے''اّن من شيعتہ قرآن ميں بھی لفظ شيعہ متعدد مقامات پر پيروی کرنے والوناور مدد گار کے معنی ميں آي
) (نوح کی پيروی کرنے والوں ميں ابراہيم ہيں)دوسری جگہ ہے ''فاستغاثہ الذی من شيعتہ علی الذی من ٣البراھيم،،(

) موسٰی کے شيعوں ميں سے ايک شخص نے اپنے دشمن کے خالف جناب موسٰی سے نصرت کی درخواست کی ٤عدوه،،(
) لفظ شيعہ شيعوں کے منابع ميں صرف ٥ان اور علی کے دوستوں کے معنی ميں ہے(،روايت نبوی ميں بھی لفظ شيعہ پيرو

ايک ہی معنی اور مفہوم ميں استعمال ہوا ہے اور وه يہ ہے کہ شيعہ، علی اور ان کے گياره فرزندونکی جانشينی کے 
ئی ہے ، جس طرح سے تيسریمعتقدہيں جن ميں پيغمبر ۖ کی وفات کے بعد سے لے کر غيبت صغرٰی تک کوئی تبديلی نہيں آ

  ہجری کے دوسرے حصہ کے نصف ميں مکمل باره اماموں پر يقين 
............  

  ١٩٦ھ ص١٤٠٨)ابن خلدون،عبدالرحٰمن بن محمد،مقدمہ ،دار احيا التراث العربی بيروت ١(
  ١٣١ص١ھ ش،ج ١٣٦٤)شہرستانی،الملل والنحل ،منشورات الشريف الرضی ،قم ،٢(
   ٣٧،٨٣)سوره صافات٣(
   ٢٨،١٥)سوره قصص٤(
  )بعد والی فصل ميں اس روايت پر اشاره کيا جائے گا۔٥(

  رکھتے تھے ،پہلے دور کے شيعہ جو پيغمبۖر کے اصحاب تھے و ه بھی اس بات کے معتقد تھے۔
شيعہاس لئے کہ انہوننے باره امامونکے نام حديث نبوی سے ياد کئے تھے اگرچہ ستمگار حاکموں کے خوف کی بنا پر کچھ 

ان روايات کو حاصل نہيں کر پائے جواس بات پر داللت کرتی ہيں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت واجب ہے جيسا کہ 
)جو اپنے زمان کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو ا س ١پيغمبر ۖ نے فرمايا:(من مات اليعرف امامہ مات ميتة جاھلية) (

  کی موت جاہليت کی موت ہے۔
  ہم ديکھتے ہيں جس وقت امام جعفرصادق ـ کی شہادت واقع ہوئی  اس رو سے

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

)ابن حجر ہيثمی جو اہل سنت کے دانشمندوں ميں سے ايک ہيں انہوں نے اس حديث کوجو باره اماموں کے بارے ميں آئی ہے ذکر ١(
ريقوں سے نقل ہوا ہے، وه اس حديث کی تفسير کيا ہے اور اس حديث کے صحيح ہو نے پر اجماع کا دعوٰی بھی کيا ہے جو مختلف ط

کرتے ہوئے اہل سنت کے علماء اور دانشوروں کے متضاد و متناقض اقوال پيش کرتے ہيں کہ جو اس سلسلہ ميں وارد ہوئے ہيں اور 
جو اسالم کی آخر ميں کسی نتيجہ تک نہيں پہونچتے ہيں ،ان ميں سے قاضی عياض نے کہا :شايد اس سے مراد باره خليفہ ہيں کہ 

خالفت کے زمانہ ميں حاکم تھے کہ جو وليدبن يزيد کے زمانہ تک جاری رہا ،بعض دوسروننے کہا: باره سے مراد خليفہ بر حق ہيں کہ 
جو قيامت تک حکومت کريں گے جن مينسے چند کا دور گزر چکا ہے جيسے خلفائے راشدين ،امام حسن ،معاويہ عبدهللا بن زبير ،عمر 

يز اور مھدی عباسی، دوسرے اورجو دو با قی ہينان ميں سے ايک مھدی منتظر ہيں جو اہل بيت ميں سے ہوں گے،نيز بن عبد العز
بعض علما ء نے باره ائمہ کی حديث کی تفسيرباره امامونسے کی ہے کہ جو مہدی کے بعد آئيں گے ان ميں سے چھ امام حسن کے 

  ) ٣٧٧،ص١٣٨٥مينسے ہونگے(الصواعق المحرقہ ، مکتبةقاہره، طبع دوم،  فرزندوں ميں سے اور پانچ امام حسين کے فرزندوں
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زراره جو کہ بوڑھے تھے انہوننے اپنے فرزند عبيد کو مدينہ بھيجا تاکہ امام صادق کے جانشين کا پتہ لگائيں ليکن اس سے 
ھ ميں لے کر فرمايا : اے پہلے کہ عبيد کوفہ واپس آتے،زراره دنيا سے جاچکے تھے، آپ نے موت کے وقت قرآن کو ہات

  )٢خدا !گواه رہنا ميں گواہی ديتاہوں اس امام کی امامت کی جس کو قرآن ميں معين کيا گيا ہے۔(
البتہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ شيعہ کا معنی اور مفہوم اپنی اصلی شکل اختيار کرنا ہو گيا اور اس کے حدو د 

باطل فرقوں اور گروہوں کی طرف منسو ب لوگوں کو شيعہ ہونے سے خارج جانا مشخص ہوگئے ،اسی لئے ائمہ اطہار نے 
ہے ، چنانچہ شيخ طوسی حمران بن اعين سے نقل کرتے ہيں، ميں نے اما م محمد باقر سے عرض کيا:کيا ميں آپ کے واقعی

ہمارے پاس شيعوں کے نام ان شيعوں مينسے ہوں؟امام نے فرمايا:ہاں تم دنيااورآخرت دونونميں ہمارے شيعوں مينسے ہواور
کے باپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہيں ،مگر يہ کہ وه ہم سے روگردانی کريں ،پھر وه کہتے ہيں، ميں نے کہا : ميں آپ 

پر قربان ہوجاؤں کيا کوئی آپ کا شيعہ ايسا ہے کہ جو آپ کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور ايسی صورت ميں آپ سے 
  ام نے فرمايا: ہاں حمران تم ان کو نہيں ديکھو گے ۔روگردانی بھی کر ے ؟ام

حمزه زيّات جو اس حديث کے راويوں ميں سے ايک ہے ،وه کہتے ہيں کہ ہم نے اس حديث کے سلسلہ ميں بحث کی ليکن ہم 
مام امام کے مقصد کو نہيں سمجھ سکے لہذاہم نے امام رضاکو خط لکھا اور امام سے اس حديث کے متعلق دريافت کيا تو ا

  نے فرمايا : امام صادق 
............  

   ٣٧٧ص ١ش،ج١٣٦٣) کلينی ،اصول کافی ،دارالکتب ا السالميہ طبع پنجم تھران ،١(
  ٣٧١ھ، ص، ١٤٠٤)شيخ طوسی ، اختيارمعرفةالرجال ،مؤسسہ آل البيت الحيا ء التراث ،قم ٢(

  )١کا مقصود، فرقہ واقفيہ تھا(
اثنا عشری پر عنواِن شيعہ کا اطالق ہوتا ہے،اورفقہا کبھی کبھی اس کو اصحابنا يا  اس بنا پر رجال شيعی ميں صرف شيعہ

اصحابنااالماميہ سے تعبير کرتے ہيں اور وه لوگ جو صحيح راستہ يعنی راه تشيع سے منحرف ہوگئے تھے ان کوفطحی 
ميں آيا بھی ہے توانہوں نے منحرف  ،واقفی ،ناؤوسی وغيره سے تعبير کيا گيا ہے اور اگر ان کا نام شيعوں کی کتب رجال

ہونے سے قبل روايتيننقل کی ہيں ،چنانچہ اہل سنت کے چند راويوں کے نام اس کتاب ميں آئے ہينجنہوں نے ائمہ اطہار سے 
روايتيں نقل کی ہيں ليکن اہل سنت کے دانشمندوں اور علماء رجال نے شيعہ کے معنی کو وسيع قرار ديا ہے اور تمام وه 

و شيعونسے ظاہر ہوئے ہيں جيسے غالة وغيره ان پر بھی شيعہ کا اطالق کيا ہے، اس کے عالوه اہلبيت پيغمبۖر کے فرقے ج
دوستوں اور محبوں کو بھی شيعہ کہا ہے جب کہ ان ميں سے بعض اہل بيت کی امامت اور عصمت پر اعتقاد نہيں رکھتے 

ہلسنت کے مبنٰی پر فتوٰی ديتاتھا ليکن ابن قتيبہ نے اس کو تھے ،جيسے سفيان ثوری جومفتيان عراق ميں سے تھا اور ا
  )٢شيعوں کی فہرست ميں شمار کيا ہے۔( 

ابن نديم کہ جو اہل سنت کے چار فقہاميں سے ايکہے شافعيوں ان کے بارے ميں يوں کہتا ہے کہ شافعيوں ميں تشيع کی 
کے بعد شيعوں کی زياده تعداد کو زيديوں نے  )البتہ دوسری ا ور تيسری صدی ہجری ميں شيعہ اثناعشری٣شدت تھی(

  تشکيل ديا ہے، وه لوگ اکثر سياسی معنٰی 
............  

  ۔٧٦٣ص٢) شيخ طوسی،معرفة الرجال موسسہ آل البيت الحياء التراث ، ج١(
  ۔٦٢٤،ص ١٤١٥،١٣٧٣) ابن قتيبہ ،المعارف منشورات شريف الرضی ،قم ،طبع اول ،٢(
  ،(کان الشافعی شديداًفی التشيع)٢٩٥ارالمعرفة للطبع والنشر ،بيروت،ص)ابن نديم ،ا لفہرست ،د٣(

ميں شيعہ تھے نہ کہ اعتقادی معنٰی ميں، اس لئے کہ فقہی اعتبار سے وه فقہ جعفری کے پيروی نہيں کرتے تھے بلکہ فقہ 
ک واصل بن عطا کا )اصول اعتقادی کے اعتبار سے شہرستانی نقل کرتا ہے، زيد ايک مدت ت٢حنفی کے پيرو تھے، (

شاگرد تھا جس نے مذہب معتزلہ کی بنياد ڈالی اور اصول مذہب معتزلہ کو زيد نے پھياليا ہے، اس وجہ سے زيديہ اصول 
ميں معتزلی ہيں اسی باعث يہ مفضول کی امامت کوافضل کے ہوتے ہوئے جائز جانتے ہيں اور شيخين کو برا بھی نہيں 

  )٣ر سے اہل سنت سے نزديک ہيں۔(کہتے ہيں اور اعتقادات کے اعتبا
  )٤چنانچہ ابن قتيبہ کہتا ہے: زيديہ رافضيوں کے تمام فرقوں سے کم تر غلو کرتے ہيں۔(

اس دليل کی بنا پر محمد نفس زکيہ کے قيام(جو زيديوں کے قائدين ميں سے ايک تھے) کو بعض اہل سنت فقہاکی تاکيد اور 
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)مکتب مدينہ کے ٧) عبد هللا بن جعفر(٦)ابن عجالن(٥ہے، ابوبکر بن ابيسيره(رہنمائی حاصل تھی اور واقدی نے نقل کيا 
بڑے محدثين ميں سے تھے اور خود واقدی نے ان سے حديث نقل کی ہے ،وه سب محمد نفس زکيہ کے قيام ميں شريک تھے

  ) ٨،اسی طرح شہرستانی کہتاہے محمد نفس زکيہ کے شيعوں ميں ابوحنيفہ بھی تھے ۔ (
معتزلی بھی محمد کے قيام کے موافق تھے اور ابو الفرج اصفہانی کے نقل کے مطابق بصره ميں معتزليوں کی بصره کے 

)اس لحاظ سے زيديہ ١ايک جماعت نے جن ميں واصل بن عطا اور عمرو بن عبيد تھے ان لوگوننے ان کی بيعت کی تھی (
د فاطمہ سالم هللا عليہا کی افضليت واولويت کے معتقد صرف سياسی اعتبار سے شيعوں ميں شمار ہوتے تھے اگر چہ وه اوال

  بھی تھے ۔
............  

   ١٤٣، ص١ھ ش ،ج ١٣٦٤)شہرستانی ،ملل و نحل، منشورات شريف الرضی ،قم ٢(
  ١٣٨، ص ١ھ ش ،ج ١٣٦٤)شہرستانی ،ملل و نحل، منشورات شريف الرضی ،قم ٣(
  ٦٢٣)ابن قتيبہ ،المعارف ،ص ٤(
   ٢٥١ص١٣٧٤ی ،مقاتل الطالبين ،منشورات شريف الرضی ،قم )ابو الفرج اصفہان٥(
   ٥٤)گزشتہ حوالہ ص،٦(
   ٢ ٢٥٦)گزشتہ حوالہ ص،٧(
   ١٤٠ص ١ھ ش مج  ١٣٦٤)شہرستانی ،ملل و نحل ،منشورات شريف الرضی ،قم ، ٨(

  

  آغاز تشيّع

  قوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے: آغاز تشيع کے سلسلہ ميں مختلف نظريات پائے جاتے ہيں ، جنہيناجمالی طور پر دو طب
)وه صاحبان قلم اور محققين جن کا کہنا ہے: شيعيت کا آغاز رسول اعظۖم کی وفات کے بعد ہوا، خود وه بھی چند گروه ميں ١(

  تقسيم ہوجاتے ہيں۔
کہا :حضرت (الف )پہلے گروه کا کہنا ہے : شيعيت کا آغاز سقيفہ کے دن ہوا ، جب بزرگ صحابہ کرام کی ايک جماعت نے

  )٢علی عليہ السالم امامت و خالفت کے لئے اولويت رکھتے ہيں ۔(
............  

  . ٢٥٨)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، ص ١(
)يعقوبی بيان کرتے ہيں :چند بزرگ صحابہ نے ابوبکر کی بيعت کرنے سے انکار کيااور کہا: حضرت علی خالفت کے لئے اولويت ٢(

  ھ١٤١٤،طبع، منشورات الشريف الرضی قم ١٢٤،ص ٢خ يعقوبی، جلد رکھتے ہيں، تاري

(ب)دوسرے گروه کا کہنا ہے : آغاز تشيع خالفت عثمان کے آخری زمانے سے مربوط ہے اور يہ لوگ اس زمانہ ميں ، عبد 
  )١هللا بن سبا کے نظريات کے منتشر ہونے کوآغاز تشيع سے مربوط جانتے ہيں۔(

(ج)تيسرا گروه معتقد ہے کہ شيعيت کا آغاز اس دن سے ہوا جس دن عثمان قتل ہوئے ،اس کے بعد حضرت علی کی پيروی 
کرنے والے شيعہ حضرات ان لوگوں کے مدمقابل قرار پائے ،جو خون عثمان کا مطالبہ کررہے تھے ، چنانچہ ابن نديم ر قم 

کی اور وه انتقام خون عثمان کے عالوه کسی دوسری چيز پر قانع  طراز ہيں:جب طلحہ و زبير نے حضرت علی کی مخالفت
نہ تھے ، نيز حضرت علی بھی ان سے جنگ کرنا چاہتے تھے تاکہ وه حق کے سامنے تسليم ہوجائيں ،اس دن جن لوگوں نے

يرے حضرت علی کی پيروی کی وه شيعہ کے نام سے مشہور ہوگئے اور حضرت علی بھی خود ان سے فرماتے تھے:يہ م
  ) نيز ابن عبدربہ اندلسی ر قم طراز ہيں :٢شيعہ ہيں ،(

  )٣''شيعہ وه لوگ ہيں جو حضرت علی کو عثمان سے افضل قرار ديتے ہيں۔(
  )٤(د)چوتھا گروه معتقد ہے کہ شيعہ فرقہ روز حکميت کے بعدسے شہادت حضرت علی تک وجود ميں آيا۔ (

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

  ٢٥ھ، ص :١٣٩٦لشيعہ ، دار الجيل ، بيروت ، )مختار الليثی، سميره ، جہاد ا١(
  ٢٤٩)ابن نديم الفہرست ''دار المعرفة''طبع،بيروت(بی تا) ص٢(
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  ٢٣٠ص ٢ھ ج١٤٠٩)ابن عبدربہ اندلسی احمد بن محمد ، العقد الفريد ،دار االحياء التراث العربی ، بيروت ٣(
  ١٣٤، ص١٣٩٧الفرق'' طبع،قاہره، )بغدادی ، ابو منصور عبد القادر بن طاہر بن محمد ''الفرق بين٤(

  )١(ھ )پانچواں گروه آغاز تشيع کو واقعہ کربال اور شہادت امام حسين سے مربوط قرار ديتاہے۔(
)دوسرا طبقہ ان محققين کا ہے جو معتقد ہينکہ شيعيت کا ريشہ رسول خدا ۖکی حيات طيبہ ميں پايا جا تا تھا،تمام شيعہ علما ٢(

  )٢بھی اس کے قائل ہيں ۔(
بعض اہل سنت دانشوروں کابھی يہی کہنا ہے ،چنانچہ محمد کردعلی جو اکابرعلمائے اہل سنت سے ہيں ،کہتے ہيں :''رسول 

  )٣خدا صلٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے زمانے ميں بعض صحابہ کرام شيعيان علی کے نام سے مشہور تھے۔(
قيفہ ، خالفت عثمان کا آخری دور،جنگ جمل ، حکميت اور مذکوره باال نظريات کے پيش نظر کہا جا سکتا ہے کہ روز س

واقعہ کربال وغيره وه موارد ہينجن ميں رونما ہونے والے کچھ حادثات تاريخ تشيع ميں مؤثر ثابت ہوئے ،چونکہ عبدهللا بن 
  عيد ہے ۔سبا نامی کے وجود کے بارے ميں شک و ابہام پايا جاتاہے،لٰہذا ان ادوار ميں شيعيت کا تشکيل پا نا ب

کيونکہ اگر احاديث پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم پر محققانہ نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب سے پہلے 
رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی زبانی بہت سی احاديث ميں لفظ شيعہ حضرت علی کے چاہنے والوں کے لئے 

ض کی طرف اشاره کررہے ہيں، نيز يہ تمام احاديث اہل سنت و الجماعت کے نزديک استعمال ہوا ہے ،جن ميں سے ہم بع
  مقبول ہيناور منابع احاديث ميں ہيں ،جيسا کہ سيوطی جو کہ اہل سنت والجماعت کے مفسروں

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

  ٨٤يليہ ص۔ نقل از برنا '' رولويس '' اصول االسماع ٣٥)مختار الليثی، ڈاکٹر سميره '' جہاد الشيعہ '' ١(
، اورشيعہ در تاريخ،، ترجمہ محمد رضا عطائی ٤٨ص  ١٣٧٨)دفاع از حقانيت شيعہ، ترجمہ غالم حسن محرمی ، مومنين ، طبع اول ٢(

  ٣٤، ش ، ص ،  ١٣٧٥، انتشارات آستانہ قدس رضوی ، طبع دوم ، 
   ٢٤٥، ص  ٦، ج  ١٩٨٣ھ ۔  ١٤٠٣)خطط الشام ، مکتبة النوری ، دمشق ، طبع سوم ، ٣(

ميں سے ہيں اس آئہ کريمہ: ''اوٰلئٔک ھم خير البرية '' کی تفسير ميں پيغمبر اکرم ۖسے حديث نقل کرتے ہيں ، منجملہ يہ حديث 
کہ پيغمبۖر اسالم نے فرمايا : اس آئہ کريمہ: ''اوٰلئٔک ھم خير البرية '' ميں خيرالبريہ سے مراد حضرت علی اور ان کے شيعہ 

  ) ١دن کامياب ہيں۔(ہيں اور وه قيامت کے 
ر سول اکرم ۖ نے حضرت علی سے فرمايا : خداوند کريم نے آپ کے شيعوں کے اور شيعوں کو دوست رکھنے والے افراد 

)نيز پيغمبر اسالۖمنے حضرت علی سے فر مايا :آپ اور آپ کے شيعہ حوض کوثر پر ميرے ٢کے گناہوں کو بخش ديا ہے ،(
وثر سے سيراب ہونگے اور آپ کے چہرے (نور سے ) سفيدہوں گے اور آپ کے پاس آئيں گے در حاالنکہ آپ حوض ک

)رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے ايک ٣دشمن پياسے اور طوق و زنجير ميں گرفتا رہوکر ميرے پاس آئينگے (
ا سے فرمايا: اے طوالنی حديث ميں حضرت علی کے فضائل بيان کرتے ہوئے اپنی صاحبزادی فاطمہ زہراسالم هللا عليہ

  )٤فاطمہ! علی اور ان کے شيعہ کل (قيامت ميں ) کامياب(نجات پانے والوں ميں) ہيں۔(
  اسی طرح ايک دوسری حديث ميں رسول اعظم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :

  اے علی ! خداوند عالم نے آپ کے اور آپ کے خاندان اور آپ کے شيعوں کو
............  

  ھ١٤٠٤، منشورات مکتبةآية هللا مرعشی نجفی ، قم ٣٧٩،ص : ٦المنثور فی التفسير بالمٔا ثور،ج : ) الدر١(
  ١٣٨٥طبع دوم مکتب قاہره،  ٢٣٢) ابن حجر ھيثمی المکی صواعق محرقہ ،ص ٢(
  ھ١٤١٤، دار الفکر  ١٧٧، ص  ٩)ابن حجرمجمع الزوائد، نورالدين علی ابن ابی بکر ۔ ج ٣(
   ١٣٨٥، اخطب خوارزمی منشورات مکتبةالحيدريہ ، نجف  ٢٠٦) المناقب ، ص ٤(

  )١دوست رکھنے والوں کے گناہوں کو بخش ديا ہے ۔(
  نيز رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا : 

اے علی !جب قيامت برپا ہوگی تو ميں خدا سے متمسک ہوں گا اورتم ميرے دامن سے اورتمہارے فرزندتمہارے دامن سے 
  ) ٢تمہاری اوالد کے چاہنے والے تمہاری اوالد کے دامن سے متمسک ہوں گے۔ (اور

  نيز رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے حضرت علی سے فرمايا :
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  )٣تم قيامت ميں سب سے زياده مجھ سے نزديک ہو گے اور (تمہارے) شيعہ نورکے منبر پر ہوں گے ۔(
ئيل نے خبر دی کہ (حضرت) علی اور ان کے شيعہ حضرت محمد مصطفی ابن عباس نے روايت کی ہے کہ جناب جبر

  )٤صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کے ساتھ جنت ميں لے جائے جائيں گے ۔(
جناب سلمان فارسی نقل کرتے ہينکہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے حضرت علی سے فرمايا : اے علی 

اکہ مقرب لوگوں ميں قرار پاؤ، حضرت علی نے پوچھا : مقربين کون ہيں ؟ آنحضرت صلی !سيدھے ہاتھ ميں انگوٹھی پہنو ت
  هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :

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

  ٣٠٢، ص ١ھ ج  ١٤١٨) مذکوره مصدر کے عالوه، ينابيع المودة ، قندوزی حنفی ، منشورات مؤسسہ اعلمی طبع اول، ١(
  ارزمی، اخطب خو ٢١٠) المناقب ، ص ٢(
  ھ١٣٨٥، ١٥٨) المناقب ، ص ٣(

  ١٩حديث کے ضمن ميں، فصل  ٣٢٩۔  ٣٢٢) مذکوره مصدر ،ص ٤( 

  جبرئيل و ميکائيل، پھر حضرت علی نے پوچھا :کون سی انگوٹھی ہاتھ ميں پہنوں؟
ہے ،جس نے  آنحضرت صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا : وه انگوٹھی جس ميں سرخ عقيق ہو ، کيونکہ عقيق وه پہاڑ

خدائے يکتا کی عبوديت ، ميری نبوت ، آپ کی وصايت اور آپ کے فرزندوں کی امامت کا اقرار و اعتراف کيا ہے اور آپ 
)پھر رسول خدا ۖ نے فرمايا :ستر ہزار ١کو دوست رکھنے والے اہل جنت ہيناور آپ کے شيعوں کی جگہ فردوس بريں ہے ،(

  ب کے جنت ميں داخل ہوں گے ،حضرت علی نے دريافت کيا : وه کون ہيں ؟)افراد ميری امت سے بغير حسا٧٠٠٠٠(
  )٢آنحضرت صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا:وه تمہارے شيعہ ہيں اورتم ان کے امام ہو۔ (

ہا انس ابن مالک حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم سے نقل کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا:''جبرئيل نے مجھ سے ک
:خدائے کريم حضرت علی کواسقدر دوست رکھتا ہے کہ مالئکہ کو بھی اتنا دوست نہيں رکھتا ،جتنی تسبيحيں پڑھی جاتی 

ہيں، خدائے کريم اتنے ہی فرشتوں کو پيدا کرتا ہے تاکہ وه حضرت علی کے دوستوں اور ان کے شيعوں کے لئے تاقيامت 
  ) ٣استغفار کريں۔(

قل کرتے ہينکہ رسول خداصلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :خدائے يکتا کی قسم جس نے جابر بن عبد هللا انصاری ن
  مجھے پيغمبر بنا کر مبعوث کياکہ خدا وند عالم کے مقرب بارگاه

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

   ٢٣٤) مذکوره مصدر ص ١(
  ٢٣٥) مذکوره مصدر ص ٢(
  ٣٠١) ينابيع المودة ، القندوزی الحنفی ، شيخ سلمان ،ص ٣(

فرشتے حضرت علی کے لئے طلب مغفرت کرتے ہيں نيز ان کے اور ان کے شيعوں کے لئے باپ کی طرح الفت و محبت 
  )١اور اظہارہمدردی کرتے ہيں۔ (

خود حضرت علی روايت کرتے ہينکہ حضرت رسول اعظم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: اے علی!اپنے شيعوں کو 
شر(ان کی ) شفاعت کروں گا جس دن ميری شفاعت کے عالوه مال و فرزند کوئی فائده نہيںخوش خبری ديدوکہ ميں روز مح

  ) ٢ديں گے ۔(
رسالت مآۖب نے فرمايا: اے علی ! سب سے پہلے جنت ميں جو چار افراد داخل ہوں گے وه ميں ،تم اور حسن و حسين ،ہيں 

  )٣ے اور ہمارے شيعہ دائيں،بائيں ہوں گے۔(،ہماری ذريت ہمارے پيچھے اور ہماری ازواج ہماری ذريت کے پيچھ
خالصہ، بہت سے محققين اور مؤرخين اہل سنت، منجملہ ابن جوزی ، بالذری ، شيخ سليمان قندوزی حنفی ، خوارزمی اور 

  سيوطی نے نقل کيا ہے کہ رسول خداصلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف مخاطب ہوکر فرمايا : 
  ) حتٰی بعض شيعہ حضرات ٤شيعہ قيامت کے دن کامياب ہيں ''( '' يہ اور ان کے

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

   ٣٠١) ينابيع المودة ص ١(
  ٣٠٢) ينابيع المودة ص ٢(



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

 
 

  ، ھيثمی نور الدين علی بن ابی بکر١٧٨)مجمع الزوائد ص٣(
انساب االشراف ،تحقيق محمد  ، بال ذری٥٤ھ، ص  ١٣٨٣، ابن جوزی ، منشورات المطبعة الحيدريہ نجف  ٥٤) تذکرة الخواص ص ٤(

، قندوزی حنفی ينابيع المودة منشورات اعلمی للمطبوعات ،طبع بيروت ،طبع  ١٨٢،ص  ٢باقر محمودی ، موسسہ اعلمی بيروت ، ج 
، سيوطی جال ل الدين ، الدر ٢٠٦، ص١٣٨، اخطب خوارزم المناقب، منشورات المطبعة الحيدريہ ، نجف ، ٣٠١، ص١ھ ج  ١٤١٨اول 
   ٣٧ا٩، ص ٦ھ ، ج ١٤٠٤ثور فی تفسير بالمٔا ثور ، مکتبة آية هللا العظمٰی مرعشی نجفی ، قم ، المن

کے بارے ميں رسول خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم سے روايات منقول ہيں اور کمال کی بات يہ ہے کہ شيعوں کے مخالفين 
دی کے بارے ميں روايت منقول ہے ،جب معاويہ حجر کی زبانی روايات نقل ہوئی ہيں ،جيسے جناب عائشہ سے حجر بن ع

  اور ان کے دوستوں کے قتل کے بعد حج کرکے مدينہ آياتو عائشہ نے اس سے کہا: 
''اے معاويہ ! جب تم نے حجر بن عدی اور ان کے دوستوں کو قتل کيا توتمہاری شرافت کہاں چلی گئی تھی؟آگاه ہوجاؤ کہ 

و آلہ و سلم سے سنا ہے ،آنحضرت صلی ٰ هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :ايک جماعت ميں نے رسول خدا صلّی هللا عليہ 
  )١''مرج عذرائ''نام کی جگہ قتلہوگی، ان کے قتل کی وجہ سے اہل آسمان غضب ناک ہوں گے۔(

م نے ان ميں بيجا و چونکہ يہ احاديث قابل انکار نہيں ہيں اور انہيں بزرگان اہل سنت نے نقل کی ہيں، لٰہذا بعض صاحبان قل
  نارواتاويليں کی ہيں،چنانچہ ابن ابی الحديد معتزلی کہتے ہيں :

''بہت سی روايات ميں ان شيعوں سے مراد جن سے جنت کا وعده کيا گيا ہے وه افراد ہيں جو حضرت علی کو تمام مخلوق 
نيف اور کتابوں ميں لکھا ہے کہ ميں سب سے افضل و برتر سمجھتے ہيں ،اس وجہ سے ہمارے معتزلی علمانے اپنی تصا

  ) ٢در حقيقت ہم شيعہ ہيں اور يہ جملہ قريب بہ صحت اور حق سے مشابہ ہے ''(
نيز ابن حجر ہيثمی نے اپنی کتاب '' الصواعق محرقہ فی الرد علی اھل البدع والزندقة''ميں جوکہ شيعوں کے اصول و 

  اعتقادکے خالف لکھی گئی ہے،اس حديث کو نقل
............  

  ٢٣١، ص٢ھ ج١٤١٤) ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی ، قم  ١(
  ٢٢٦، ص  ٢٠) ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ ۔دار االحياء التراث العربی ، بيروت ، ج ٢(

خاندان  کرتے وقت بيان کيا : اس حديث ميں شيعوں سے مراد موجوده شيعہ نہيں ہيں بلکہ ان سے مراد حضرت علی کے
  )١والے اوران کے دوست ہينجو کبھی بدعت ميں مبتال نہيں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اصحاب کرام کو سب و شتم کيا ''(

  مرحوم مظفر ان کے جواب ميں بيان کرتے ہيں :
م کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ابن حجر نے گمان کيا ہے کہ يہاں شيعوں سے مراد اہل سنت حضرات ہيں مجھے نہيں معلو

يہ مطلب لفظ شيعہ و سنی کے مترادف ہونے کی وجہ سے ہے يا اس وجہ سے کہ يہ دونوں فرقے ايک ہی ہيں ؟يا يہ کہ اہل 
  ) ٢سنت حضرات شيعوں سے زياده خاندان پيغمبر اسالم ۖ کی اطاعت و پيروی کرتے ہيں اور انہيں دوست رکھتے ہيں۔(

  مرحوم کاشف الغطاء کہتے ہيں :
يعيان حضرت علی سے منسو ب کرنے ہی کی صورت ميں يہ معنٰی سمجھ ميں آتے ہيں ،ورنہ پھر اس کے لفظ شيعہ کو ش

  )٣عالوه شيعہ کے کوئی دوسرے افراد ہيں۔(
احاديث اور اقوال پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم مينشيعہ معنٰی کا ظہور روز روشن کی طرح واضح وآشکار ہے 

ی بے جا تاويالت کے ذريعہ حقيقت سے روگردانی کرنا چاہتے ہيں اور انہوں نے خود اپنے اور يہ حضرات اس طرح ک
  نفسوں کو دھوکا ديا،کيونکہ لفظ شيعہ کے

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

  ٢٣٢، ص ١٣٨٤)ہيثمی مکی ،ابن حجر ، صواعق محرقہ، مکتبة قاہرة، ١(
   ٥)مظفر ، محمد حسين تاريخ الشيعہ ، منشورات مکتبة بصيرتی ، ص٢(
  ٤٩۔٤٨ھ،ص١٣٧٨) دفاع از حقانيت شيعہ ، ترجمہ غالم حسن محرمی ،مؤمنين، طبع اول ٣(

مصاديق آنحضرت صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کے زمانے ميں موجود تھے اور کچھ اصحاب پيغمبر اسالم صلی ٰ هللا عليہ و آلہ
  )١و سلم شيعيان علی کے نام سے مشہورتھے ۔ (

هللا عليہ و آلہ و سلم بھی حضرت علی عليہ السالم کے پيروکاروں کو شيعہ کہتے تھے ، ہاشم اصحاب پيغمبر اسالم صلی ٰ 
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  مرقال نے 'حضرت علی سے''محل بن خليفہ طائی ''نامی شخص کے بارے ميں کہا: 
  ) ٢''اے اميرالمؤمنين!وه آپ کے شيعوں ميں سے ہيں ۔''(

ے ،چنانچہ شيخ مفيد نقل کرتے ہيں کہ ايک جماعت نے حضرتاور خود شيعہ بھی آپس ميں ايک دوسرے کو شيعہ کہتے تھ
  علی کی خدمت ميں شرفياب ہوکر عرض کی:''اے اميرالمومنين!''ہم آپ کے شيعوں ميں سے ہيں ۔

  نيز حضرت علی نے فرمايا :
............  

ہ علی بن ابی طالب کے نام سے ) سعد بن عبد هللا اشعری اس بارے ميں کہتے ہيں :سب سے پہال فرقہ شيعہ ہے اوريہی فرق١(
مشہورہے کہ جس کے افراد زمانۂ  پيغمبر ۖميں شيعيان علی کہے جاتے تھے اور وفات پيغمبۖر کے بعد بھی مشہور تھا کہ يہ 

افرادحضرت علی کی امامت کے معتقد ہيں ،جن ميں مقداد بن اسود کندی ، سلمان فارسی اور ابوذر و عمار ہيں ،يہ حضرات حضرت 
کی اطاعت و پيروی کو ہر چيز پر ترجيح ديتے تھے اور آنجناب کی اقتدا کرتے تھے ،ديگر کچھ افراد ايسے تھے کہ جن کا نظريہ علی 

حضرت علی کے موافق تھا اور يہ اس امت کا پہال گروه ہے ، جس کو شيعيت کے نام ديا گيا،نيز شيعہ ايک قديم نام ہے جيسا کہ اس 
ستعمال ہوا ہے مثال، شيعٔہ نوح ، شيعٔہ ابراہيم ، شيعٔہ موسٰی اور شيعٔہ عيسٰی نيزديگر انبيا کے سلسلہ ميںسے پہلے بھی لفظ شيعہ کا ا

  ۔٣بھی ملتا ہے''المقاالت والفرق ، مرکز انتشارات علمی ، فرہنگی ، تہران ص
  ٢٤٣ھ ص١٤٢٦)شيخ مفيد محمد، بن محمد نعمان ''الجمل ''مکتبة العلوم االسالمی ، مرکز نشر ط دوم ٢(

''ہمارے شيعوں کے چہرے راتوں ميں عبادت کی وجہ سے زرد پڑجاتے ہيں اور گريہ و زاری کی وجہ سے ان کی آنکھيں 
)مذکوره باال روايت کی طرح حضرت علی نے بہت سے مقامات پر اپنی پيروی کرنے والوں کو ١،(…کمزور ہوجاتی ہيں

بير کے ہاتھوں بصره ميں رہنے والے شيعوں کی ايک جماعت کی خبر شيعوں کے نام سے ياد کيا ہے ،مثال جب طلحہ وز
  شہادت پہنچی تو حضرت نے (ان قاتلوں) کے حق ميں نفرين کرتے ہوئے فرمايا :

  )٢خدايا !انہوں نے ميرے شيعونکو قتل کرديا ،تو بھی انہيں قتل کر''(
و شيعہ کہتے تھے ،چنانچہ جب عائشہ و طلحہ و حتٰی دشمنان حضرت علی بھی اس زمانہ ميں آپ کی پيروی کرنے والوں ک

  زبير نے مکہ سے سفر عراق کی طرف سفر کيا تو آپس ميں گفتگوکی اور کہا :
  )٣''بصره چليں گے اور حضرت علی کے عاملين کو وہاں سے باہر نکاليں گے اور ان کے شيعوں کو قتل کريں گے۔(

ی اور آ پ کو افضل وبرتراور مقدم قرار دينا ہے جوکہ زمانہ بہر حال حقيقت تشيع وہی حضرت علی سے دوستی و پيرو
پيغمبر ۖسے مربوط ہے،آنحضر ت صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم نے اپنی احاديث و اقوال ميں لوگوں کو حضرت علی اورآپ کے

  خاندان کی دوستی و پيروی کا حکم ديا ۔
  لی کہتے ہيں :يہ روايات، انمنجملہ غدير خم کا واقعہ ہے جيسا کہ ابن ابی الحديد معتز

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

  ٢٢٨) شيخ مفيد ،محمد بن محمد نعمان ، ''االرشاد'' ترجمہ محمد باقر ساعدی خراسانی ، کتاب فروشی اسالميہ ، طبع دوم ، ص١(
   ٢٨٥) شيخ مفيد، محمد بن محمد نعمان''الجمل ''ص٢(
   ٢٣٥) شيخ مفيد ،محمد بن محمد نعمان ص٣(

کی ہيں جنہيں رافضی اور شيعہ ہونے سے کسی نے بھی متہم نہيں کياہے يہاں تک کہ وه دوسروں کی نسبت لوگوں نے نقل 
  )١حضرت علی کی افضليت و برتری اور تقدم کے قائل بھی نہيں تھے ۔(

  ہم اس سلسلہ کی بعض احاديث کی طرف( مزيد) اشاره کرتے ہيں :
  بريده اسلمی کہتے ہيں :
و آلہ و سلم نے فرمايا : خدائے تعالٰی نے مجھے چار لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم ديا ہے اور  رسول خدا صلی هللا عليہ

!ان کا نام بتائے؟   مجھ سے فرمايا ہے : ميں بھی انہيں دوست رکھتا ہوں ، لوگوں نے عرض کيا: اے هللا کے رسول ۖ
  )٢فارسی کا نام ليا۔( آنحضرت نے تين بار فرمايا: ''علی ''اور پھر ابوذر ، مقداد اور سلمان

  طبری جنگ احد کے سلسلہ ميں بيان کرتے ہيں کہ رسو ل خدا ۖ نے فرمايا : 
  ) ٣''ميں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہيں''(

  جناب ام سلمہ سے روايت ہے کہ آپ نے کہا : 
وه کوئی ان سے گفتگو ''جب کبھی حضرت رسو ل خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم غصہ ہوتے تھے تو حضرت علی کے عال
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  کرنے کی جرٔات نہيں کرتا تھا،سعد ابن ابی وقاص نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا : 
............  

  ،طبع دار االحياء التراث العربی ٣٤٩، ص٢)شرح نہج البالغہ ، ابن ابی الحديد معتزلی ،ج ١(
  ١٣٥٨، مکتبة القاہره، طبع دوم ١٢٢ص)ہيثمی مکی صواعق المحرقہ، ٢(
  ھ١٤٠٨طبع سوم، دار الکتب العلمية ، بيروت، تيسری طباعت  ٦٥ص ٢)تاريخ طبری، ج٣(

''جس نے علی کو دوست رکھا ، اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا ، اس نے خدا کو دوست رکھا 
اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گويااس نے خدا سے  اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی

  )١دشمنی کی۔(
  ابن جوزی بيان کرتے ہيں کہ رسول خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :

''اے علی ! تم جنت اور جہنم کو تقسيم کرنے والے ہو، تم جنت کے دروازه کوکھولوگے اور بغير حساب داخل ہوجاؤ گے 
)،٢(  

  زمی ميں جناب ابن عباس سے نقل ہواہے کہ رسو ل خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :کتاب مناقب خوار
''جب مجھے معراج پر لے جا يا گيا ،تو ميں نے جنت کے دروازه پر لکھا ہوا ديکھا:الالہ االّهللا ، محمد رسول ّهللا ،علی حبيب 

  )١مبغضھم لعنة ّهللا ''( ّهللا ،الحسن والحسين صفوة ّهللا،فاطمة امة ّهللا،علیٰ 
زبير بن بکار جو زبير کے پوتے ہيں اور حضرت علی سے انحراف اختيار کرنے ميں مشہور ہيں ، بيان کرتے ہيں کہ 

  رسول خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا : 
عليہماالسالم کی واليت اور دوستی کی '' جو لوگ خدا پر ايمان الئے اور ميری نبوت کو قبول کيا ،ميں انہيں علی بن ابيطالب 

  وصيت کرتا ہوں ، جس نے انہيندوست رکھا، اس نے مجھے
............  

  ، ہيثمی مکی١٢٣)صواعق محرقہ ص١(
، سبط ابن جوزی طبع ، منشورات مطبعہ حيدريہ نجف اشرف ٢٠٩،تذکرة الخواص،ص ١٢٣)ہيثمی مکی الصواعق المحرقہ ، ص ٢(

١٣٨٣  
  ١٣٨٥، اخطب خوارزمی  ٢١٤) مناقب ، ص ٣(

  )١دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا ،اس نے خدا کود وست رکھا''(
  ابن ابی الحديد ، زيد بن ارقم سے نقل کرتے ہينکہ رسول خدا صلّی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا :

گے ، تمہارے امام علی بن ابی طالب( ''ميں تمہيں اس چيز کی طرف راہنمائی کررہا ہوں کہ اگر جان لو گے تو ہالک نہينہو
  عليہماالسالم )ہيں ،ان کی تصديق کر وکہ جناب جبرئيل نے مجھے اس طرح خبر دی ہے ''۔

ابن ابی الحديد معتزلی اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں اگرلوگ کہيں کہ يہ حديث صريحی طور پر حضرت علی 
  س طرح اس اشکال کو حل کريں گے ؟کی امامت پر داللت کرتی ہے توپھر معتزلہ ک

ہم جواب ميں کہتے ہيں :ہوسکتاہے کہ رسول خدا صلّی هللا عليہ و آلہ و سلم کی مراد يہ ہو کہ حضرت علی فتوٰی دينے اور 
احکام شرعی ميں لوگوں کے امام ہيں ، نہ کہ خالفت کے سلسلہ ميں ، جس طرح ہم نے بغدادی علمائے معتزلہ کے اقوال 

  نجو بات کہی ہے وه (اس اشکال کا ) جواب ہوسکتی ہے ،جس کا خالصہ يہ ہے:کی شرح مي
در حقيقت امامت و خالفت حضرت علی کا حق تھا ، اس شرط کے ساتھ کہ آنجناب اس کی طرف ميل و رغبت کا اظہار 

سروں پر کرتے اور اس کی خاطر دوسروں کے مد مقابل آجاتے ليکن چونکہ آپ نے اس عہده امامت و خالفت کو دو
چھوڑکر سکوت اختيار کيا،لہذا ہم نے ان کی واليت و سر براہی کو قبول کرتے ہوئے ان کی خالفت کے صحيح ہونے کا 

  اقرار
............  

  ٣١٢ھ ص١٤١٦) االخبار الموفقيات ، انتشارات الشريف الرضی ، قم، ١(
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واعتراف کرليا ،چنانچہ حضرت علی نے خلفائے ثالثہ کی مخالفت نہيں کی اور ان کے مقابلہ ميں تلوار نہيں اٹھائی اور نہ 
ہی لوگوں کو ان کے خالف بھڑ کايا ، پس آپ کا يہ عمل اس بات پر داللت کرتا ہے کہ آپ نے ان کی خالفت کی تصديق کی،

ان کے بے قصور ہونے اور ان کے حق ميں خير وصالح کے قائل ہيں،ورنہ  اسی وجہ سے ہم ان کو قبول کرتے ہيں اور
اگر حضرت علی ا ن حضرات سے جنگ کرتے اور ان کے خالف تلوار اٹھا ليتے اور ان سے جنگ کرنے کے لئے لوگوں 

  )١کو دعوت ديتے تو ہم بھی ان کے فاسق و فاجر اور گمراه ہونے کا اقرار و اعتراف کرليتے'' (

  کے دوسرے نام:  شيعوں
حضرت علی عليہ السالم کی خالفت کے بعد جب تشيع وسيع تر ہوئی تو شيعہ نام کے عالوه آہستہ آہستہ اور دوسرے عناوين 

جيسے علوی ،امامی ،حسينی ،اثنا عشری ،خاصہ، جعفری ترابی ، رافضی، خاندان رسالت کے دوستوں کے لئے استعمال 
بيت کے دوستوں کو شيعہ ہی کہتے تھے، يہ القاب اور عناوين مختلف مناسبتوں سے ہونے لگے اگر چہ عام طور پر اہل 

شيعوں کے متعلق کہے گئے کبھی مخالفين يہ القاب شيعوں کی سرزنش اور ان کو تحقير کرنے کے لئے استعمال کرتے 
پ کو ابو تراب اور آپ کے تھے، چنانچہ معاويہ کے زمانے ميں بنی اميہ اور اہل شام علی کے القاب اور کنيت مينسے آ

  شيعوں کو ترابی کہتے تھے ،معاويہ نے صفين
  
 ھ ق ١٣٧٨ابن ابی الحديد معتزلی ،طبع ، دار االحياء الکتب العربية مصر،طباعت اول،  ٩٨، ص  ٣)شرح نہج البالغہ ،ج ١(

اس نے بہت تاکيد کی ليکن قبيلہ اورحکميت کے بعد جب عبدهللا بن خزرمی کو بصره بھيجنا چاہاتو تمام قبيلوں کے بارے ميں
  )١ربيعہ کے بارے ميں کہا کہ:ربيعہ کو چھوڑواس لئے کہ اس کے تمام افراد ترابی ہيں۔(

مسعودی کے بقول ابو مخنف کے پاس ايک کتاب تھی جسکا نام'' اخبار الترابيين'' تھا، مسعودی اس کتاب سے نقل کرتا ہے 
  )٢ره کيا گيا ہے۔(کہ جس ميں ( عين الورد کے حوادث)کا تذک

رافضی عنوان کو مخالفين، شيعوں پر اطالق کرتے تھے اور اکثر جب کسی کو چاہتے تھے کہ اس پر دين کو چھوڑنے کی 
  تہمت لگائيں تو اس کورافضی کہتے تھے ۔

  چنانچہ شافعی کہتے ہيں:
  ان کان رفضاً حب آل محمٍد 
  فليشہد الثقالن انی رافضی 

  )٤)(٣السالم کی دوستی رفض ہے تو جن وانس گواه رہيں کہ ميں رافضی ہوں ۔(يعنی اگر آل محمد عليہم 
  

  تاريخ ميں آيا ہے کہ زيد بن علی کے قيام کے بعد شيعوں کو رافضی کہا جاتا تھا،
............  

  ٤٢٣ص ٢ھ ج ١٣٩٤) بالذری ،انساب االشراف ،منشورات موسسہ االعلمی للمطبوعات ،بيروت ،١(
  ١٥ص ٣ھ ج١٤١١الذہب ،منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات،بيروت، )مسعودی ،مروج ٢(
  ،١٢٣)ہيثمی مکی ،الصواعق المحرقہ ص ٣(
  ٢١، ص١)االمين ،سيد محسن ،اعيا ن الشيعہ،دارالتعارف للمطبوعات ،بيروت ،ج٤(

ے اور افضل کے ہوتے شہرستانی کہتا ہے: جس وقت شيعيان کوفہ نے زيد بن علی سے سنا کہ وه شيخين پر تبّرا نہيں کرت
ہوئے مفضول کی امامت کو جائز جانتے ہيں تو ان کو چھوڑ ديا اوروه اسی وجہ سے رافضی کہالنے لگے، کيونکہ رفض 

  )١کے معنٰی چھوڑنے کے ہيں۔(
علوی لقب کے بارے ميں سيد محسن امين لکھتے ہيں :عثمان کے قتل نيز معاويہ کے حضرت علی سے برسر پيکار ہونے 

معاويہ کی پيروی کرنے والوں کو عثمانی کہا جاتا تھا کيونکہ وه عثمان کو دوست رکھتے تھے اورحضرت علی کے بعد 
سے نفرت کرتے تھے اور حضرت علی کے چاہنے والوں پر شيعہ کے عالوه علوی ہونے کا بھی اطالق ہوتا ہے اور يہ 

يوں کے زمانے مينعلوی اور عثمانی نام منسوخ ہو طريقٔہ کار بنی اميہ کے دور حکومت کے آخر تک جاری رہا اور عباس
) شيعوں کے لئے دوسرا نام امامی تھا جو زيديوں کے مقابلے ميں بوال٢گئے اور صرف شيعہ اور سنی استعمال ہو نے لگا،(

  جاتا تھا۔
ت صرف علی کی چنانچہ ابن خلدون لکھتا ہے: بعض شيعہ اس بات کے قائل ہيں کہ روايات صريح داللت کرتی ہيں کہ امام
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ذات ميں منحصر ہے اور يہ امامت ان کے بعد ان کی اوالد ميں منتقل ہو جائے گی ،يہ لوگ اماميہ ہيں اور شيخين سے 
بيزاری کا اظہار کرتے ہيں کيونکہ انہوننے علی کو مقدم نہيں کيا اور ان کی بيعت نہيں کی ،يہ لوگ ابو بکر اور عمر کی 

 اور بعض شيعہ اس بات کے قائل ہيں کہ پيغمبر ۖ نے اپنی جگہ پر کسی کو معين نہيں کيا بلکہامامت کو قبول نہيں کرتے ہين
............  

  ١٣٩، ص١ھ ج:  ١٣٦٤)شہرستانی ،ملل و نحل، منشورات شريف الرضی ،قم ،١(
   ١٩) امين ،سيد محسن ،اعيان الشيعہ ص٢(

ہوتے ہيں اور يہ لوگوں کی کو تاہی تھی کہ انہوننے ان کو امام کے اوصاف بيان کرديئے کہ جوصرف امام علی پر منطبق 
  )١نہيں پہچانا ،وه لوگ جو شيخين کو برا نہينکہتے ہيں وه فرقہ زيديہ ميں سے ہيں۔(

امام اور ان کے اصحاب کی شہادت کے بعد جوا شعار کہے گئے ہيں اور ابھی تک باقی ہيں ان سے بخوبی معلوم کيا 
کی شہادت کے بعد ان کے شيعوں کو حسينی بھی کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے اپنے کو اکثر اشعار  جاسکتا ہے کہ امام مظلوم

  )٢ميں حسينی اور دين حسين پر اپنے آ پ کو پہچنواياہے۔(
ابن حزم اندلسی اس بارے ميں کہتے ہيں : رافضيوں ميں سے کچھ حسينی ہيں کہ جو ابراہيم (ابن مالک)اشتر کے اصحاب 

کہ جو کوفہ کی گليوں ميں گھومتے پھرتے تھے اور ''يا لثارات الحسين'' کا نعره لگاتے تھے ان کو (حسينی) ميں سے ہيں 
  )٣کہا جاتا تھا۔(

ليکن قطعيہ کانام امام موسٰی کاظم کی شھادت کے بعد واقفيہ کے مقابلہ ميں شيعوں پر اطالق ہوتا تھايعنی ان لوگوں نے امام 
عيت کے ساتھ يقين کرليا تھا اور امام رضا اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی امامت کے موسٰی کاظم کی شہادت کا قاط

  )٤قائل ہوگئے تھے جب کہ واقفيہ امام موسٰی کاظم کی شہادت کے قائل نہ تھے۔(
............  

  ١٩٧ھ ص١٤٠٨)ابن خلدون ،مقدمہ ،دار احياء ا لتراث العربی،بيروت،١(
  ١٠٢،ص٤ابی طالب ،مؤسسہ انتشارات عالمہ ،قم ،ج)ابن شہر آشوب ،مناقب آل ٢(
  ٢٣٤،ص ٢ھ ج١٤٠٩)عبد ربہ اندلسی ،العقد الفريد، دار احياء التراث العربی، بيروت ،٣(
  ١٥٠)شہرستانی ،ملل و نحل ،ص ٤(

شيعہ امام  آج جعفريہ کالقب،فقہی اعتبار سے زياده تر اہل سنت کے چار مذاہب کے مقابل ميں استعمال ہوتا ہے کيو نکہ فقہ
جعفر صادق کے توسط سے زياده شيعوں تک پہنچی ہے اور زياده تر روايتيں بھی امام جعفرصادق سے نقل ہوئی ہيں، ليکن 

سيد حميری کے شعر سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمٔہ جعفری کانہ صرف فقہی لحاظ سے امام صادق کے زمانہ ميں شيعوں 
بھی تمام فرقوں کے مقابلہ مينيہ نام استعمال ہوا ہے، سيدحميری اپنے شعر ميں  پر اطالق ہوتا تھا بلکہ اصولی لحاظ سے

  کہتے ہيں۔ 
  ''تجعفرت باسم هللا وهللا اکبر''

  )١ميں خدا کے نام سے جعفری ہو گيا ہوں اور خدا وند متعال بزرگ ہے ۔(
ہے کہ جو کيسانيہ کے مقابلہ ميں ذکر  سيد حميری کا مقصد جعفری ہونے سے فرقٔہ حقہ شيعہ اثنا عشری کے راستہ پر چلنا

  ہوا ہے۔
............  

 ٩٢،ص٣)مسعودی ،علی بن حسين ،مروج الذھب منشورات مؤسسةاالعلمی،ج:١(
 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک
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  صحابہ کے درميان حضرت علی کا مقام 
کا اصحاب پيغمبر ۖکے درميان ايک خاص مقام ہے ،مسعودی کہتا ہے: وه تمام فضائل و مناقب جو اصحاب حضرت علی 

پيغمبۖر ميں تھے جيسے اسالم ميں سبقت ، ہجرت ،نصرت پيغمبۖر،آنحضرۖت کے ساتھ قرابت ،قناعت ،ايثار ، کتاب خدا کا 
 تمام فضيلتيں حضرت علی ميں بدرجہ اتم موجود تھيں بلکہ ان جاننا ،جھاد، تقوٰی، ورع پرہيز گاری ، زہد،قضا،فقہ وغيره يہ 

کے عالوه بعض فضيلتيں صرف آپ کی ذات گرامی سے مختص ہيں جيسے پيغمبر ۖ کابھائی ہونا اور پيغمبر ۖ کا آپ کے 
ں موال ہوں بارے ميں فرمانا: يا علی: تم کومجھ سے و ہی نسبت ہے جو ہارون کو موسٰی سے تھی، اور يہ بھی کہ جس کا مي

اس کے علی موال ہيں ، اے هللا !علی کے دوستوں کودوست رکھ اور علی کے دشمن کو دشمن قراردے اور جب انس بھنے 
ہوئے پرندے کو لے کر حاضر ہوئے تو پيغمبر ۖنے دعاکی: پرور دگار ا!پنی محبوب ترين مخلوق کو بھيج تاکہ وه ميرے 

ہوئے اورآپ نے پيغمبر ۖ کے ساتھ کھانا کھايا ، جب کہ پيغمبر ۖکے تمام  ساتھ کھا نا کھائے اس وقت حضرت علی وارد
  )١اصحاب ان فضائل سے محروم تھے۔(

بنی ہاشم ميں بھی حضرت علی پيغمبر ۖسے سب سے زياده نزديک تھے بچپنے ہی سے آپ نے پيغمبۖر کے گھر اور انھيں 
  )٢کے زير نظر تربيت پائی۔(

ر سوئے اور پيغمبۖر کی امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچايااور مدينہ ميں آپ سے ملحق آپ شب ہجرت پيغمبۖر کے بستر پ
  )٣ہوئے ۔(

ان سب سے اہم بات يہ ہے کہ رسول خۖدا نے اسالم ميں حضرت علی کے مقام کو آغاز پيغمبری ہی ميں معين فرمادياتھا، 
جلسہ ميں جو پيغمبۖر کی مدد کے لئے حاضر ہوئے وه  جس وقت پيغمبرۖ  کوحکم ہو ا کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائيں اس

  صرف علی تھے اس کے بعد رسول ۖنے اسی جلسہ ميں خاندان کے بزرگوں کے درميان يہ اعالن کرديا کہ
............  

  ٤٤٦ص ٢ھج ١٤١١)مسعودی ، علی بن حسين مروج الذھب ، موسسة االعلمی ، للمطبوعات ، بيروت ، ١(
  ٤١ھ ص١٤١٦،مقتل الطالبين ،منشورات شريف الرضی ،قم  )ابوالفرج اصفہانی٢(
  ٢٩٤)مسعودی ،علی بن حسين ، مروج الذہب ،ص٣(

  )١علی ميرے وصی وزير ،خليفہ اور جا نشين ہيں جب کہ حضرت علی کا سن تمام حاضرين سے کم تھا(
کے مقام کو لوگونکے سامنے پيغمبر اکرۖم نے مختلف مقامات پر مناسبت کے لحاظ سے حضرت علی کی موقعيت اور ان 

بيان کيا ہے اور ان کے مقام کے لئے خاص تاکيد کی ہے، خاص طور پر اسالم کے پھيلنے کے بعد کافی لوگ جو مسلمانوں 
کے لباس ميں آگئے تھے خصوصاًقريش کا حسد خاندان بنی ہاشم و رسالت سے کافی زياده ہوچکا تھا ، ابن شہر آشوب نے 

  يا ہے وه کہتے ہيں:عمر بن خطاب سے نقل ک
ميں علی کو اذيت دے رہا تھا کہ پيغمبر ۖسے مالقا ت ہوگئی تو آپ نے فرمايا: اے عمر! تونے مجھے اذ يت دی ہے عمر نے

کہا : خدا کی پناه کہ ميں هللا کے رسول کو اذيت دوں،آپ نے فرمايا تونے علی کو اذيت دی ہے اور جس نے علی کو اذيت 
  ی ۔دی اس نے مجھے اذيت د

مصعب بن سعدنے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے نقل کيا ہے وه کہتا ہے : ميناور ايک دوسرا شخص مسجد مينعلی کو برا
بھال کہہ رہے تھے، پيغمبر ۖ غضب ناک حالت ميں ہماری طرف آئے اورفرمايا :کيو ں مجھ کو اذيت دے رہے ہو جس نے 

  علی کو اذيت دی اس نے مجھے اذيت دی ۔
قل کرتا ہے: بريده اسلمی ان لو گونمينسے ہے کہ جو حضرت علی کی سپہ ساالری ميں يمن گئے تھے وه کہتا ہے کہہيثمی ن

ميں لشکر سے پہلے مدينہ واپس آگيا لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کيا خبر ہے؟ميں نے کہا : خبريہ ہے کہ خدا نے 
  مسلمانوں کو کامياب کردياہے پھر لوگوں

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

  ٤١٠ص ١ھ ج١٤١٧وسفی غروی ،محمد ہادی ،موسوعة التاريخ االسالمی ،مجمع الفکراالسالمی ،قم ،طبع اول )ي١(

نے دريافت کيا کہ تو تم کيوں پہلے واپس آگئے؟ميں نے کہا : علی نے ايک کنيز خمس ميں سے اپنے لئے مخصوص کرلی 
خبر پيغمبۖر تک پہنچی تو پيغمبۖر ناراض ہوئے اور آۖپ نے  ہے مينآياہوں تاکہ اس بات کی خبر پيغمبر ۖ کو دوں ، جس وقت يہ

فرمايا: آخرکيوں کچھ لوگ علی کے بارے ميں چونچرا کرتے ہيں جس نے علی پر اعتراض کيا اس نے مجھ پر اعتراض 
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کيا ہے جو علی سے جدا ہوا وه مجھ سے جدا ہو ا، علی مجھ سے ہيں اور ميں علی سے ہوں،وه ميری سرشت سے خلق 
ئے ہيں اور ميں سرشت ابراہيم سے، اگرچہ مينابراہيم سے افضل ہوں،اے بريده! کيا تم نہيں جانتے کہ علی ايک کنيزسے ہو

  )١زياده کے مستحق ہيناور وه ميرے بعد تمہارے ولی ہيں۔(
صلی ابن شہر آشوب نے بھی اس طرح کی حديث محدثان اہل سنت سے نقل کی ہے جيسے تر مذی ،ابو نعيم ،بخاری و مو

  )٢وغيره۔(
  ابن شہر آشوب انس بن مالک سے نقل کرتے ہيں :

رسول اسالم ۖکے زمانہ ميں اگر کسی کو پہچاننا چاہتے تھے کہ کون حرام زاده ہے اور کون حرام زاده نہينہے تو اس کو 
ئے جاتے علی بن ابی طالب کے بغض سے پہچانتے تھے ،جنگ خيبر کے بعد لوگ اپنے بچوں کو اپنی آغوش مينلئے ہو

تھے جب راستہ ميں علی کو ديکھتے تھے اوروه ہاتھوں سے حضرت علی کی طرف اشاره کرتے تھے اور بچہ سے 
  پوچھتے تھے کہ اس شخص

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

   ١٧٣، ص٩ھ ، ج١٤١٤)ہيثمی ،نورالدين علی بن ابی بکر ،مجمع الزوائد، دار الفکر للطباعةوالنشر التوزيع،بيروت ١(
  ٢١٢۔٢ ١١، مناقب آل ابی طالب ،ص، ) ابن شہر آشوب٢(

کو دوست رکھتے ہو اگر بچہ نے کہا: ہاں تو اس کا بوسہ ليتے تھے اور اگروه کہتاتھا نہيں ، تو اس کو زمين پراتارديتے اور
 کہتے کہ اپنی ماں کے پاس چلے جائو،عباده بن صامت کا بھی کہناہے: ہم اپنی اوالدکو بھی علی بن ابی طالب کی محبت پر
آزماتے تھے اگر ديکھتے تھے کہ ان مينسے کوئی ايک بھی حضرت علی کو دوست نہيں رکھتاتو سمجھ ليتے تھے کہ يہ 

  )١نجات يافتہ نہيں ہو سکتا ۔(
پيغمبر اکرۖم کی عمر کے آخری سال گزرنے کے ساتھ ساتھ موال علی کی جانشينی کا مسئلہ عمومی تر ہوتا گيا اور اس قدر 

وصی حضرت علی سے مخصو ص ہو گيا جس کو دوست و دشمن سبھی قبول کرتے تھے خاص کر رسول عام ہو ا کہ لقب 
اکرم ۖ نے تبوک جانے سے پہلے حضرت علی سے فرمايا: اے علی !تم ميرے لئے ايسے ہی ہو جيسے ہارون موسٰی کے 

پر بھی پيغمبر ۖ نے منٰی و عرفات لئے تھے ليکن فرق يہ ہے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں آئے گا اور حجةالوداع کے موقع 
کے ميدان ميں اپنی تقرير وں کے ذريعہ لوگو ں کے کانوں تک يہ بات پہنچا دی تھی کہ ميرے باره جانشين ہوں گے جو 

  )٢سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔(
کی جانشينی کا اعالن  باآلخر مکہ سے واپسی پرغدير خم کے ميدان ميں خدا کا حکم آياکہ تمام مسلمانوں کے درميان علی

کرديں ،رسول اکرم ۖنے ،مسلمانوں کو ٹھہرنے کا حکم ديا اور اونٹ کے کجاؤنکے منبر پر تشريف لے گئے اورمفصل تقرير
  کے بعد فرمايا:

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

   ٢٠٧) ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب ،ص،١(
  ٦٦۔٦٢ھ ص١٤١٧بيروت ، )مرتضٰی عاملی ،سيد جعفر ،الغديروالمعارضون ،دار السير،٢(

  (من کنت مواله فٰھذا علی مواله اللہم وال من وااله و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلہ)
اس کے بعد لوگوں کو حکم ديا کہ علی کی بيعت کريں اس مطلب کی تفصيل عالمہ امينی نے الغدير کی پہلی جلد ميں بيان 

عالن کر ديا کہ کون ميرا جانشين ہے اسی بنا پر لوگوں کو يقين تھا کہ پيغمبر ۖ کی کی ہے ،رسول خدۖا نے مسلمانوں ميں ا
  وفات کے بعد علی ان کے جانشين ہوں گے، زبير بن بکار اس سلسلے ميں لکھتا ہے :

تمام مہاجرين اور انصار کو اس بارے ميں بالکل شک نہيں تھا کہ رسول خۖدا کی وفات کے بعد حضرت علی خليفہ اور 
  )١احب االمر ہونگے۔(ص

يہ مطلب زمانٔہ سقيفہ کے اشعار سے بخوبی آشکار ہے اور يہ اشعار اس مطلب پر دليل ہيں جب کہ ان اشعار ميں مختصر 
سی تحريف ہوئی ہے عتبہ بن ابی لہب نے سقيفہ کے واقعہ کے بعداور ابوبکر کے خليفہ بن جانے کے بعد اس طرح اشعار 

  پڑھے ہيں ۔ 
  

  ان األمر منصرف ما کنت احسب 
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  عن ہاشم ثم منہا عن ابی حسن
ميں نے اس بات کا گمان بھی نہيں کيا تھا کہ خالفت کو بنی ہاشم اور ان کے درميان ابوالحسن يعنی حضرت علی سے چھين 

  لينگے۔ 
  

  اليس اول من صلّی لقبلتکم 
  و اعلم الناس بالقرآن و السنن

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

  ٥٨ھ ،ص١٤١٦لموفقيات ،منشورات شريف الرضی،قم ،) زبير بن بکار، االخبار ا١(

کياوه سب سے پہلے شخص نہيں ہينجنہوننے تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور لوگوں ميں قرآن و سنت کو سمجھنے 
  ميں سب سے دانا ہيں۔ 

  
  و اقرب الناس عہداً باالنبی ۖ و من 

  جبرئيل عون لہ فی الغسل و الکفن 
ری شخص ہينجس نے پيغمبر ۖ کے چہرے پر نگاه کی ، جبرئيل آنحضرت کے غسل و کفن ميں انوه لوگوں ميں سب سے آخ

  کی مدد کر رہے تھے۔
  

  ما فيہ ما فيہم ال يمترون بہ 
  و ليس فی القوم ما فيہ من الحسن

ئی ايساجوکچھ ان کے پاس ہے اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کے بارے ميں فکر نہينکرتے در حاالنکہ قوم ميں کو
  شخص نہيں ہے جس کی نيکياں ان کے برابر ہوں 

  
  ماذا الذی ردہم عنہ فتعلمہ 

  ہا ان ذا غبننا من اعظم الغبن 
  کون سی ايسی چيز ہے جس نے ان کو ان سے برگشتہ کرديا ہے ،جان لو کہ يہ ہمارا ضرر بہت بڑا نقصان ہے ۔

ہ دوباره ايسا نہيں کرنا اس لئے ہمارے لئے دين کی ان اشعار کے کہنے کے بعد حضرت علی نے اس سے سفارش کی ک
  )١سالمتی سب سے زياده اہم نکلے ۔(

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

  ٥٨ھ ص ا١٤١٦)زبير بن بکار ،االخبار الموفقيات ،منشورات شريف الرضی قم ،١(

  ابن ابی عبره قرشی نے بھی يہ شعرپڑھے :
  شکراً لما ہو باالثنا ء حقيق 
  قذہب الّجاج و بويع الصدي

  اس کا شکر جو تعريف کے الئق ہے ،صديق کی بيعت کی گئی اور ہمارے درميان جھگڑا ختم ہو گيا ۔
  

  کنّا نقول لہا علی و الرضا 
  عمر و اوالہم بذأک عتيق 

ہم کہتے تھے کہ علی خالفت کے حقدار ہيں اور ہم عمر سے بھی راضی تھے ليکن اس مورد ميں ان کے درميان سب سے 
  )١نکلے۔(بہتر ابو بکر 

خالفت کے موقع پر وه اختالف جو سقيفہ کی بنا پر قريش و انصار کے درميان پيدا ہوا اور عمرو عاص نے انصارکے 
خالف گفتگو کی نعمان بن عجالن جو انصار کے شعراء ميں سے ايک تھے انہوں نے عمرو عاص کے جواب ميں اشعار 
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  کہے جو علی کے حق کی وضاحت کرتے ہيں۔
  

  نحن اصحاب مکة فقل لقريشٍ 
  و يوم حنين والفوارس فی بدر 

  قريش سے کہو ہم فتح مکہ کے لشکر، جنگ حنين اور بدر کے سواروں ميں سے ہيں
............  

   ٥٨٠ھ ص ١٤١٦) زبير بن بکار ،االخبار الموفقيات ،منشورات شريف الرضی، قم ،١(

  و قلتم حرام نصب سعد و نصبکم 
   عتيق بن عثمان حالل ابا بکر

  تم نے کہا سعد کو خالفت پر منصوب کرنا حرام ہے اور تمہارا عتيق بن عثمان، (ابوبکر) کو نصب کرنا جائز ہے۔ 
  

  و اہل ابو بکر لہا خير قائم 
  و ان علياً کان اخلق باالمر

الفت کے اور تم نے کہا ابو بکر اس کے اہل ہيں اور اس کو انجام دے سکتے ہيں جبکہ علی لوگوں ميں سب سے زياده خ
  حقدارو سزاوار تھے۔ 

  
  وکان ہوانا فی علّی و انہ 

  الہل لہا يا عمرو من حيث التدری 
  ہم علی کے طرفدار تھے اور وه اس کے اہل تھے ليکن اے عمر و !تو اس بات کو نہينسمجھتا . 

  
  فذأک بعون ّهللا يدعواالی الھدٰی 

  و ينہٰی عن الفحشاء و البغی و النّکر
خدا کی مدد سے لو گوں کی ہدايت کرتے ہيں ،علی ہيں جو ظلم و فحشا سے روکتے ہيناور نہی عن المنکر يہ علی ہيں جو 

  کرتے ہيں ۔
  

  وصی النبی المصطفٰی وابن عمہ 
  وقاتل فرسان الضاللة والکفر 

  )١يہ علی ہينجو وصی مصطفۖی اور ان کے بھائی ہيں جو کفر و ضاللت کے پہلوانوں کو قتل کرنے والے ہيں ۔(
  

حسان بن ثابت نے بھی فضل بن عباس کے شکريہ کی وجہ سے کہجنہوننے حضرت علی کے حکم سے انصار کا دفاع کيا، 
  ان اشعار کو پڑھا:

  جزٰی ّهللا عنا و الجزابکفّہ 
  ابا حسن عنا و من کان کابی حسن 

کون ہے جو کہ علی کے مانند  خدا ہماری طرف سے ابوالحسن کو جزائے خير دے کيوں کہ جزا اسی کے ہاتھ ميں ہے اور
  ہے؟ 

  
  سبقت قريش بالذی انت اہلہ 

  فصدرٔک مشروح و قلبک ممتحن 
  علی ہی اس کے اہل تھے قريش پر سبقت لے گئے آپ کا سينہ کشاده اور قلب امتحان شده (پاک و پاکيزه )ہے ۔

  
  حفظت رسول ّهللا فينا و عہده 
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  الئک و من اولٰی بہ منٔک من و من 
  ی سفارش کو ہمارے بارے ميں حفظ کيا آپ کے عالوه کون ہے جو رسوۖل کا ولی اور جانشين ہو؟پيغمبۖر ک

  
  الست اخاه فی الہدٰی و وصيّہ 
  واعلم منہ باالکتاب و الّسنن

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

  ٥٩٢ھ ص١٤١٦)زبير بن بکار ،االخبار الموفقيات ،منشورات شريف الرضی، قم ،١(

يں پيمبۖر کے بھائی اور ان کے وصی اور لوگوں ميں کتاب و سنت کے سمجھنے ميں سب کيا آپ وه نہيں ہيں جو ہدايت م
  )١سے زياده جاننے والے ہيں؟ (

ابو سفيان بھی شروع ميں(سقيفہ کی) خالفت کا مخالف تھا اور حضرت علی کی طرف سے دفاع کرتا تھا ،تقرير کے عالوه 
  س کی نسبت اس کی طرح دی گئی ہے :جو اس نے سلسلہ ميں کہے ہيں وه ذيل کے اشعار کہ ج

  بنی ہاشم التطمعوا الناس فيکم
  )٢وال سيّما تيم بن مّرة اوعدی(

  اے بنی ہاشم! تم اس بات کی اجازت نہ دو کہ دوسرے تمھارے کام ميں اللچ کريں بالخصوص تيم بن مره يا عدی ۔
  

  فما األمر األ فيکم و اليکم 
  و ليس لہا ااّل ابوالحسن علّی 

  )٣فت فقط تمہارا حق ہے اور صرف ابوالحسن علی اس کے اہل اور سزاوار ہيں۔(خال
  

غدير کے دن حسان بن ثابت جو شاعر پيغمبر ۖ کہے جاتے تھے رسول اسالم ۖ سے اجازت مانگی اور غدير کے واقعہ کو 
  اپنے اشعار ميں اس طرح پيش کيا :

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

  ١٢٨ص  ٢ھ ج  ١٤١٤يف الرضی ،قم ،طبع اول )ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ،منشورات شر١(
  )تيم ابو بکر کا اور عدی عمر کا قبيلہ تھا ۔ ٢(
   ١٢٦)ابن واضح، تاريخ يعقوبی ص٣(

  يناديھم يوم ا لغدير نبيھم
 ً   بخم واسمع بالنبی مناديا

  مسلمانوں کا پيغمبۖرغدير خم کے دن ان کو آواز ديتا ہے لوگو آئو پيغمبر ۖ کی آواز کو سنو 
  

  وقد جاء جبرئيل عن امر ربہ 
  بانّک معصوم فالتٔک وانيا

جبرئيل خدا کی طرف سے پيغام الئے کہ(اے رسوۖل) تم خدا کی حفظ و امان ميں ہو لہذا اس سلسلہ ميں سستی وغفلت نہ 
  برتو۔

  
  و بلّغھم ما انزل ّهللا ربھم 

  الئک وال تخش ھناّک االّ عاديا
  کيا ہے اس کو پہنچا دواور اس موقع پر دشمنوں سے نہ ڈرو۔جو کچھ تمہارے خدا نے تم پر نازل 

  
  وتقام بہ اذ ذأک رافع کفّہ 

  بکف علّی معلن الصوت عاليا
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  علی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھايااس طرح سے کہ علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ ميں لے کر بلندکيا اور بلند آواز سے اعالن کيا۔
  

  فقال فمن موالکم و وليکم 
  م يبدوا ھناّک تعاميافقالوا ول

  اس کے بعد لوگوں سے کہا: کون ہے تمہارا موال و ولی؟ پس انہوں نے بے توجہی کا ثبوت دئے بغير کہا۔
  

  الھک موالنا وانت ولينا
  ولن تجدن فينا لٔک اليوم عاصيا

  آپ کا خدا ہمارا موال ہے اور آپ ہمارے ولی ہيں؟ ہم ميں سے کوئی بھی سرکش نہيں ہے۔
  

  يا علی فاننیفقال قم 
  رضيتک من بعدی اماماً و ھادياً 

  اس کے بعد آپ نے فرمايا: اے علی ! اٹھو ميں راضی ہوناس بات سے کہ تم ميرے بعد امام اور ہادی ہوگے۔
  

  فمن کنت موال ه فھذا وليّہ 
  فکونو لہ انصار صدق موالياً 

  تم لوگ ا ن کے حقيقی اور سچے دوست بنو۔اس کے بعد کہا جس شخص کا ميں موال ہوں اس کے يہ علی بھی موال ہيں 
  

  ھناک دعا اللھم وال وليہ
 ً   وکن للذی عادی علياً معاديا

  اس مقام پر رسوۖل نے دعا کی: خدايا !علی کے دوست کو دوست رکھ اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دے۔
  

  فيارب انصر ناصريہ لنصرھم 
  )١امام ھدی کالبدر يجلوا الديا جيا(

علی کی مدد کرنے والونکی مدد کرکيونکہ جس طرح تاريک شب ميں چاند ہدايت کرتا ہے اسی طرح وه اپنے پرور دگارا!
  چاہنے والوں کی ہدايت کرتے ہيں۔ 

  
ان اشعارميں حسان نے پيغمبر اسالۖم کی تقرير جو علی کے بارے ميں تھی ان کو امام، ولی اور ہادی جاناکہ جو امت کی 

  ت کرتی ہے رہبری اور زعامت کی وضاح
ہاں !عام مسلمان اس بات کا گمان نہيں کرتے تھے کہ پيغمبر ۖکے بعدکوئی بھيپيغمبۖر کی جانشينی اور خالفت کے بارے ميں 
علی سے جھگڑا کرے گاجيسا کہ معاويہ نے محمد بن ابی بکر کے خط کے جواب ميں تحرير کيا کہ رسول ۖکے زمانہ ميں 

يٹے کی اطاعت کو اپنے اوپر الزم سمجھتے تھے اور ان کے فضل کو اپنے اوپر آشکارميں اور تمہارے باپ ابوطالب کے ب
جانتے تھے پيغمبر ۖ کی رحلت کے بعد تمہارے باپ اورعمر سب سے پہلے وه شخص تھے کہ جنہوننے علی کے مرتبہ کو 

  )٢گھٹا يا اور لوگوں سے اپنی بيعت لی ۔(
آخری مہينونميں مدينہ ميننہيں تھے انہيں بعد وفات پيغمبۖر بعض انجام دی يہی وجہ ہے وه لوگ جو پيغمبۖر کی زندگی کے 

  جانے والی سازشوں کا علم نہيں تھا، جيسے خالدبن سعيد
............  

  ٣٩،ص ٢،و ج١١ص ١ہجری شمسی ج،١٣٦٦)امينی ، عبد الحسين،الغدير ،دارالکتب االسالميہ ،تہران،١(
  ٣٩٦،ص٢ھ ،ج١٣٩٤نساب االشراف ،منشورات مؤسسة االعلمی للمطبوعات بيروت )بالذری ،احمد بن يحيٰی بن جابر ،ا٢(

اور ابوسفيان پيغمبر ۖ کی وفات کے بعد جب مدينہ آئے تو انے ديکھاکہ ابوبکر پيغمبر ۖ کی جگہ بيٹھے ہيں اور خود کو 
  )١پيغمبر ۖ کا خليفہ بتا رہے ہينتو ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا ۔( 
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فيان سفر سے واپس آيا اور ان حاالت کو ديکھا تو عباس بن عبدالمطلب اور علی کے پاس گيا اور ان سے حتٰی کہ جب ابو س
درخواست کی کہ اپناحق لينے کے لئے قيام کريں ليکن انہوں نے اس کی بات کو قبول نہيں کيا، البتہ ابو سفيان کی نيت ميں 

  )٢خلوص نہيں تھا۔(
نے ابو بکر کی خالفت کو قبول کرليا ليکن علی کے کی فضليت وبرتری کو نہيں  اگر چہ پيغمبر اکرم ۖکے اکثر صحابہ

بھولے جب آپ مسجد مينہوتے تھے شرعی مسائل مينآپ کے عالوه کوئی فتوٰی نہيں ديتا تھا کيونکہ آپ کو رسول ۖ اکرم کی 
  )٣صاف و صريح حديث کی بنا پر امت مينسب سے زياده صحيح فيصلہ کرنے واال جانتے تھے۔(

  )٤حضرت عمر کا کہنا تھا کہ خدانہ کرے کوئی مشکل پيش آئے اور ابوالحسن نہ ہوں ۔(
نيزاصحاب پيغمبۖر سے کہتے تھے ؛ جب تک علی مسجد مينموجودر ہيں ان کے عالوه کوئی بھی فتوٰی دينے کا حق نہيں 

  )٥رکھتا۔(
............  

  ١٢٦، ص٢ھ، ج١٤١٤)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی منشورات شريف الرضی، قم ،طبع اول ،١(
، ابن ١٢،ص ٣) ابن اثير، عزالدين ابی الحسن علی بن ابی الکرم ،اسد الغابہ فی معرفة الصحابہ ، داراحياء التراث العربی بيروت ،ج٢(

   ١٢٦،ص ٢واضح، تاريخ يعقوبی ۔ج
  ٩٧)بالذری ،انساب االشراف ،ص٣(
  ١٨،ص ١)ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ ،دار احياء التراث االعربی ،ج ٤(
  ١٨،ص ١)ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ ،دار احياء التراث االعربی ،ج ٥(

اگر چہ علی نے پيغمبر کی وفات کے بعد سياسی اقتدارحاصل نہيں کياليکن آپ کے فضائل ومناقب کويہی اصحا ب 
کرتے ہيں، ابن حجر ہيثمی جو اہل سنت کے متعصب عالموں ميں سے ہيں انہوننے حديث غدير کے راويوں کی پيغمبر ۖبيان 

  )١تعداد تيس افراد بتائی ہے۔(
  )٢) بيان کی ہے۔(٨٠ليکن ابن شہر آشوب نے حديث غدير کے اصحاب مينراويوں کی تعداد اسی(

صحابہ سے نقل ہوئی ہے ايک سو دس ذکر کی ہے کہ جس کی ليکن عالمہ امينی نے حديث غدير کے راويوں کی تعداد جو 
  )٣تفصيل يوں ہے:۔(

ابو ہريره، ابو ليلٰی انصاری ،ابو زينب انصاری، ابو فضالہ انصاری، ابو قدامہ انصاری، ابو عمره بن عمرو بن محصن 
د،ا بی بن کعب ،اسعد بن زرأه انصاری، انصاری، ابوالہيثم بن تيّہان، ابو رافع، ابو ذؤيب، ابوبکر بن ابی قحافہ، اسامہ بن زي

اسماء بنت عميس،ام سلمہ، ام ہانی، ابو حمزه انس بن مالک انصاری، براء بن عازب، بريده اسلمی، ابوسعيد ثابت بن وديعہ 
ی ، انصاری، جابر بن سميره، جابر بن عبد هللا انصاری، جبلہ بن عمرو انصاری، جبير بن مطعم قرشی، جرير بن عبد هللا بجل
ابوذر جندب بن جناده، ابو جنيده انصاری ،حبہ بن جوين عرنی، حبشی بن جناده سلولی ،حبيب بن بديل بن ورقاء خزاعی، 

  حذيفہ بن اسيد غفاری، ا بو ايوب خالد زيد انصاری، خالد بن وليد مخزومی، خزيمہ بن
............  

  ١٢٢،ص١٣٨٥)صواعق المحرقہ ،مکتبہ قاہره ،طبع١(
  ٢٦و٢٥،ص٣ل ابی طالب ،مؤسسہ انتشارات عالمہ ،ج)مناقب آ٢(
   ٦١۔١٤،ص١)الغدير ،دارالکتب االسالميہ ،تہران،ج٣(

ثابت، ابو شريح خويلد بن عمرو خزاعی، رفاعہ بن عبد المنذر انصاری، زبير بن عوام، زيد بن ارقم ،زيد بن ثابت ،زيد بن 
سعد بن جناده،سلمہ بن عمرو بن اکوع، سمره بن جندب، سہل بن  يزيد انصاری ،زيد بن عبدهللا انصاری، سعد بن ابی وقاص،

حنيف، سہل بن سعد انصاری، صدی بن عجالن، ضميرة االسدی، طلحہ بن عبيد هللا، عامر بن عمير، عامر بن ليلٰی، عامر بن 
ی،عبد الرحمن بن عوف ليلٰی غفاری،عامر بن واثلہ،عائشہ بنت ابی بکر ،عباس بن عبدالمطلب، عبد الرحمن بن عبدربہ انصار

قرشی، عبدالرحمن بن يعمر الديلی ، عبدهللا بن ابی عبد االثر مخزومی، عبد هللا بن بديل، عبد هللا بن بشير، عبد هللا بن ثابت 
، انصاری،عبد هللا بن ربيعہ، عبد هللا بن عباس، عبد هللا بن ابی عوف، عبد هللا بن عمر،عبد هللا بن مسعود، عبد هللا بن ياميل

عثمان بن عفان، عبيد بن عازب انصاری، ابو طريف عدی بن حاتم، عطيہ بن بسر، عقبہ بن عامر، علی بن ا بی طالب، عمار 
بن ياسر، عماره الخزرجی، عمر بن عاص، عمر بن مره جہنی، فاطمہ بن رسول ۖ فاطمہ بنت حمزه، عمربن ابی سلمہ، عمران 

و بن شراحيل، قيس بن ثابت انصاری ،قيس بن سعد انصاری، کعب بن بن حصين خزاعی ،عمر و بن حمق خزاعی، عمر 
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عجره انصاری، مالک بن حويرث ليثی،مقداد بن عمرو، ناجيہ بن عمرو خزاعی، ابو برزه فضلہ بن عتبہ اسلمی، نعمان بن 
  )١ه۔(عجالن انصاری، ہاشم مرقال، وحشی بن حرب، وہب بن حمزه، ابو جحيفہ، وہب بن عبد هللا و يعلی بن مر

حديث غدير کے راويوں کے درميان وه لوگ جو علی سے دشمنی رکھتے تھے جيسے ابوبکر،عمر،عثمان،طلحہ،عبدالرحمن 
  بن عوف،زيدبن ثابت،اسامہ بن زيد،حسان بن ثابت،

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

  ۔٦١ـ ١٤،ص١) الغدير، درالکتب االسالميہ،تہران،ج١(

حتٰی کہ يہی صحابہ جوحضرت علی کے موافق بھی نہيں تھے ليکن اس کے  خالد بن وليد،اور عائشہ کا نام ليا جاسکتا ہے
باوجودکبھی آپ کی طرف سے آپ کے دشمن کے مقابلے ميں دفاع بھی کرتے تھے جيسے سعد بن وقاص ،يہ ان چھ لوگوں 

مقابلے ميں سے تھے جو عمر کے مرنے کے بعد انتخاب خالفت کے لئے چھ رکنی کميٹی بنی تھی اورانہوننے علی کے 
ميں عثمان کو ووٹ ديا نيز خالفت کے مسئلہ ميں حضرت علی کی طرفداری اور حمايت بھی نہيں کی اور بے طرفی اختيار 
کی، وه باتيں جو ان کے اور معاويہ کے درميان ہوئيں تو انہوں نے معاويہ سے کہا: تونے اس شخص سے جنگ و جدال کيا 

ا، معاويہ نے کہا: وه کيسے؟ اس نے جواب ديا : ميرے پاس دليل يہ ہے کہ ہے جو خالفت ميں تجھ سے زياده سزاوار تھ
ايک تو رسوۖل نے علی کے بارے ميں فرمايا جس کا ميں موالہوں اس کے علی موالہيں بارالہٰا! علی کے دوستوں کو دوست 

  ) ١اورعلی کے دشمنوں کو دشمن رکھ اوردوسرے ان کے فضل و سابقہ کی وجہ سے(
عاص کا بيٹا عبد هللا جنگ صفين ميں اپنے باپ کے ساتھ معاويہ کی طرف تھا ،جب عمارقتل ہوگئے اور ان اسی طرح عمرو

کے سر کو معاويہ کے پاس اليا گيا تو دو شخص آپس ميں جھگڑنے لگے ہر ايک يہ دعوٰی کرنے لگا کہ عمار کو اس نے 
نا حق دوسرے کو بخش دے اس لئے کہ ميں نے رسوۖل اسالم قتل کيا ہے عبد هللا نے کہا :بہتر يہ ہے کہ تم ميں سے ايک اپ

  سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا: عمار کو ايک ظالم گروه قتل کرے گا معاويہ نا راض ہوا اور اس نے کہا:
............  

المناقب، ،اخطب خوارزمی ،١٠٩،ص ٢ہجری، ج ١٣٩٤)بالذری،انساب االشراف،موسسة االعلمی للمطبوعات، بيروت، طبع اول، ١(
  ٦٠۔٥٩، ہجری ص١٣٥٨منشورات، المکتبة الحيدريہ، نجف، 

تو يہانپر کيا کر رہا ہے عبد هللا نے کہا :کيونکہ رسوۖل نے مجھ کو باپ کی اطاعت کا حکم ديا ہے اس لئے ميں تمہارے ساتھ
  ) ١ہوں ليکن جنگ نہيں کرونگا۔(

رسوۖل اسالم نے عمار کے قاتلونکو ايک ستم گار گروه بتايا ہے  جناب عمار کا امير المومنين کی رکاب ميں موجود ہونا کہ
  اس پر آشوب دور ميں يہ علی کی حقانيت کی بہترين گواہی تھی جس کا عمرو عاص کے بيٹے نے بھی اعتراف کيا ۔

  سقيفہ کی تشکيل ميں قريش کاکردار
کے باوجودسقيفہ کا اجتماع واقع ہوا خدا کافرمان علی کی جانشينی کے بارے مينپيغمبر ۖ کی تمام کوششوں اور واقعہ غدير

زمين ميں دھراره گيا اور رسول اکرم ۖ کا خانواده خانہ نشين ہو گيا ، اس سلسلہ ميں ضروری ہے کہ قريش کے کردارکی 
نشاندہی کی جائے اس لئے کہ قريش ہی چاہتے تھے کہ پيغمبر ۖ کی عترت کا حق غصب کريں ،حضرت علی نے مختلف 

  )٢ت پر قريش کے مظالم اور خالفت حاصل کرنے کی کوشش کو بيان کيا ہے ۔(مقاما
............  

   ٣١٣۔٣١٢)بالذری،انساب االشراف،ص١(
،ميں فرماتے ہيں خدايا قريش اور ان لوگوں کے مقابلے ميں جو ان کی مدد کرتے ہيں تجھ سے ١٧)بطور نمونہ نہج البالغہ ، خطبہ ٢(

ہوں نے ميرے مرتبہ کو کم کيا اور وه خالفت جو مجھ سے مخصوص تھی اس کے بارے ميں ميرے خالف مدد چاہتا ہوں کيوں کہ ان
  ، ٥٥٥متفق ہوگئے، نہج البالغہ ، فيض االسالم ، ص 

اس طرح اپنے بھائی عقيل کے خط کے جواب ميں فرماتے ہيں:قريش سخت گمراہی ميں ہيں ، ان کی دشمنی اور نا فرمانی معلوم ہے 
گردانی ميں ہی چھوڑ دو اس لئے کہ انہوں نے مجھ سے جنگ ٹھان لی ہے جس طرح رسول هللا ۖ سے جنگ پر تلے ہوئے انہيں سر 

  تھے مجھ کو سزا دينے سے پہلے ،
انہيں چاہئے کہ وه قريش کو سزا ديں اورانہيں مزه چکھائے کيونکہ انہوں نے رشتہ داری توڑ دی اور ميرے بھائی کی حکومت مجھ 
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  ۔سے چھين لی

امام حسن نے جو خط معاويہ کو لکھا تھا اس ميں سقيفہ کی تشکيل مينقريش کے کردار کو اس طرح بيان فرمايا : پيغمبر ۖ کی 
وفات کے بعد قبيلٔہ قريش نے اپنے آپ کواس حيثيت سے پہچنوايا کہ ہم لوگ پيغمبۖر سے زياده نزديک ہيں اور اسی دليل کی 

ا اور خالفت کواپنے ہاتھ ميں لے ليا ہم اہل بيت محمۖد نے بھی يہی کہاتو ہمارے ساتھ بنا پر تمام عربوں کوکنارے کردي
  )١انصاف نہيں کيا اور ہم کو ہمارے حق سے محروم کرديا۔(

امام باقر نے بھی اپنے ايک صحابی سے فرمايا : قريش نے جو ستم ہمارے اور ہمارے دوستوں اور شيعوں پر کئے ہيں اس 
ہوں؟ رسول خدۖا کی وفات ہوئی جب کہ پيغمبر ۖنے کہا تھاکہ لوگوں کے درميان(خالفت کے لئے) اولٰی کے بارے ميں کيا ک

ترين فردکون ہے؟ ليکن قريش نے ہم سے روگردانی کی اور خالفت کو اس کی جگہ سے منحرف کرديا ہماری دليلوں کے 
کے حوالے کرتے رہے اور جس وقت ہمارے ذريعہ انصار کے خالف احتجاج کيا اور اس کے بعد خالفت کو ايک دوسرے 

  ) ٢پاس واپس آئی توبيعت شکنی کی اور ہم سے جنگ کی ۔(
  قريش کافی مدت پہلے ايسا عمل انجام دے چکے تھے جس سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ يہ 

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

  ٦٥ھ ص ١٤١٦) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ، منشورات شريف الرضی ، قم ١(
، شيرازی السيد علی خان، الدرجات الرفيعة فی ١٠٨ھ ص ١٤٠٠سليم بن قيس العامری، منشورات دار الفنون ، بيروت ،  )کتاب٢(

  ٥طبقات الشيعة ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،ص 

خالفت کو غصب کرنا چاہتے ہيں اسی لئے انصار سقيفہ کی طرف دوڑے تاکہ قريش تک حکومت پہنچنے سے مانع ہوں ، 
  قريش فرصت طلب تھے۔ اس لئے کہ

  خاندان پيغمبر ۖسے قريش کی دشمنی کے اسباب
اب سوال يہ پيدا ہو تا ہے کہ کيوں قريش خاندان پيغمبۖر سے دشمنی رکھتے تھے؟ کياان کا دين اور ان کی دنيا اس خاندان کی

ہيں پائی تھی ؟اس سوال کا مرہون منت نہيں تھی؟ کياانہوننے اسی خاندان کی برکت کی وجہ سے ہالک ہونے سے نجات ن
  جواب دينے کے لئے چند امور کی طرف اشاره کرتے ہيں ۔

  ) قريش کی رياست طلبی١(
قريش زمانہ جاہليت ميں پورے جزيرة العرب پر تمام عربوں ميں ايک امتياز رکھتے تھے، ابوالفرج اصفہانی کا اس بارے 

)يہ موقعيت اورحشيت ان کو دوجہتوں١ہر چيز مينمقدم جانتی تھی( ميں کہنا ہے : تمام عرب قوميں قريش کو شعر کے عالوه
  سے حاصل ہوئی تھی۔

(الف) اقتصادی قوت : قريش نے پيغمبر ۖ کے جد جناب ہاشم کے زمانہ ہی سے پڑوسی ممالک جيسے يمن، شام ،فلسطين ، 
ہت زياده ثروتمند ہو گئے عراق، حبشہ سے تجارت کرنی شروع کردی تھی اور اشراف قريش اس تجارت کی وجہ سے ب

  )٢تھے۔(
............  

  ٧٤ص  ١) اصفہانی، االغانی، دار االحياء تراث العربی ، ج ١(
  ٥١۔٥٠) مہدی پيشوائی، تاريخ اسالم ، دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک ، ص ٢(

فرماتا ہے :ايک دوسرے سےخداوند عالم اس تجارت کو قريش کے لئے سرمايہ افتخار اور عيش و مسرت قرار ديتے ہوئے 
محبت و الفت پيدا کرنے گرميوں اور سرديوں ميں آپس ميں رابطہ رکھنے کے لئے هللا کی عبادت کريں وہی پروردگارکہ 

  )١جس نے بھوک سے انہيں نجات دی اورخوف و ہراس ان سے دور کيا۔ (
رب قبائل کے درميان ايک مشہورزيارت گاه (ب) معنوی حيثيت :قريش کعبہ کے وجود کی بنا پر کہ جو عرب دنياميں ، ع

تھی نيز اسے عربوں کے درميان ايک خاص معنوی حيثيت حاصل تھی خاص طور پر ہاتھيوں کے لشکر ابرہہ کی شکست 
کے بعد قريش کا احترام لوگوں کی نظر ميں زياده ہو گياتھا اور يہ کعبہ کے کليد دار بھی تھے،قريش نے اس واقعہ سے فائده
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اور خود کو آل هللا ، جيران هللا اور سکان حرم هللا کہلواناشروع کر ديا ، اسی وسيلہ کی بنياد پر انہوں نے اپنے مذہبی اٹھايا 
  )٢مقام کو استوار کرليا ۔(

اسی احساس برتری و اقتدار کی وجہ سے قريش نے کوشش شرو ع کی کہ اپنی برتری کو ثابت کريں چونکہ مکہ کعبہ کی 
ئے مرکز تھا جزيرةالعرب کے اکثر ساکنين وہاں آتے جاتے تھے،قريش اپنی رسومات کو مکہ آنے وجہ سے عرب کے ل

والوں پرتھوپتے تھے طواف کعبہ کے وقت لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ حاجی ان سے خريدے ہوئے لباس ميں طواف 
اسالمی ان کی برتری اور انحصار  ) ليکن رسول اکرم ۖکے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے احساس کيا کہ تعليمات٣کريں(

  طلبی کے منافی ہے ،قريش نے ان کو قبول نہيں کيا اور اپنی تمام 
............  

  )سوره قريش١(
  ٥٢)تاريخ اسالم ،مہدی پيشوائی ، ص ٢(
  ٧٢،ص  ١)ابن سعد ، الطبقات الکبری ، دار صادر ، بيروت ، ج٣(

ھی اسالم کی نابودی کے لئے ممکن تھا اس کوانجام ديا ليکن ہوتا وہی طاقت کے ساتھ مخالفت ميں کھڑے ہوگئے اور جو ب
ہے جو خدا چاہتا ہے، آخر کار پيغمبۖرنے قريش پرکاميابی حاصل کرلی ،آٹھويں ہجری ميں قريش کے کچھ افراد مدينہ آئے 

ايا آنحضرۖت نے ا سے اور مسلمانوں سے مل گئے ليکن دشمنی سے باز نہ آئے مثالًحکم بن عاص نے پيمبۖر کا مذاق اڑ
  )١طائف کی جانب شہر بدر کرديا۔(

جب قريش ميں رسول اکرم ۖسے مقابلے کی طاقت نہيں رہی تو انہوں نے ايک نيا فارمولہ بنا ياکہ آنحضرۖت کے جانشين سے
جمع ہواسی مقابلہ کريں عمر نے ہميشہ ابن عباس سے کہا: عرب نہيں چاہتے کہ نبوت اور خالفت تم بنی ہاشم کے درميان 

) اگر بنی ہاشم مينسے کوئی امر خالفت کا ذمہ دار بن گيا تو اس خاندان سے خالفت باہر نہيں جائے گی ٢طرح مزيد کہا:(
اور ہمارا اس ميں کوئی حصہ نہيں ہوگا ليکن اگر بنی ہاشم کے عالوه کوئی اس کا ذمہ دار ہوگيا تو وه لوگ اپنے ہی درميان 

  )٣رہيں گے۔(ايک دوسرے کو منتقل کرتے 
اس زمانے کے لوگ بھی قريش کے اس رويہ سے آگاه تھے جيسا کہ براء بن عازب نے نقل کيا کہ ميں بنی ہاشم کے چاہنے 

والوں مينسے تھا جس وقت رسول اکرم ۖ دنيا سے گئے تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ قريش بنی ہاشم سے خالفت کو نہ 
  )٤ان تھا۔(چھين ليں اور ميں کافی حيران وسر گرد

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

  ٣٤،ص٢) ابن اثير، اسد الغابة فی معرفة الصحابہ،دار احيا التراث العربی،ج١(
  ١٩٤،ص١) ابن ابی الحديد ،شرح نہج البالغہ،دار احيا التراث العربی،ج٢(
  ١٩٤،ص١)ابن ابی الحديد ،شرح نہج البالغہ،دار احيا التراث العربی،ج٣(
  ٥١،ص٢البالغہ،دار احيا التراث العربی،ج ) ابن ابی الحديد ،شرح نہج٤(

قريش کا ابو بکر اور عمر کی خالفت پر راضی ہونا خود ان کے فائدے ميں تھا جيساکہ ابوبکر نے مرتے وقت قريش کے 
کچھ لوگوں سے کہ جو اس کی عيادت کے لئے آئے تھے کہا: ميں جانتا ہوں کہ تم ميں سے ہر ايک يہ خيال کرتا ہے کہ 

  )١خالفت اس کی طرف منتقل ہوگی ليکن ميں نے تم ميں سے بہترين شخص کو اس کے لئے چنا ہے۔( ميرے بعد
ابن ابی الحديد کہتا ہے: قريش عمر کی طوالنی خالفت کی وجہ سے ناراض تھے اور عمربھی اس بات سے آگاه تھے لہذاوه 

  )٢اس بات کی اجازت نہيں ديتے تھے کہ وه مدينہ سے باہر جائيں۔(

  ) قبيلوں کی رقابت و حسادت٢(
)اور سوره سبائ( ٣عربوں ميں قبيلوں کے درميان رقابت اور حسادت بہت تھی خدا وند عالم نے قرآن مجيد ميں سوره تکاثر(

  )ميں اس مطلب کی طرف اشاره کيا ہے، زمانٔہ جاہليت ٤
............  

  ١١٠،ص١بی،ج) ابن ابی الحديد ،شرح نہج البالغہ،دار احيا التراث العر١(
  ١٥٩،ص ٢) ابن ابی الحديد ،شرح نہج البالغہ،دار احيا التراث العربی،ج٢(
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  )تمہاری سرگرمی کا باعث زياده طلبی ہے يہاں تک کہ تم اپنے مرنے والوں کی قبروں سے مالقات کرو۔٣(
کہہ دوکہ ميراخدا جب کسی کو چاہے  )تم نے کہا : ہمارے پاس مال اور بيٹے زيا ده ہيں اسی وجہ سے ہم سزا نہيں پاسکتے ان سے٤(

گا اس کی روزی کم کردے اور جب چاہے زياده کردے گا ليکن زياده تر لوگ نہيں جانتے ہيں کہ اوالد اور مال کا زياده ہونا ان کو مجھ 
  سے نزديک نہيں کرے گا مگر يہ کہ وه لوگ جو ايمان الئيں اور عمل صالح انجام ديں ۔

تمام قبائل کے درميان رقابت موجود تھی، زمزم کھودتے وقت جناب عبدالمطلب کے مقابلہ ميں  ميں بنی ہاشم اور دوسرے
  )١قريش کے تمام قبائل جمع ہوگئے تھے اور وه نہيں چاہتے تھے کہ يہ افتخار صرف عبد المطلب کو حاصل ہو ۔(

رتے تھے وه بھی لوگوں کو کھانا يہی وجہ ہے کہ ابو جہل کہتا تھا ہم بنی ہاشم سے ان کے شرف کی وجہ سے رقابت ک
ديتے تھے توہم بھی لوگونکو کھانا ديتے تھے ، وه لوگوں کو سواری مہياکرتے تھے تو ہم بھی لوگوں کو سواری مہيا کرتے 

تھے تو وه لوگوں کو پيسے ديتے تھے ہم بھی لوگوں کو پيسے بانٹتے تھے اور ہم ان کے ساتھ اس طرح شانہ بشانہ بڑھ 
گھوڑوں کی دوڑميں دو گھوڑے ساتھ چل رہے ہوں ، يہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا : ہم ميں ايک ايسا  رہے تھے جيسے

پيغمبرمنتخب ہوا ہے کہ جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اب ہم ان تک کيسے پہونچتے ؟ خدا کی قسم !ہم اس پر 
  )٢ہرگز ايمان الئے اور نہ ہی ان کی تصديق کی۔ (

جو طائف کے اشراف ميں سے تھا اس نے اسی وجہ سے اسالم قبول نہيں کيااور پيغمبۖر موعودکا سالہا  اميہ بن ابی ا لصلت
سال انتظار کرتا رہاتاکہ اس انتطارميں خود کو اس منصب تک پہنچا دے جب اس کو بعثت رسول ۖکی خبر ملی پيروی کرنے 

وں سے شرم آتی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے : کافی سے اجتناب کيا اور اس کی علت يہ بتائی کہ مجھ کو ثقيف کی عورت
عرصہ تک مينان سے يہ کہتا رہاکہ وه پيغمبر موعود مينہوگااب کس طرح تحمل کروں کہ وه مجھے بنی عبد مناف کے ايک

  )٣جوان کا پيرو ديکھيں۔(
............  

   ١٤٣،١٤٧،ص ١)ابن ہشام ،السيرة النبويہ ،دارالمعرفة،بيروت ،ج ١(
  ١٤٧۔١٤٣ص  ١ن ہشام ،سيرةالنبويہ، دار المعرفة ، بيروت (بی تا) ج)اب٢(
، اور تاريخ اسالم ، مہدی پيشوائی ، زمانہ جاہليت سے حجة ٦٠ھ ص ١٤١٥) ابن قتيبہ، المعارف ، منشورات الشريف الرضی ، قم ٣(

  ٨٨الوداع تک ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد اراک ، ص 

ود خدا نے پيغمبر ۖ کو کامياب کيا اور قريش کی شان و شوکت کو خاک ميں مالديا ،آٹھويں ليکن اس حسد ورقابت کے باوج
  ہجری کے بعد اکثر اشراف قريش مدينہ منتقل ہو گئے اور وہاں بھی خاندان پيغمبر ۖ کو تکليف دينے سے باز نہ آئے۔

ند بار کہا : آپ کے والد عبدالمطلب اور ابن سعد نے نقل کيا ہے کہ مہاجرين ميں سے ايک نے عباس بن عبدالمطلب سے چ
بنی سہم کاہنہ غيطلہ دونوں جہنم ميں ہيں، آخر کار عباس غصہ ہو گئے اور اس کے منھ پر طمانچہ مارا اور اس کی ناک 

سے خون نکل آيا، اس شخص نے پيغمبر ۖ سے آکر عباس کی شکايت کی رسول ۖنے اپنے چچا عباس سے اس با ت کی 
  )١س نے سارا قضيہ بيان کيا تو پيغمبر ۖ نے فرمايا : کيوں عباس کو اذيت ديتے ہو؟(وضاحت چاہی ،عبا

حضرت علی اپنے مخصوص کمال کی بنا پر زياده مورد حسد قرار پائے امام باقر فرماتے ہيں کہ جب بھی رسول اکرم ۖ علی 
کی شان ميں نازل ہوئی تھی تو کچھ لوگ  ـ کے فضا ئل بيان کرناچاہتے تھے يا اس آيت کی تالوت کرنا چاہتے تھے جو علی

  )٢مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، اس طرح کی روايت نبی اکرم ۖ سے بہت زيا ده وارد ہوئی ہيں۔ (
  )٣آپ ۖنے فرمايا: جس نے علی سے حسد کيا اس نے مجھ سے حسد کيا اور جس نے مجھ سے حسد کيا وه کافر ہوگيا ۔(

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

  ٢٤،ص ٤ھ ، ج ١٤٠٥داربيروت  )طبقات الکبریٰ ١(
  ٢١٤،ص ٣،قم ،ج ١٤٦)ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب ، مؤسسہ انتشارات ٢(
  ٢١٤۔٢١٣ص،  ٣،قم ،ج ١٤٦)ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب ، مؤسسہ انتشارات ٣(

اتے تھے جيسا کہ سعد بن يہاں تک کہ پيغمبۖرکے زمانہ مينبعض افراد علی سے حسد کرتے تھے اور آ پ کو اذيت پہونچ
وقاص سے نقل ہواہے کہ ميں اور دوسرے دو آدمی مسجد ميں بيٹھے علی کی برائی کر رہے تھے کہ پيغمبر ۖ غصہ کی 
حالت ميں ہم لوگو ں کی طرف آئے اورفرمايا : علی نے تمہارا کيا بگاڑاہے؟ جس نے علی کو اذيت دی اس نے مجھ کو 
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  )١اذيت دی ۔(

  قريش کی دشمنی  )حضرت علی سے٣(
علی کی محروميت اورمظلوميت کی اہم ترين دليل قريش کی مخالفت اور دشمنی تھی کيونکہ وه حضرت علی سے زک کھا 

چکے تھے حضرت نے رسول ۖ خدا کے زمانے مينجنگوں ميں ان کے باپ،بھائيوناور عزيزوں کو قتل کيا تھا ،چنانچہ 
ت کے بارے مينلکھتا ہے :قريش کے مروان بن حکم ،سعيد بن عاص يعقوبی حضرت علی کی خالفت کے شروع کے حاال

اور وليد بن عقبہ کے عالوه تمام لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھونپر بيعت کی ، وليد نے ان لوگوں کی طرف سے حضرت
نگ ميں قتل علی سے کہا:آپ نے ہم لوگوں کو نقصان پہنچايا ہے، بدرکے بعد ميرے باپ کی گردن اڑائی سعيدکے باپ کو ج

  )٢کيا اور جب عثمان نے مروان کے باپ کو مدينہ واپس بال نا چاہا تو آپ نے اعتراض کيا ۔(
  اسی طرح خالفت علی کے وقت عبيد هللا بن عمر نے امام حسن سے سفارش کی 

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

  ٢١١،ص ٣،قم ،ج :١٤٦)ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب ، مؤسسہ انتشارات ١(
  ١٧٨،ص ٢ھ، ج٤١٤١ضح ، احمد بن ابی يعقوب ،تاريخ يعقوبی ،منشورات شريف رضی ، قم ،)ابن وا٢(

کہ آپ مجھ سے مالقات کريں مجھے آ پ سے کام ہے، جس وقت دونوں کی مال قات ہوئی تو عبيد هللا بن عمرنے امام حسن 
ن ہو گئے ہيں آپ ميری مدد کريں سے کہا : آپ کے والد نے شروع سے آخر تک قريش کو نقصان پہنچايا لوگ ان کے دشم

  )١تاکہ ان کو ہٹا کر آ پ کو ان کی جگہ بٹھاديا جائے۔(
جب ابن عباس سے سوال کياگيا: کيوں قريش حضرت علی سے دشمنی رکھتے ہيں؟ تو انہوننے کہا : پہلے والوں کو حضرت

شمن قريش کی اس ناراضگی سے علی نے واصل جہنم کيا اور بعد والونکے لئے باعث عار ہو گئے ،حضرت علی کے د
  )٢فائده اٹھاتے تھے اورقضيہ کو مزيد ہوا ديتے تھے۔(

عمر بن خطاب نے سعد بن عاص سے کہا : تومجھے اس طرح ديکھ رہا ہے جيسے ميننے ہی تيرے باپ کو قتل کيا ہو ميں 
  )٣نے اس کو قتل نہيں کيا بلکہ علی نے ان کو قتل کيا ہے۔(

ملجم کے ہا تھوں سے ضربت کھانے کے بعد ايک شعر کے ضمن ميں قريش کی دشمنی کی  خود حضرت علی نے بھی ابن
  طرف اشاره کيا ہے ۔

  تکلم قريش تمنا ی لتقتلنی
  )٤فال و ربٔک ما فازوا وما ظفروا(

  قريش کی خود تمنا تھی کہ وه مجھے قتل کريں ليکن وه کامياب نہ ہوسکے ۔
............  

  ٤٩٨،ص١ہج البال غہ ،ج) ابن ابی الحديد، شرح ن١(
  ٢٢٠) ابن شہر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ، ص ٢(
   ٣١،ص  ٥ھ ، ج ١٤٠٥) ابن سعد ، طبقات الکبرٰی ، دار بيروت ، ٣(
 ٣١٢)ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب ،ص٤(

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  )حضرت علی کا سکوت :٤(
نے سقيفہ اور ابوبکر کی حکومت کے آغا ز کے بعد کيوں اپنے حق سے صرف نظر اب يہ ديکھناچاہيے کہ حضرت علی 

کيا ؟چند ماه کے استدالل اور احتجاجات کے بے اثر ہونے کا يقين کر لينے کے بعد حکومت کے خالف مسلحانہ جنگ کيوں 
سے مسلمان بھی آپ  نہيں کی؟ جب کہ بعض بزرگ اصحاب پيغمبر ۖ آپ کے واقعی طرفداروں ميں تھے اور عمومی طور
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سے مخالفت نہيں رکھتے تھے، بہ طورکلی کہا جا سکتا ہے کہ امير المومنين نے اسالم اور مسلمانوں کی مصلحت کو مد 
  نظر رکھا اور سکوت اختيار کيا جيساکہ خطبہ شقشقيہ ميں آپ نے فرمايا: 
حاالنکہ ميں اس فکر ميں تھا کہ آيا تنہا بغير کسی ''ميں نے خالفت کی قباکو چھوڑ ديا اور اپنے دامن کو اس سے دور کر ليا

ياورومدد گار کے ان پر حملہ کردو نيا اس دم گھٹنے والی تنگ و تاريک فضا ميں جوان کی کار ستانيونکانتيجہ تھی اس پر 
آخری دم  صبر کرونايسی فضاجس نے بوڑھوں کو فرسوده بناديا تھا، جوانوں کو بوڑھا اور با ايمان لوگوں کو زندگی کے

تک کے لئے رنجيده کرديا تھاميں نے انجام پر نگاه کی تو ديکھا کہ بردباری اور حاالت پر صبر کرنا ہی عقل و خرد سے 
زياده نزديک ہے اسی وجہ سے ميں نے صبر کيا ليکن ميں اس شخص کی طرح رہا کہ جس کی آنکھ ميں کانٹا اور گلے ميں

  )١يراث کو اپنی آنکھ سے لٹتے ہوئے ديکھ رہا تھا۔ (کھردری ہڈی پھنسی ہوئی ہو ميں اپنی م
............  

اَئ اَو ٔاَصبَِر  ٧٤)نہج البالغہ ،فيض اال سالم، خطبہ ، ١( ((فََسد َْلُت ُدونھا ثوباً و طَويُت عنھا َکشحاً و طفِفُت ارتئی بين ان اُصول بِيٍَد جّذٰ
ْبَر علٰی ٰھاتا اَحجٰی فََصبَرُت علٰی طَخيٍَة َعمٰيا ء يَْھَرُم فيھا الکبير ، و يَشِ  يُب فيھا الّصغيُر ، و يَْکَدُح فيھا ُمْوِمن حتّٰی يلقی ربَّہ ! فََراَْيُت انَّ الصَّ

  َو فی المعين قَذٰی ، و فی الحْلِق شجی ٰٔاََرٰی تُراثِی نَْھباً))

ہ وه اسباب جزئی ہيں جيسے :)حضرت علی کے کالم سے خاموشی کے دوسرے اسباب کی طرف بھی اشاره ملتا ہے (اگرچ

  )مسلمانوں کے درميان تفرقہ١(
امير المومنين فرماتے ہيں: جب خدا نے اپنے پيغمبر ۖکی روح قبض کی قريش نے اپنے کو ہم پر مقدم کيا اور ہم (جو امت کی

م ميں صبر و برد قيادت کے لئے سب سے زياده سزاوار تھے)کو ہمارے حق سے بازر کھا ليکن ميں نے ديکھا کہ اس کا
باری کرنا مسلمانوں کے درميان تفرقہ اور ان کے خون بہنے سے بہتر ہے کيونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے دين 
کی مثال بالکل دودھ سے بھری ہوئی اس مشک کی سی تھی کہ جس ميں جھاگ بھر گيا ہوکہ جس ميں ذرا سی غفلت اور 

  )١بھی اختالف اسے پلٹ دے گا۔( سستی اسے نابود کر دے گی اور تھوڑا سا
............  

ذلٔک افَضُل ِمن  ) اّن ّهللا لّما قبض نبيّہ استاثرث علينا قريش باالمر ودفعتنا عن حقٍّ نحن احقُّ بہ ِمن النّاِس کافّةً فراْيُت انَّ الّصبر علیٰ ١(
  الم والدين ِ يُمَخص مْخَص الوطب ، يُفَسدهُ ادنٰی و َھٍن و يعکسہ ُخلٍف تفيِق کلمِة الُمسلمين َ و سْفٔکِ ِدمائِھم و النّاُس حد يثو عھٍد باالس
  ٣٠٨،ص١ہجری ،ج١٤٥٧ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ،دار الجيل بيروت،طبع اول،

  

  )مرتد ہونے کا خطره ٢(

زندگی ميں اسالم قبول کيا تھا پيغمبر اکرم ۖکی وفات کے بعد، عرب قبائل کی بڑ ی تعداد کہ جنہوننے پيغمبر اسالم ۖکی آخری 
  وه دين سے پلٹ گئے اور مرتد ہوگئے تھے

کہ جس کی وجہ سے ،مدينہ کے لئے خطره بہت بڑھ گيا تھاان کے مقابلہ ميں مدينہ کی حکومت کمزورنہ ہو نے پائے اس 
چا اور نہ ميرے ذہنلئے حضرت علی نے سکوت اختيار کيا حضرت علی نے فرمايا: خدا کی قسم! ميں نے يہ کبھی نہيں سو

ميں کبھی يہ بات آئی کہ پيغمبۖر کے بعدعرب منصب امامت اور رہبری کو ان کے اہل بيت سے چھين ليں گے اور خالفت کو
مجھ سے دور کر ديں گے تنہا وه چيز کہ جس نے مجھے نا راض کيا وه لوگوں کا فالں (ابو بکر ) کے اطراف ميں جمع 

تھا ميں نے اپناہاتھ کھينچ لياميں نے خود اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ کچھ گروه اسالم سے پھر ہوجانا اور اس کی بيعت کرنا 
گئے ہيں اور چاہتے ہيں کہ دين محمد ۖ کونابودکرديں، ميں نے ا س بات کا خوف محسوس کيا کہ اگر اسالم اور اس کے اہل 

د رہوں تو ميرے لئے اس کی مصيبت حکومت اور کی مددد نہ کروننيز اسالم ميں شگاف اور اس کے نابود ہونے پر شاہ
خالفت سے محروم ہونے سے زياده بڑی تھی کيونکہ دنيا کا فائده چند روزه ہے جو جلدہی ختم ہوجائے گا جس طرح سراب 
تمام ہوجاتا ہے يا بادل چھٹ جاتے ہينپس ميں نے اس چيز کو چاہا کہ باطل ہمارے درميان سے چال جائے اور دين اپنی جگہ 

  )١باقی رہے۔(
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............  

راعنی )فوّهللا ما کان يلقی فی روعی و ال يخطر ببالی ، اّن العرب تزعج ھذا االمر من بعده عن اہل بيتہ وال انھم منّحوه عنّی من بعده فما ١(
لی محق دين محمد ٍۖ فخشيُت ان لم ااّل انثيال النّاس علی فالن يبايعونہ، فامسکت يدی حتّی رايت رجعة النّاس قد رجعت عن االسالم يدعون ا

منھا ما کان انصر االسالم و اہلہ ان اری فيہ ثلماً او ھدماً تکون المصيبة بہ علیَّ اعظم من قوت وال يتکم الّتی انّما ھی متاع ايّام قالئل يزول
الدين و تنھنہ ( نہج البالغہ ، فيض  يزول السَّراب او کما يتقّشع السحاب فنھضت فی تلٔک االحداث حتی زاح الباطل و زھق ،واطمانّ 

  ٦٢االسالم، مکتوب 

امام حسن نے بھی معاويہ کو خط ميں لکھا :ميں نے منافقوں اور عرب کے تمام گروه کہ جو اسالم کو نقصان پہنچانا چاہتے 
نے شہادت) حتٰی کہ ان لوگوں ميں کچھ ايسے تھے جن کے لئے قرآن ١تھے ان کی وجہ سے اپنے حق سے چشم پوشی کی(

دی ہے: ان کے قلوب ميں ايمان داخل ہی نہيں ہوا تھا اور انہوں نے زبردستی اسال م قبول کيا تھا اور اپنے نفاق کی وجہ سے
  علی کی واليت کے منکر تھے حتٰی کہ رسوۖل کے دور ميں بھی اس مطلب پر اعتراض کرتے تھے۔ 

ضرت امام صادق سے نقل کيا ہے : غدير خم کے واقعہ کے بعد نعمانطبرسی نے آئہ ''سئل سائل بعذاب واقع'' کی تفسيرمينح
بن حارث فھری پيغمبر ۖ کے پاس آيا اور کہنے لگا:آپ کے حکم کے مطابق ہم نے خداکی وحدانيت اور آ پ کی رسالت کی 

آپ راضی اور خوش نہيں  گواہی دی اورآپ نے جہاد ، روزه ،حج ، زکٰو ة، نماز کا حکم ديا ہم نے قبول کيا ان تمام باتوں پر
ہوئے اور کہہ رہے ہيں کہ جس کاميں موال ہوں اس کے علی موال ہيں، کيا يہ آپ کی طرف سے ہے يا خداکی جانب سے 
؟تو رسول ۖ خدا نے فرمايا: اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہيں ہے يہ حکم خدا کی طرف سے ہے ،نعمان بن حا 

ہوا کہ اگر يہ مطلب حق ہے تو آسمان سے ميرے اوپر پتھر نازل فرما ،اسی وقت آسمان سے رث وہاں سے يہ کہتا ہوا واپس 
  )٢اس کے اوپر پتھر نازل ہو ااور وه وہيں پر ہال ک ہوگيا اس وقت يہ آيت نازل ہوئی۔(

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

  ٦٥ھ ص ١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، منشورات الشريف الرضی ، قم ١(
  ٥٣٠،ص١٠ھ ،ج١٤٠٨ع البيان ،دارالمعرفة للطباعة ،)مجم٢(

سقيفہ ميں بھی يہ لوگ قريش کے حامی اورطرف دار تھے جيسا کہ ابو مخنف نے نقل کيا ہے کہ کچھ صحرائی عرب مدينہ 
 کے اطراف مينکار وبار کے لئے آئے ہوئے تھے اور پيغمبۖر کی وفات کے دن مدينہ مينموجود تھے ان لوگوں نے ابو بکر

  )١کی بيعت کرنے ميناہم کردار ادا کيا تھا۔(

  ) عترت پيغمبر ۖ کی حفاظت ٣(
پيغمبر ۖ کے اصلی وارث اور دين کے سچے حامی نيز خير خواه رسوۖل کے خا ندان والے تھے يہ لوگ قرآن کے ہم پلہ 

ے انہوننے پيغمبۖر کے بعد اسالم اورہم رتبہنيز پيغمبر ۖکے دوسری عظيم ياد گارنيز قرآن وشريعت کی تفسير کرنے والے تھ
کا صحيح چہره لوگوں کے سامنے پيش کياتھا ان لوگوں کا قتل ہوجانا ناقابل تالفی نقصان تھا امير المؤمنين فرماتے ہيں: 

ميننے سوچا اور فکر کی کہ اس وقت اہل بيت کے عالوه کوئی ميرا مدد گار نہيں ہے ميں راضی نہيں تھا کہ يہ لوگ قتل کر 
  )٢جائيں۔( دئيے

  سقيفہ کے بعد شيعوں کے سياسی حاالت 
اگرچہ سقيفہ تشکيل پانے کے بعد حضرت علی سياسی ميدان سے دور ہوگئے تھے، شيعہ مخصوص گروه کی صورت ميں 

  سقيفہ کے بعدسياسی طور پر وجود ميں آئے اور انفرادی يا جماعت
............  

  ١١٨،١١٩لجمل ،مکتب االعالم االسالمی، مرکز نشر ،ص) شيخ مفيد ، محمد بن محمد بن نعمان ،ا١(
  )  ٢٦)فَنَظَرُت فاَِذا لَْيَس لِی ُمِعيُن ااِّل اَہل بَْيتِی فََضنَْنُت بِِھْم َعن الُمْوت ( نہج البالغہ ، فيض االسالم ، خطبہ : ٢(

ے گھر جمع ہوئے اور جماعت کی صورت ميں حضرت علی کی حقانيت کادفاع کرتے رہے پہلے حضرت فاطمہ ۖ زہراک
  )١بيعت سے انکار کيا اور سقيفہ کے کارندوں سے روبروہوئے۔(
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ليکن حضرت علی تحفظ اسالم کی خاطر خشونت اور سختی کا رويہ ان کے ساتھ اپنانا نہيں چاہتے تھے بلکہ وه چاہتے تھے 
ے:ميں سقيفہ کے قضيہ سے دل برداشتہ کہ بحث و منا ظره کے ساتھ مسئلہ کا تصفيہ کرينچنانچہ براء بن عازب نقل کرتا ہ

رات کے وقت مسجد نبی ۖ ميں گيا اور ديکھا: مقداد، عباده بن صامت ، سلمان فارسی ،ابوذر ، حذيفہ اور ابوالہيثم بن تيہان 
پيغمبر ۖ کے بعد رونما ہونے والے حاال ت کے بارے ميں گفتگو کر رہے ہيں ہم سب ايک ساتھ ابی بن کعب کے گھر گئے تو

  )٢اس نے کہا: جو بھی حذيفہ کہيں اس کی رائے بھی وہی ہوگی۔(
آخر کار شيعان علی نے جمعہ کے دن مسجد نبۖی ميں ابو بکر کے ساتھ مناظره کيا اور اس کو مالمت کيا ، طبرسی نقل 

  کرتے ہيں:
کی جگہ پر بيٹھے تو کيا ابا ن بن تغلب نے امام صادق سے پوچھا : ميں آپ پر فدا ہو جاؤں،جس وقت ابو بکر رسول خدا ۖ

کسی نے اعتراض نہيں کيا ؟امام نے فرمايا : کيوں نہينانصار و مہاجرين مينسے باره افرادنے مثالًخا لد بن سعيد ،سلمان 
فارسی ، ابوذر ، مقداد، عمار، بريده اسلمی ،ابن ا لہيثم بن تيھان ، سہل بن حنيف ،عثمان بن حنيف ،خزيمہ بن ثابت 

  ابی بن کعب ،ابو ايوب انصاری ايک جگہ پر جمع ہوئے اور(ذوالشہادتين)،
............  

  ١٢٦،ص٢ھ، ج١٤١٤)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی،منشورات شريف رضی ،قم، ١(
  ٥١ص٢)ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ ، دار احياء التراث العربی ،بيروت ،ج٢(

: مسجد چليناور ابوبکر کو منبر سے اتارليں ليکن بعض لوگوں  انہوں نے سقيفہ کے متعلق آپس ميں گفتگو کی، بعض نے کہا
نے اس سے اتفاق نہينکيا يہ لوگ اميرالمومنين کی خدمت ميں حاضر ہوئے اورکہا چلتے ہيں اور ابوبکر کو منبر سے کھينچ 

و وه لوگ آئيں گے ليتے ہيں حضرت نے فرمايا: ان لوگوں کی تعداد زياده ہے اگرسختی کرو گے اور يہ کام انجام دوگے ت
اور مجھ سے کہيں گے کہ بيعت کرو ورنہ تمہينقتل کرديں گے بلکہ اس کے پاس جائوجو کچھ رسول خدا ۖ سے سنا ہے اس 
سے بيان کرو، اس طرح سے اتمام حجت ہوجائے گی ،وه لوگ مسجد مينآئے اور سب سے پہلے خالد بن سعيد اموی نے کہا 

مبۖر نے جنگ بنی نضير کے بعد کياکہا تھا : ياد رکھو! اور ميری وصيت کو حفظ کرلو : اے ابوبکر! آپ جانتے ہيں کہ پيغ
تمہارے درميان ميرے بعد ميرے جانشين اور خليفہ علی ہيں ، اس کے بعد جناب سلمان فارسی نے اعتراض کيا اس کے بعد 

اور تين دن تک گھر سے باہر نہيں جب دوسرے لوگوں نے احتجا ج کيا تو ابوبکر منبر سے نيچے اترے اور گھر چلے گئے
نکلے ،خالد بن وليد ، ابو حذيفہ کا غالم سالم اور معاذبن جبل کچھ افراد کے ساتھ ابو بکر کے گھر آئے اور اس کے دل کو 

قوت دی، عمر بھی اس جماعت کے ساتھ مسجد ميں آئے اور کہا کہ اے شيعيان علی اور دوستداران علی، جان لو اگر دوباره 
  )١اتونکی تکرار کی تو تمہاری گردنوں کو اڑا دوں گا۔(ان ب

اسی طرح وه چند صحابہ جو وفات پيغمبر ۖ کے وقت زکٰو ة وصول کرنے پر مامور تھے جب وه اپنی ماموريت سے واپس 
  آئے جن ميں خالد بن سعيد اوراس کے دو بھائی 

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

  ئ٢٠٠١ا ٨٦،ص ١) طبرسی،ابی احمد منصور بن علی بن ابی طالب ،االحتجاج ، انتشارات اسوه،ج١(

ابان اور عمر وتھے، ان حضرات نے ابو بکر پر اعتراض کيا اور دوباره زکٰو ة وصول کرنے سے انکار کيا اور کہا: 
  )١پيغمبر ۖکے بعد ہم کسی دوسرے کے لئے کام نہيں کريں گے۔(

د نے حضرت علی سے يہ درخواست کی آپ آئيے تاکہ ہم آپ کی بيعت کريں کيونکہ آپ ہی پيغمبر اکرم ۖکی جگہخالد بن سعي
  )٢کے الئق و سزاوار ہيں۔(

سالہ دور ميں شيعيان علی آپ کو خليفہ اور امير المومنين کے عنوان سے پہچنواتے  ٢٥خلفاء ثالثہ کی حکومت کے پورے 
  )٣يں : قرآن کی فرمائش کے مطابق خليفہ چار ہينآدم،داؤد ،ہارون اور علی ۔(رہے،عبد هللا بن مسعود کہتے ہ

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

   ٨٣،ص٢) ابن اثير، ابی الحسن علی بن ابی اکرام ،اسد الغابہ فی معرفةالصحابہ،قاہره، ،دار احياء التراث العربی بيروت ،ج١(
  ١١ص ٢وعات ،بيروت ،طبع اول ،ج) ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ، منشورات مؤسسةا العلمی للمطب٢(
  )٣٠)خدا وند عالم حضرت آدم کے لئے قرآن ميں فرماتا ہے ،( انّی جاعل فی االرِض خليفة)(سوره بقره ، آيت ٣(
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  ٣٦،آيت: ٣٨خدا وند عالم حضرت دائود کے لئے فرماتا ہے :(يا داؤد انّا جعلنأک خليفة فی االرض )سوره ص 
  ١٤٢ئے موسٰی کی زبانی نقل فرماتا ہے (اخلفنی فی قومی ) سوره اعراف آيت خدا وند عالم حضرت ہارون کے ل

خدا وند عالم حضرت علی کے لئے فرماتا ہے :(وعد ّهللا الذين آمنوا منکم و عملوا الّصالحات ليستخلفنّھم فی االرض کما استخلف الذين 
  ٧٨۔٧٧،ص  ٣ھ، ج ١٤٠٥، داراالضواء ، بيروت ،  ، ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب٥٥،آيت ٢٤من قبلھم )سوره نور : 

  ) ١حذيفہ بھی کہتے تھے: جو بھی امير المومنين بر حق کا مشاہده کرنا چاہتا ہے وه علی سے مالقات کرے۔(
حارث بن خزرج جو پيغمبر ۖ کی جنگوں ميں انصار کے علمدار ہواکرتے تھے نقل کرتے ہيں : نبی اکرم ۖنے علی سے فرمايا

  )٢آسمان آپ کو امير المومنين کہتے ہيں۔(: اہل 
يعقوبی لکھتا ہے: عمر کی چھ رکنی کميٹی کی تشکيل اور عثمان کے انتخاب کے بعد کچھ لوگوں نے يہ ظاہر کيا کہ ہم علی 
کی طرف رجحان رکھتے ہيں اور عثمان کے خالف باتيں کرتے تھے، ايک شخص نقل کرتا ہے کہ مينمسجدالنبی ۖميں داخل 

يکھا ايک آدمی دوزانو بيٹھا ہے اور اس درجہ بيتاب ہو رہا ہے جيسے تمام دنيا اس کی تھی اور اب پوری دنيا اس سے ہوا د
چھن گئی ہے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے: قريش پر تعجب ہے کہ خالفت کو خاندان پيغمبۖر سے خارج کرديا 

کا چچا زاد بھائی دين خدا کا دانا ترين عالم ا ور فقيہ ترين شخص  ۖحاالنکہ ان کے درميا ن سب سے پہال مومن اوررسول خدا
صراط مستقيم موجود تھا ،خدا کی قسم! امام ہادی و مہدی اور طاہر و نقی سے خالفت کو لے ليا گياکيونکہ ان کا ہدف اصالح

نزديک ہوا اور دريافت کيا خدا آپ پرامت و دين داری نہ تھا بلکہ انہوں نے دنيا کو آخرت پر ترجيح دی'' راوی کہتا ہے:ميں 
رحمت نازل کرے آپ کون ہيں؟ اور يہ شخص جس کے بارے ميں بيان کر رہے ہيں وه کون ہے؟ فرمايا :ميں مقداد بن عمر 

  وہوناور وه علی بن ابی طالب 
............  

  ١١٥،ص٣ھ ، ج١٢٩٤روت ،) بالذری ،محمد بن يحيی ، انساب االشراف ،منشورات مؤسسة االعلمی للمطبوعات بي١(
   ٥٤، ص ٣)ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب ، موسسہ انتشارات عالمہ ، قم ، ج٢(

ہيں، ميں نے کہا : آپ قيام کرينميں آپ کی مدد کرو ں گا ،مقداد نے کہا: ميرے بيٹے يہ کام ايک دو آدمی سے ہونے واال نہيں
  )١ہے۔(

ز مسجد نبوۖی کے دروازه پر کھڑے کہہ رہے تھے جو مجھے پہچانتا ہے وه ابوذر غفاری بھی عثمان کی خالفت کے رو
پہچانتا ہے اور جو نہيں پہچانتا وه مجھے پہچان لے ميں جندب بن جناده ابوذر غفاری ہوں ، محمد ۖعلم آدم کے وارث اور 

پيغمبۖر کے بعد سرگرداں امت!  تمام فضائل انبياء کے حامل ہيناور علی محمۖدکے جانشين اور ان کے علم کے وارث ہيں، اے
آگاه ہوجاؤ جس کو خدانے مقدم کيا تھا اس کو اگر تم مقدم رکھتے اور واليت کو خاندان رسول ۖمينرہنے ديتے تو خداکی 

نعمتيں اوپر اور نيچے سے نازل ہوتيں جو بھی مطلب تم چاہتے اس کا علم کتاب خدا اور سنت پيغمبر ۖ سے حاصل کرليتے 
  )٢ے ايسا نہيں کيا تو اپنے اعمال کا نتيجہ ديکھنا۔ (ليکن اب تم ن

ہاں شيعيان علی کے پہلے گروه مينيہی پيغمبر اکرم ۖ کے اصحاب با وفا تھے انہيں کے ذريعہ تشيع تابعين تک منتقل ہوئی 
اور انہيں کی تالش و کوشش کی وجہ سے عثمان کی حکومت کے آخری دور ميں سياسی حوالہ سے حضرت علی کی 

  فت کے اسباب فراہم ہوئے۔خال
............  

  ٥٧) ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ، ص ١(
   ٦٧)تاريخ يعقوبی ، ابن واضح ، ص ٢(

  

  شيعہ صحابی

ہم پہلے بيان کر چکے ہيں کہ جس نے سب سے پہلے پيروان علی کو شيعہ کہا وه حضرت محمد مصطفۖی کی ذات گرامی 
کچھ صحابہ شيعيان علی کے نام سے مشہور تھے ،محمدکرد علی خطط الشام ميں  تھی، رسول اکرم ۖ کے زمانہ ميں آۖپ کے

لکھتا ہے :رسول ۖهللا کے زمانہ ميں اصحاب ميں سے چند بزرگ، دوستداران علی کے نام سے معروف تھے جيسے سلمان 
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کريں اور علی کے  فارسی جوکہتے ہيں ہم نے رسول خدا ۖکے ہاتھوں پر بيعت کی تاکہ مسلما نوں کے ساتھ خيرخواہی
دوستوں اور ان کی اقتدا کرنے والوں ميں سے رہيں، ابوسعيد خدری کہتے ہيں: ہم کو پانچ چيزوں کا حکم ہو الوگوں نے چار

پر عمل کيا اور ايک کو چھوڑديا پوچھا گيا وه چار چيزينکون سی ہيں؟ ا نہوں نے کہا: نماز ،زکٰوة ،روزٔه ماه رمضان اور 
ا کہ وه کيا ہے جس کو لوگوں نے ترک کرديا؟ تو انہوننے کہا : وه علی بن ابيطالب کی واليت ہے لوگوں حج ،پھر پوچھا گي

نے کہا: کيا يہ بھی انہيں چار چيزوں کی طرح واجب ہے؟ کہا: ہاں يہ بھی اسی طرح واجب ہے،يا ابوذر غفاری ، عمار ياسر
انصاری ، خالد بن سعيد قيس بن سعدوغيره شيعٔہ علی کے عنوان سے ، حذيفہ بن يمان ، خزيمہ بن ثابت ذوالشہادتين ابو ايوب

  )١جانے جاتے تھے۔ (
ابن ابی الحديد کاپہلے دور کے شيعوں کے بارے مينکہناہے علی کی افضليت کا قول پرانا قول ہے اصحاب اور تابعين ميں 

کعب، حذيفہ، بريده ،ابو ايوب ،سہل بن حنيف، سے اکثر اس کے قائل تھے جيسے عمار، مقداد، ابوذر، سلمان، جابر، ابی بن 
  عثمان بن 
............  

  ٢٤٥ص  ٦ئ ، ج ١٩٨٣ھ ١٤٠٣)خطط الشام ، مکتبة النوری، دمشق، طبع سوم ، ١(

حنيف ابولہيثم بن تيھان، خزيمہ بن ثابت ،ابوالطفيل عامر بن واثلہ، عباس بن عبد المطلب اور تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب، 
يں زبير بھی حضرت علی کے مقدم ہونے کے قائل تھے بنی اميہ ميں سے بھی کچھ افراد جيسے خالد بن سعيد اور شروع م

  )١اس کے بعد عمر بن عبدالعزيز بھی علی کی افضليت کے قائل تھے۔ (
ے سيد علی خان شيرازی نے درجات الرفيعةفی طبقات الشيعہ مينايک حصہ شيعہ صحابيوں سے مخصوص کيا ہے، سب س

پہلے بنی ہاشم کا ذکر کيا ہے اس کے بعد تما م شيعہ صحابيوں کوپيش کيا ہے، پہال حصہ جو بنی ہاشم سے مربوط شيعہ 
اصحاب سے ہے اس طرح ذکر کيا ہے: ابوطالب، عباس بن عبدالمطلب، عبدهللا بن عباس ، فضل بن عباس ، عبيدهللا بن 

بن ابی طالب ، ابو سفيان بن حارث بن عبدالمطلب ،نوفل بن حارث بن عباس، عبدالرحمن بن عباس ، تمام بن عباس، عقيل 
عبدالمطلب عبدهللا بن زبير بن عبد المطلب ،عبدهللا بن جعفر ،عون بن جعفر ،محمدبن جعفر ،ربيعہ بن حارث بن عبدالمطلب 

لھب عبدالمطلب بن ربيعہ بن  ،طفيل بن حارث بن عبدالمطلب، مغيره بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب ،عباس بن عتبہ بن ابی
  )٢حارث بن عبدالمطلب ،جعفر بن ابی سفيان بن حارث بن عبدالمطلب ۔(

سيد علی خان نے دوسرے باب ميں شيعيان بنی ہاشم کے عالوه اصحاب شيعہ کا اس طرح تذکره کيا ہے عمربن ابی سلمہ، 
  سلمان فارسی ،مقداد بن اسود ،ابوذر غفاری ، عماربن

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

  ٢٢١،٢٢٢ص  ٢٠)ابن ابی الحديد ، شرح نہج البالغہ ، دار احياء التراث العربی ،بيروت ج١(
  ١٩٥۔١٤١)سيد علی خان شيرازی ، الدرجات الرفيعة فی طبقات الشيعة مؤسسة الوفا، بيروت ص٢(

کعب ،سعد بن عباده ،قيس بن ياسر ، حذيفہ بن يمان ،خزيمہ بن ثابت، ابو ايوب انصاری، ابوالہيثم مالک بن تيہان ، ابی ابن 
سعد ،سعدبن سعدبن عباده ، ابو قتاده انصاری ،عدی بن حاتم عباده بن صامت، بالل بن رباح ، ابوالحمرا ، ابو رافع، ہاشم بن 
عتبہ بن ابی وقاص ، عثمان بن حنيف ، سہل بن حنيف ،حکيم بن جبلہ العدوی، خالد بن سعيد بن عاص، وليد بن جابربن طليم 

ی، سعد بن مالک بن سنان ، براء بن مالک انصاری ،ابن حصيب اسلمی کعب بن عمرو انصاری ،رفاعہ بن رافع الطائ
انصاری، مالک بن ربيعہ ساعدی ،عقبہ بن عمربن ثعالبہ انصاری، ہند بن ابی ہالہ تميمی ،جعده بن ہبيره ، ابو عمره انصاری ،

رداس بن مالک اسلمی ، مسور بن شدا دفہری، عبدهللا بن بديل الخزاعی ، مسعود بن اوس ، نضلہ بن عبيد ،ابو برزه اسلمی ،م
 )١حجر بن عدی کندی ، عمر وبن الحمق خزاعی ، اسامہ بن زيد ،ابو ليلٰی انصاری ، زيد بن ارقم اوربراء بن عازب اوسی ۔(

تاب کے ايک حصہ ميں اس مؤلف رجال البرقی نے بھی شيعيان ا ورمحبان علی جو اصحاب پيغمبر سے تھے انہيناپنی ک
  طرح ذکرکيا ہے:

سلمان ، مقداد،ابوذر، عمار،اور ان چار افراد کے بعد ابوليلٰی ،شبير ،ابو عمرة انصاری ابو سنان انصاری ،اور ان چار افراد 
بی بن کے بعدجابر بن عبدهللا انصاری، ابو سعيد انصاری جن کا نام سعد بن مالک خزرجی تھا،ابو ايوب انصاری خزرجی ، ا

کعب انصاری ابوبرزه اسلمی خزاعی جن کا نام نضلہ بن عبيد هللا تھا،زيد بن ارقم انصاری بريده بن حصيب اسلمی 
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  ،عبدالرحمن بن قيس جن کا لقب سفينہ راکب اسد تھا،عبدهللا بن سالم ،عباس بن 
............  

  ٤٥٥، ١٩٧الوفا، بيروت ص)سيد علی خان شيرازی ، الدرجات الرفيعة فی طبقات الشيعة مؤسسة ١(

عبد المطلب،عبد هللا بن عباس ،عبد هللا بن جعفر ، مغيره بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب ،حذيفة اليمان جو انصار ميں شمار 
  )١کئے جاتے تھے، اسامہ بن زيد ، انس بن مالک ابو الحمرائ،براء بن عا زب انصاری اور عرفہ ازدی ۔(

ده رکھتے ہيں کہ شيعہ صحابہ کی تعداد اس سے زياده تھی جيسا کہ شيخ مفيد نے وه تمام بعض شيعہ علماء رجال عقي
اصحاب جنہوں نے مدينہ مينحضرت کے ہاتھوں پر بيعت کی خصوصاًوه اصحاب جو جنگوں مينحضرت کے ساتھ تھے 

سو افراد حاضر تھے۔  انہيں شيعيان و معتقدين امامت حضرت علی ميں سے جاناہے جنگ جمل ميں اصحاب ميں سے پندره
)٢(  

رجال کشی ميں آيا ہے :شروع کے اصحاب جو حق کی طرف آئے اور حضرت علی کی امامت کے قائل ہوئے وه يہ ہيں: ابو
الہيثم بن تيہان،ابو ايوب،خزيمہ بن ثابت،جابر بن عبد هللا ،زيد بن ارقم، ابو سعيد،سہل بن حنيف،برا ء بن مالک،عثمان بن 

مت،ان کے بعد قيس بن سعد ،عدی بن حاتم،عمرو بن حمق،عمران بن حصين،بريده اسلمی، اور بہت سے حنيف،عباده بن صا
  )٣دوسرے جن کو'' بشر کثيرة''سے تعبير کيا ہے۔(

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

  ٣١، ٢٩) احمد بن محمد بن خالدبرقی، رجال البرقی ،مؤسسةقيوم ص١(
  ١١٠۔١٠٩عالم االسالمی ، مرکز النشر ، قم ، ص )شيخ مفيد ، محمدبن محمدبن نعمان ،الجمل ،مکتب اال٢(
   ١٨٨۔١٨١، ص١ھ ج١٤٠٤)شيخ طوسی ، ابی جعفر ، اختيار معرفة الرجال ، رجال کشی ، موسسہ آل البيت التراث،قم ،٣(

مرحوم مير داماد تعليقہ رجال کشی ميں بشر کثير کی وضاحت و شرح ميں کہتے ہيں کہ صحابہ ميں سے بہت سے بزرگان 
  )١تابعين کے چننده افراد ہيں ۔(اور 

سيد علی خان شيرازی نے کہا ہے کہ اصحاب پيغمبۖر کی بيشتر تعداد امير المومنين کی امامت کی طرف واپس آگئی تھی کہ 
جس کا شمار کرنا ہمارے لئے ممکن نہيں ہے اور اخبار نقل کرنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اکثر صحابہ جنگوں 

  )٢ی کے ساتھ تھے ۔(ميں حضرت عل
محمد بن ابی بکر نے معاويہ کو خط لکھا کہ جس ميں علی کی حقانيت کی طرف اشاره اس بات سے کيا ہے کہ اکثر اصحاب

  )٣پيغمبۖرحضرت علی کے ارد گرد جمع ہيں۔(
وستی محمدبن ابی حذيفہ جو حضرت علی کے وفادارساتھی تھے اور معاويہ کے ماموں کے بيٹے تھے حضرت علی سے د

کی بنا پرمدتوں معاويہ کے زندان ميں زندگی بسر کی اور آخر کار وہيں دنيا سے رخصت ہوگئے ،معاويہ سے مخاطب ہوکر
کہا : جس روز سے ميں تجھ کو پہچانتا ہوں چاہے وه جاہليت کا دور ہو يا اسالم کا تجھ ميں کوئی تبديلی نہيں آئی ہے اور 

ہيں پائی جاتی، اس کی عالمت يہ ہے کہ تو مجھے علی سے محبت کی بناپر مالمت کرتااسالم نام کی کوئی چيز تيرے اندر ن
  )٤ہے حاالنکہ تمام زاہد و عابد، مہاجر وانصار علی کے ساتھ ہيں اور تيرے ساتھ آزاد کرده غالم اور منافقين ہيں۔ (

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

  ١٨٨،ص  ١ھ ج ١٤٠٤وسسہ آل البيت التراث ، قم ، )شيخ طوسی ، ابی جعفر ،ا ختيار معرفة الرجال ، رجال کشی ، م١(
  ٢٤،ص٢)امين،سيد محسن،اعيان الشيعہ،دارالتعارف للمطبوعات،بيروت،ج٢(
  ٣٩٥، ص ٢ھ ج ١٣٩٤) بالذری ، انساب االشراف، منشورات موسسہ االعلمی ،للمطبوعات، بيروت،٣(
   ٢٧٨)شيخ طوسی ابی جعفر،رجال کشی،ص٤(

ن کی فوج ميں تھے ان سب کا شمار آپ کے شيعوں ميننہيں ہوتا تھا ليکن چونکہ آپ قانونی خليفہ البتہ جو لوگ امير المومني
تھے اس لئے آپ کا ساتھ ديتے تھے اگر چہ يہ بات تمام لوگوں کے بارے ميں کہی جاسکتی ہے سوائے ان صحابيوں کے 

ن سے وه اپنی حقانيت ثابت کرنے کے جو علی کے ساتھ تھے اس لئے کہ وه اصحاب جو حضرت امير کے ساتھ تھے کہ ج
لئے مد د ليتے تھے ان کے بارے ميں يہ کہنا درست نہيں ہے جيسا کہ سليم ابن قيس نقل کرتا ہے: امير المومنين صفين 
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مينمنبر پر تشريف لے گئے اور مہاجر و انصار کے سبھی افراد جو لشکر ميں تھے منبرکے نيچے جمع ہوگئے حضر ت 
ثنا ء کی اور اس کے بعد فرمايا: اے لوگو!ميرے فضائل و مناقب بے شمار ہيں مينصرف اس پر اکتفا کرتا  نے هللا کی حمد و

ہوں کہ جب رسوۖلخدا سے اس آيت کے بارے ميں ''السابقون السابقون اولئک المقربون '' پوچھا گيا توآپ نے فرمايا : خدا نے ا
اور ميں تمام انبيا و پيغمبروں سے افضل ہوں اور ميرا وصی علی ابن ابی س آيت کو انبيا و اوصيا کی شان ميں نازل کيا ہے 

طالب تمام اوصياء سے افضل ہے اس موقع پر بدر کے ستّر اصحاب جن ميں اکثر انصار تھے کھڑے ہو گئے اور گواہی دی
  )١کہ رسول ۖ خدا سے ہم نے ايساہی سنا ہے۔ (

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

، طبری، ابی منصور احمد ابن ١٨٦ھ ص ١٤٠٠رات دار الفنون ، للطبع والنشر والتوزيع ، بيروت ،)سليم ابن قيس العامری ، منشو١(
 ٤٧٢ص  ١علی ابن ابی طالب ، االحتجاج ، انتشارات اسوه ، ج 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  تيسری فصل 
  

  شيعی تاريخ ميں تحول وتغير 

  

  )شيعہ خلفا کے زمانے ميں ١(

  شيعہ پہلے تينوں خليفہ ،ابوبکر،عمر، عثمان کے زمانے ميں حسب ذيل خصوصيات کے حامل تھے ۔ 
(الف)شيعہ ان تين خلفا کے دور ميں سقيفہ کے ابتدائی دنوں کے عالوه بہت زياده فشار ميں نہيں تھے اگر چہ کہا جا سکتا 

  )١ہے کہ بہت سے شيعہ، شيعہ ہونے کی وجہ سے اہم منصبوں سے محروم تھے۔ (
اہم گروہوں ميں تقسيم ہوگئے، اہل سنت  (ب)سقيفہ کے بعد مسلمانوں کی قيادت کا مسئلہ انتشار کا شکار ہوگيا اور مسلمان دو

علمی فقہی و اعتقادی مشکالت ميں خلفاء زمانہ کی طرف اور شيعہ حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے، شيعہ اپنے 
  علمی اور فقہی مشکالت بلکہ بطورکلی معارف اسالمی سے متعلق امور مينحضرت علی کی شہادت کے بعد

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

ی بارخالد بن سعيد کو شام کی جنگ کا سردار بنايا عمر نے ان سے کہا: کيا آپ اس بات کو بھول گئے ہينکہ خالد )ابو بکر نے پہل١(
نے بيعت نہينکی ہے اور بنی ہاشم کے ساتھ اتحاد کرليا ہے؟ اس وجہ سے ابو بکر نے خالد سے سرداری اور فرمان روائی کو واپس 

کرديا،ابن واضح ،احمد بن ابی يعقوب تاريخ يعقوبی،منشورات الشريف الرضی،قم، لے ليا اور خالد کی جگہ کسی اور کو معين 
   ١٣٣، ص٢ہجری، ج١٤١٤

ائمہ طاہرين کی طرف رجوع کرتے رہے اورشيعہ و اہل سنت کے درميان فقہ و حديث و تفسير کالم وغير ه ميں اختالف کی 
  ايک دوسرے سے عليحده تھی۔وجہ يہی ہے کہ ان دونوں گروہوں کی دينی درسگاه اورپناه گاه 

(ج) اسی طرح حضرت علی نے قانونی طور پر خلفاء وقت کے ساتھ فوجی اور سياسی شعبہ ميں عالم اسالم کی حفا ظت اور
)چند بزرگ شيعہ صحابہ نے بھی امام کی موافقت سے فوجی او ١مصلحت کی خاطر کافی حد تک طرفداری وحمايت کی (

ا تھا مثالً حضرت علی کے چچازاد بھائی فضل بن عباس جو سقيفہ ميں حضرت علی کے رسياسی منصوبوں کو قبول کرلي
  )٢ھ ميں فلسطين ميندنيا سے رخصت ہوگئے۔( ١٨مدافع تھے شام ميں فوجی منصب پر فائز تھے اور 
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............  

واضح ، احمد بن ابی يعقوب )جيسے حضرت علی کی رائے ابو بکر کے لئے ،فوج کو شام کی طرف بھيجنے کے بارے ميں، ابن ١(
،اور حضرت علی کا عمر کو رہنمائی کرناکہ جب انہوں نے  ١٣٣، ص٢ہجری، ج١٤١٤،تاريخ يعقوبی،منشورات الشريف الرضی،قم، 

روميوں سے جنگ کرنے کے لئے جانے پر آپ سے مشوره کيا تو آپ نے فرمايا : اگرآپ خود ان دشمنوں کے مقابلے ميں جائينگے 
ائيں گے اورمسلمانوں کے لئے کسی دور دراز شہر ميں بھی کوئی پناه گاه نہيں ہوگی نيز آپ کے بعد کوئی نہينہے کہ تو مغلوب ہوج

جس کی طرف لوگ رجوع کريں ، لٰہذا جنگ کے ماہر اور بہادرافراد کو ان کی طرف بھيجيں اور ايسے لوگوں کو ساتھ انہيں بھيجينکہ 
ت کو قبول کريں، اگر خدا وند متعال نے کامياب و کامران کر ديا تو يہ وہی ہے کہ جس کی آپجو سختی کو برداشت کر سکيں اور نصيح

آرزو رکھتے ہيں اور اگر کوئی دوسرا واقعہ پيش آگيا توآپ مسلمانوں کے مددگار اور پناه دينے والے ہونگے ( نہج البالغہ ، ترجمہ 
  …ايرانيوں سے جنگ کرنے کے بارے مينآپ سے پوچھا ) ونيز جب عمر نے بنفس نفيس ١٣٤فيض االسالم ، خطبہ : 

  ١٥١ص٢ھ ج١٤١٤)احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی، قم ٢(

)عمار ياسر ،سعد بن ابی وقاص کے بعد خليفہ دوم کی طرف سے کوفہ ١حذيفہ ا ور سلمان ترتيب وار مدائن کے حاکم تھے،(
جو حضرت علی کے مخلص شيعوں ميں تھے اور جنگ صفين ميں علی کے لشکرميں شہيد  )ہاشم مرقال٢کے حاکم ہوئے( 

)عثمان بن حنيف اور حذيفہ بن يمان ٤ھمينآذر بائيجان کو فتح کيا ( ٢٢) تينوں خلفا کے زمانے مينبڑے افسر تھے ٣ہوئے (
قہ خزاعی،شيعيان علی ميں سے ) عبدهللا بن بديل بن ور٥عمر کی طرف سے عراق کی زمين کی پيمائش پر مامور تھے(

)يہ فوجی افسرونميں سے تھا اور اس نے اصفہان اور ہمدان کو ٦تھے جن کا بيٹا جنگ جمل ميں سب سے پہلے شہيد ہوا(
  )٧فتح کياتھا۔ (

  )قرظہ بن کعب٨اسی طرح سے دوسرے افراد بھی جيسے جرير بن عبد هللا بجلی (
............  

  ٣٢٣ص  ٢ھ ج١٤١٤مروج الذھب ، منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت ،  )مسعودی ، علی بن الحسين ،١(
  ١٥٥ص٢ھ ج١٤١٤)احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی، قم ٢(
  ٤٠١ص  ٢ھ ج١٤١٤)مسعودی علی ابن الحسين ، ، مروج الذھب ، منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، ٣(
  ١٥٦ص٢ھ ج١٤١٤ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی، قم  )احمد بن٤(
  ١٥٢ص٢ھ ج١٤١٤)احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی، قم ٥(
  ٣٤٢)شيخ مفيد، محمد بن محمد بن النعمان ، الجمل ، مکتب االعالم االسالمی ، مرکز النشر ، قم ، ص ٦(
   ١٥٧ص٢ھ ج١٤١٤ب ، تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی، قم )احمد بن ابی يعقو٧(
  ٢٧٥ص  ٢ج  ١٣٩٤)بالذری ، احمد بن يحيی بن جابر ، انساب االشراف ، منشورات موسسہ االعلمی للمطبوعات بيروت ٨(

مانے ميں ملکی )يہ لوگ امير المومنين کی خالفت ميں اہم افراد شمار کئے جاتے تھے جب کہ تينوں خلفا کے ز١انصاری( 
)قرظہ بن٣) اور زمانٔہ عثمان ميں ہمدان کے حاکم تھے(٢اور لشکری عہدوں پر فائز تھے جرير نے کوفہ کا عالقہ فتح کيا( 

  ) ٤کعب انصاری نے بھی عمر بن خطاب کے زمانے مينشہر ری کو فتح کيا۔(
............  

  ٢٠٢ص  ٤فی معرفة الصحابہ ، دار احياء التراث العربی ، بيروت، ج)ابن اثير ، عز الدين علی بن ابی الکرم ، اسد الغابہ ١(
   ١٤٣ص  ٢) ابن واضح ، احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، ج ٢(
  ، ٥٨٦ھ، ص ١٤١٥) ابن قتيبہ ، ابی محمد عبد هللا بن مسلم ، المعارف ، منشورات الشريف الرضی ، قم ، ٣(
   ١٥٧ص  ٢ريخ يعقوبی ، ج ) ابن واضح ، احمد بن ابی يعقوب ، تا٤(

  

  اظہار تشيّع ( اميرالمومنين کی خالفت ميں)

اگر چہ تشيّع کا سابقہ پيغمبۖر کے زمانہ سے ہے، ليکن قتل عثمان کے بعد خالفت علی کے دورميں علی االعالن اظہار ہو 
ا ،شيخ مفيد نقل کرتے ہيں کہ ايک ااس زمانہ ميں صف بندی ہوئی اور پيروان علی نے آشکار ا اپنے شيعہ ہونے کا اعالن کي

  جماعت حضرت علی کے پاس آئی اور کہا:
''اے امير المومنين! ہم آپ کے شيعہ ہيں ،حضرت نے ان کو غور سے ديکھا اور فرمايا :آخرميں تمہارے اندر شيعہ ہونے 



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

 
 

نی چاہيے حضرت نے فرمايا:کی عالمت کيوننہيں ديکھ رہا ہوں؟اس جماعت نے کہا:اے اميرالمومنين شيعونکی کياعالمت ہو
  راتوں ميں کثرت عبادت سے ان کارنگ زردپڑ جائے،(خوف خدا ميں) گريہ

کرنے سے ان کی بينائی ضعيف ہوگئی ہومسلسل قيام عبادت سے ان کی کمر خميده ہوگئی ہو اور ان کا پيٹ روزه رکھنے 
  )١(کی وجہ سے پيٹھ سے لگ گيا ہو اور خضوع اور خشوع ميں ڈوبے ہوئے ہوں 

اسی طرح بہت سے اشعار حضرت علی کی خالفت کے دور ميں کہے گئے ہيں کہ جو امام کے بر حق نيز پيغمبر ۖکے 
  بعدپيغمبۖرکے جانشين اور بال فصل خليفہ ہونے کی طرف اشاره کرتے ہيں ،قيس بن سعد نے کہا :

  
  و علی امامنا و امام 
  ) ٢لسوانااتٰی بہ التنزيل(

  وه لوگوں کے امام ہيں اس بات کو قرآن نے بيان کيا ہے ۔علی ہمارے اورہمارے عال
  

  خزيمہ بن ثابت ذوالشہادتين کہتے ہيں :
  فديت علياً امام الوری 

  سراج البريّہ مٔاوی التّقیٰ 
  ميں علی پر قربان ہو جاؤنوه لوگوں کے امام اور چراغ خلق اور متقين کی پناه گاه ہيں۔

  
  وصی الّرسول وزوج البتول 

  بريّہ شمس الّضحیامام ال
  وه پيغمبۖر کے وصی اورحضرت فاطمہ زہرا کے شوہرنيز خالئق کے امام اور خورشيد تاباں ہيں ۔

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

  ٢٢٧،٢٢٨ھ ش،ص ١٣٧٦)شيخ مفيد، ارشاد ،ترجمہ شيخ محمد باقر ساعدی خراسانی ،کتاب فروشی اسالميہ ١(
   ٢٨ص  ٣ات عالمہ ، قم ج)ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب ،موسسہ انتشار٢( 

  تصدق خاتمہ راکعا
  فاحسن بفعل امام الوری

  وه اما م خلق ہينانہوں نے ہيں رکوع کی حالت ميناپنی انگوٹھی زکٰوة ميں دے کر کتنا بڑا نيک کارنامہ انجام ديا
  

  ففّضلہ ّهللاٰ رب العباد
  و انزل فی شٔانہ ھل اتی

  ان کی شان ميں سوره ہل اتٰی نازل کيا۔هللا نے ان کو دوسرونپر برتری عطا کی اور 
  

حضرت کے شيعوں نے بھی اپنے بعض اشعار مينخود کو علی کے دين پر ہونے کو ثابت کيا ہے عمار ياسر نے جنگ جمل 
  ميں عمرو بن يثربی کے سامنے يہ اشعار پڑھے:

  ال تبرح العرصة يا ابن يثربی
  حتی اقاتلک علی دين عل

  بینحن وبيت ّهللا اولی بالنّ 
اے يثربی کے بيٹے! ميدان سے فرار نہ کرناتاکہ ميں دين علی کے دين پر ره کر تجھ سے جنگ کروں ،خانہ کعبہ کی قسم 

  !ہم نبی کے حوالے سے تم سے اولٰی ہيں۔
  

  جيسا کہ عمر بن يثربی کہ جو دشمن علی تھا،محبان علی کو قتل کر کے افتخار کرتا تھا وه شعر ميں کہتاہے:
  فانا ابن يثربی قاتل علبائان تنکرونی 

  و ھند الجملی ثم ابن صوحان علی دين عل 
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اگر مجھے نہيں پہچانتے تو پہچان لو ميں يثربی کا فرزند ہوناورعلبا و ہندجملی کا قاتل ہوں( يہ دو لوگ علی کے دوستوں 
  )١کيا ہے ۔( اور شيعوں مينسے تھے ) اور ميں نے علی کی دوستی کے جرم ميں صوحان کے بيٹے کو بھی قتل

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

  ٣٤٦ھ، ص  ١٤١٦)شيخ مفيد ،الجمل ،مکتب االعالم االسالمی ، مرکز النشر ، قم ١(

  

  ) شيعہ، بنی اميہ کے زمانہ ميں ٢(

بنی اميہ کا زمانہ شيعوں کے لئے بہت دشوار زمانہ تھا جو چاليس ہجری سے شروع ہوتا ہے اور ايک سو بتيس ہجری تک 
جاری رہتا ہے، عمر بن عبد العزيز کے عالوه تمام خلفائے اموی شيعوں کے سخت ترين دشمن و مخالف تھے، البتہ ہشام 

ہوگئے تھے اور عباسيوں سے مقابلہ ميں لگ گئے تھے اور گذشتہ  اموی کے بعد سے وه داخلی اختالفات وشورش کا شکار
سختيوں ميں کمی آگئی تھی خلفائے بنی اميہ شام کے عالقہ ميں وہانکے حاکموں کے ذريعہ شيعونکے اوپر فشار التے تھے 

ں کرتے تھے اور تمام اموی حکام، شيعوں کے دشمنوں ميں سے منتخب ہوتے تھے جو شيعوں کو اذيت دينے سے گريز نہي
ليکن ان کے درميان زياد، عبيدهللا بن زياد اور حجاج بن يوسف نے ظلم کرنے ميندوسروں پر سبقت کی، اہل تسنن کا مشہور 

دانشمند ابن ابی الحديد لکھتا ہے : شيعہ جہاں کہيں بھی ہو تے تھے ان کو قتل کر ديا جاتا تھا، بنی اميہ صرف شيعہ ہونے 
کے ہاتھ پير کاٹ ديا کرتے تھے جو بھی خاندان پيغمبر ۖ سے محبت کرتا تھااس کو زندان ميں کے شبہ کی وجہ سے لوگون

  ڈال ديتے تھے يا اس کے مال لوٹ ليا کرتے تھے يا اس کا
گھر ويران کر ديا جاتا تھا، اس ناگفتہ بہ صورت حال کی شدت اس حدتک پہنچ چکی تھی کہ علی سے دوستی کی تہمت لگانا

سے زياده بد تر شمار کيا جاتا تھااور اس کے نتائج بڑے سخت ہوتے تھے، اس خشونت آميز سياست ميں  کفر و بے دينی
کوفہ کے حاالت کچھ زياده بدتر تھے کيونکہ کوفہ شيعيان علی کا مرکز تھا معاويہ نے زياد بن سميہ کوکوفہ کا حاکم 

گئی، زيادچونکہ پہلے کبھی علی کے دوستوں کی صفوں بنادياتھا، بعد ميں بصره کی سپہ ساالری بھی اس کے حوالہ کردی 
ميں تھاجو شيعيان علی کو اچھی طرح پہچانتا تھا اس نے شيعونکا تعاقب کيا، شيعہ جہاں کہيں گوشہ و کنار ميں مخفی تھے 

پھانسی دے دی ان کو ڈھونڈکر قتل کرديا ان کے ہاتھ پير کاٹ ديئے اور ان کو نا بينا بناديا اور انہيں کھجور کے درخت پر
  )١نيز انہيں شہر بدر کر ديا يہاں تک کہ کوئی بھی مشہور شيعہ شخصيت عراق ميں باقی نہيں رہی۔(

  ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی کہتا ہے:
افراد کے ہاتھ پير کاٹ ديئے  ٨٠زيادمنبر پر خطبہ دے رہا تھا کچھ شيعوں نے اس پر اعتراض کيا اس نے حکم ديا اسی

ئيں وه لوگوں کو مسجد ميں جمع کرتا تھا اوران سے کہتا تھا کہ علی پر تبر اکرو اور جو بھی تبرانہيں کرتا تھا ،حکم ديتا جا
  )٢کہ اس کا گھر کو منہدم کر ديا جائے۔(

ھا تاکہ زياد ه چھ مہينہ کوفہ ميں اور چھ مہينہ بصره ميں حکومت کرتا تھا، سمره ابن جندب کو بصره ميناپنی جگہ رکھتا ت
اس کی غير موجودگی ميں وه امور حکومت کی ديکھ بھال کرتا رہے ، سمره نے اس مدت ميں آٹھ ہزار افراد کو قتل کيا 

  تھازياد نے اس سے کہا :کيا تجھے خوف نہيں
............  

  ٤٥۔٤٣ء ، ص  ١٩٦١)ابن ابی الحديد ، شرح نہج البالغہ ، دار احياء الکتب العربية ، قاہره ، ١(
  ٢٢٧،ص٥ہجری،ج١٤١٢)ابن جوزی ،عبد الرحمن بن علی ، المنتظم فی االمم والملوک،دارالکتب العلميہ، بيروت، طبع اول، ٢(

ہوا کہ تونے ان ميں سے کسی ايک بے گناه کو بھی قتل کيا ہو؟ سمره نے جواب ديا : اگر اس کے دو برابر بھی قتل کرتا تب 
  )١۔(بھی اس طرح کی کوئی فکرالحق نہيں ہوتی

،افراد کو قتل کيا جوميرے قبيلہ سے وابستہ تھے اور سب کے  ٤٧ابو سوارعدوی کہتا ہے: سمره نے ايک دن صبح ميں 
  )٢سب حافظ قرآن تھے۔(

معاويہ نے خط ميں اپنے کارندوں کو لکھا کہ شيعيان او رخاندان علی ميں سے کسی کی گواہی قبول نہ کرنا ،اور دوسرے 
و افرادگواہی دينکہ اس کا تعلق شيعيان علی اور دوستداران علی سے ہے تو اس کانام بيت المال کے خط ميں لکھا کہ اگر د
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  )٣دفتر سے حذف کردو اور اس کے وظائف اورحقوق کو قطع کردو۔(
نے حجاج بن يوسف جو بنی اميہ کا انتہائی درجہ سفاک و بے رحم عامل تھا مکہ و مدينہ ميں لوگوں کو بنی اميہ کا مطيع بنا

ہجری ميں خليفہ اموی عبد الملک بن مروان کی جانب سے عراق کی حکومت پر مامور ہوا جو شيعوں کا مرکز ٧٥کے بعد 
تھا، حجاج چہره کو چھپائے ہوئے مسجد کوفہ ميں داخل ہوا صفوں کو چيرتا ہوا منبر پر بيٹھ گيا کافی دير تک خاموش بيٹھا 

يہ کون ہے؟ايک نے کہا: نيا حاکم ہے دوسرے نے کہا اس پرپتھر مارے جائيں رہا لوگونمينچہ می گوئياں ہونے لگيں کہ 
کچھ نے کہا: نہيں صبر سے کام ليا جائے ديکھتے ہيں کہ يہ کيا کہتا ہے؟ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تواس نے اپنے 

  چہره سے نقاب ہٹائی اور چند جملوں
............  

  ١٢٣،ص٦ک، دار القاموس الحديث بيروت،ج)طبری،محمدبن جرير، تاريخ االمم والملو١(
   ١٣٢،ص٦)طبری محمد بن جرير ،تاريخ االمم والملوک ،ج٢(
  ٤٥،ص١)ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ،دار احياء الکتب العربيہ،قاہره،ج٣(

نے  کے ذريعہ سے ايسا ڈرايا کہ جس کے ہاتھ ميں مارنے کے لئے پتھر تھے ہاتھ سے چھوٹ کر زمين پر گر گئے اس
  اپنے خطبہ کی ابتدا اس طرح کی: 

''اے کوفہ والو! برسوں سے آشوب و فتنہ برپا ہے تم نے نا فر مانی کو اپنا شعار بنا ليا ہے ميں ايسے سروں کو ديکھ رہا 
ہوں جو پھلوں کی طرح بالکل تيار ہيں انہيں جسمو نسے جدا کر دينا چاہئيے، ميں اتنے سروں کو قلم کروں گا کہ تم 

  ) ١نبرداری کا راستہ ياد کرلو گے''۔(فرما
  حجاج نے پورے عراق ميں اپنی حکومت قائم کی اور کوفہ کے نيک اور بے گناه بہت سے لوگوں کا قتل کيا ۔

  مسعودی حجاج کے مظالم کے بارے ميں لکھتا ہے :
ہوئے ہينان کی تعداد  حجاج کی بيس سال کی حکومت ميں جو لوگ اس کی شمشير کے ذريعہ شکنجوں ميں ره کر جاں بحق

ايک الکھ بيس ہزار ہے، اس کے عالوه کچھ وه افراد ہيں جو حجاج کے ساتھ جنگ ميں اس کی فوج کے ہاتھوں قتل کئے 
گئے حجاج کی موت کے وقت اس کے مشہور زندان ميں پچاس ہزار مرد اورتيس ہزار عورتيں قيدتھيں، ان ميں سولہ ہزار 

رد اور عورتوں کو ايک جگہ قيد کرتا تھا، اس کے تمام زندان بغير چھت کے تھے اس عرياں اور بے لباس تھے حجاج م
  )٢وجہ سے زندان ميں رہنے والے گرمی اور سردی سے امان ميں نہيں تھے۔(

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

سالم تا پايان ،ڈاکٹر شہيدی جعفر ،تاريخ تحليلی ا٩٩،٩٥ہجری ص١٤١٦)زبير بن بکار،اخبار الموفقيات ،منشورات شريف رضی ،قم،١(
، پيشوائی ، مہدی، سيره پيشوايان ، موسسہ ، امام صادق قم ، طبع ہشتم ،١٨٤ھ ش، ص ١٣٦٣اموی ، مرکز نشر ، دانشگاه ، تہران ، 

  ٢٤٦ھ ش، ص ١٣٧٨
  ١٨٧،ص٣ہجری ج١٤١١)مروج الذہب،منشورات موسسةاالعلمی،للمطبوعات ،بيروت،٢(

کرتا تھا اور انہيں قتل کرتا تھا شيعوں کی دردناک وضعيت کا پتہ اس سے لگا يا حجاج معموالً شيعوں کو زندانی اور شکنجہ 
جا سکتا ہے جس کو انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو اموی دور ميں امام سجاد سے بيان کيا ہے ،مرحوم 

وں پر آه و گريہ کيا نيز اپنے درد عالمہ مجلسينے نقل کياہے :کچھ شيعيان علی امام زين العابدين کے پاس آ ئے اورمصيبت
ناک حاالت کو بيان کيا: فرزند رسول، ہم کو ہمارے شہر سے نکال ديا گيا قتل و غارت کے ذريعہ ہم کو نابودکرديا گيا امير 

المومنين پر شہروں ميں مسجد نبوی ميں منبرونسے سب و شتم کيا گياليکن کوئی مانع نہيں ہوا، اور اگرہم ميں سے کسی نے 
اعتراض کيا تو کہتے تھے کہ يہ ترابی ہے جب اس کا علم حاکم کو ہوتا تھاتو اس شخص کے بارے مينحاکم کے پاس لکھ 

بھيجتے تھے کہ اس نے ابوتراب کی تعريف کی ہے وه حکم ديتا تھا کہ اس کو زندان ميں ڈال ديا جائے اور قتل کرديا 
  )١جائے۔( 

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

   ٢٧٥،ص٤٦االنوار،ج )مجلسی،محمد باقر، بحار١(
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 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  اموی دور ميں تشيع کی وسعت
اموی خلفا کے دور ميں شيعوں پر ظلم و ستم ہونے کے باوجود تشيع کی ترويج و فروغ ميں کوئی کمی نہينآئی پيغمبر و 

کی مظلوميت لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کھينچتی رہی اور نئے نئے لوگ شيعہ ہوتے گئے، يہ مطلب خاندان پيغمبر ۖ
اموی حکومت کے آخری زمانہ ميں پورے طور سے ديکھا جا سکتا ہے اموی زمانہ ميں تشيع کے پھيلنے کے کئی مراحل 

  حلوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے ۔تھے ہر مرحلہ کی ايک خصوصيت تھی کلی طور پر شيعوں کی کثرت کو تين مر
  ھ تک، دوران امام حسن اور امام حسين ۔٦١ھ سے ٤٠(الف) 
  ھ تک، دورا ن امام سجاد و امام باقر عليہما السالم۔ ١١٠ھ سے ٦١(ب) 
  ھ يعنی اموی حکومت کے اختتام تک، دوران اما م صادق١٣٢ھ سے  ١١٠(ج) 

  لسالم و امام حسين عليہما ا١(الف) عصر امام حسن 
امير المومنين کے زمانہ ميں شيعيت نے آہستہ آہستہ ايک گروه کی شکل اختيار کر لی تھی اور شيعوں کی صف بالکل نماياں 
تھی اسی بنياد پر امام حسن نے صلح نامہ کے شرائط ميں ايک شرط شيعوں کی امنيت کی رکھی تھی کہ ان پر تجاوز نہ کيا 

  )١جائے (
ل رہے تھے کہ جو امام اور خليفہ حکومت سے وابستہ ہو اس کی اطاعت ضروری نہيں ہے، اسی شيعہ رفتہ رفتہ عادت ڈا

وجہ سے جس وقت لوگ دھيرے دھيرے امام حسن کے ہاتھ پر بيعت کررہے تھے حضرت نے ان سے شرط رکھی تھی کہ 
ر حاکميت کے مساوی وه جنگ و صلح ميں آپ کی اطاعت کريں گے اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ امامت الزمی طور پ

نہيں ہے اور معاويہ جيساظالم حاکم امام نہيں ہو سکتا اور اس کی اطاعت واجب نہيں ہے ،چنانچہ امام نے جو خطبہ صلح 
  کے بعد معاويہ کے فشار کی وجہ سے مسجدکوفہ ميں ديا، اس ميں فرمايا :
م کرناہے وه خليفہ نہيں ہوسکتا بلکہ وه ايک بادشاه خليفہ وه ہے جو کتاب خدا اور سنت پيغمبۖر پر عمل کرے ،جس کا کام ظل

  ہے جس نے ايک ملک کو اپنے ہاتھ ميں لے ليا ہے
............  

  ٣٣ص  ٤)ابن شہر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ،مؤسسة انتشارات عالمہ ، قم ،ج ١(

بہر حال اسے حساب و کتاب دينا  مختصر سی مدت تک اس سے فائده اٹھائے گا بعدميں اس کی لذتيں ختم ہو جائيں گی ليکن
  )١پڑے گا(

اس دور کے تشيع کی دوسری خصوصيت شيعوں کے درميان اتحاد ہے جس کا سرچشمہ بہترين رہبر کا وجود ہے امام 
حسين کی شہادت تک شيعوں ميں کوئی فرقہ نہيں تھاامام حسن اور امام حسين عليہ السالم کو مسلمانوں کے درميان ايک 

ل تھی ان کے بعد ائمہ طاہرين ميں سے کسی کوبھی يہ مقام حاصل نہيں ہوسکايہی دونوں فرزندتنہا ذريت خاص اہميت حاص
پيغمبۖرتھے ، امير المومنين نے جنگ صفين ميں جس وقت ديکھا کہ اما م حسن تيزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہيں 

مضطرب نہ کرو مجھے ان دونوں کی بہتفرمايا:ميرے بجائے تم اس جوان کی حفاظت کرو (ان کو جنگ سے روکومجھے 
فکر ہے) يہ دونوں جوان (امام حسن وامام حسين) قتل نہ ہوں کيونکہ ان کے قتل ہونے سے پيغمبر ۖکی نسل منقطع ہوجائے 

  )٢گی ۔(
ی حسنين کا مقام اصحاب پيغمبۖر کے درميان بھی ايک خاص اہميت کا حامل تھااس کی دليل يہ ہے کہ لوگوں نے امام حسن ک

بيعت کی اور صحابٔہ پيغمبر ۖ نے حضرت کی خالفت کو قبول کيايہی وجہ ہے کہ خالفت امام حسن ميں کوئی مشکل ديکھنے
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ميں نہيں آتی کسی نے اعتراض تک نہيں کيا ،صرف شام کی حکومت کی طرف سے مخالفت کی گئی جس وقت حضرت نے
  ے گريہ کيا مدينہ ميں صلح کی اور کوفہ سے مدينہ جانا چاہا تو لوگوں نے شدت س

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

  ٨٢ھ ص ١٤١٦) ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، منشورات الشريف الرضی، قم ، ١(
  ٦٦٠،ص١٦٨)نہج البالغہ ،فيض االسالم ،خطبہ،٢(

قريش کی طرف سے کسی نے معاويہ کو جو خبر دی اس سے حضرت کی اہميت و عظمت کا اندازه ہوتا ہے قريش کے 
آدمی نے معاويہ کو لکھا :يا امير المومنين!! امام حسن نماز صبح مسجد مينپڑھتے ہيں، مصلٰی پر بيٹھ جاتے ہيں اور  کسی

سورج طلوع ہونے تک بيٹھے رہتے ہيں، ايک ستون سے ٹيک لگائے ہوتے ہيں اور جو لوگ بھی مسجد ميں ہوتے ہيں ان 
ں تک کہ کچھ حصہ دن کا چڑھ جاتا ہے اس کے بعددو رکعت نماز کی خدمت ميں جاتے ہيناور ان سے گفتگو کرتے ہينيہا

پڑھتے ہيناور آگے بڑھ جاتے ہيں اور پيغمبر ۖ کی بيو يونکی احوال پرسی کرتے ہيں اور اس کے بعد اپنے گھر تشريف لے 
  )١جاتے ہيں۔(

زبير جو اہل بيت کاسر سخت دشمن تھا  امام حسين کا بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اقبال بہت بلند تھا يہاں تک کہ عبدهللا بن
وه بھی امام حسين کی عظمت سے انکار نہ کرسکا،جب تک حضرت مکہ ميں تھے لوگوں نے ابن زبير کی طرف کوئی 

توجہ نہ دی اسی بنا پر وه چاہتا تھا کہ امام جلدی مکہ سے چلے جائيں لہذاا مام سے کہتاہے کہ اگر ميرا بھی آپ کی طرح 
  )٢مقام ہوتا توميں بھی وہاں جانے ميں جلدی کرتا۔(عراق ميں بلند 

حضرت کا مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ جب آپ نے بيعت سے انکار کرديا تو حکومت يزيدزير بحث آگئی اور يہی وجہ ہے کہ 
ھا حضرت سے بيعت لينے کا اصرار و فشار اس قدر زياده تھا ،بنی ہاشم کے ان دو بزرگوں کاايک خاص احترام واکرام ت

  اس طرح سے کہ ان کے
............  

  ٢١، ص ٣ھ، ج١٣٩٤) بالذری ،انساب االشراف، دار التعارف ،للمطبوعات ، بيروت، ١(
  ٣٢٦، ص ٤ھ، ج١٤٠٠) ابن عبد ربہ اندلسی ، احمد بن محمد ، عقد الفريد، دار احياء التراث، العربی ، بيروت، ٢(

بری کا دعوٰی کيا اور نہ ہی کوئی (بنی ہاشم کی)سرداری کا مدعی ہوا،جسزمانے ميں، بنی ہاشم ميں سے نہ ہی کسی نے رہ
وقت امام حسن معاويہ کے زہر دينے کی وجہ سے دنيا سے رخصت ہوگئے تو شام ميں معاويہ نے ابن عباس سے کہا :اے 

جب تک امام حسين  ابن عباس !امام حسن وفات کر چکے ہيناور اب تم بنی ہاشم کے سردار ہو، ابن عباس نے جواب ديا:
  )١موجود ہيں اس وقت تک نہيں۔(

ابن عباس بلند مقام ،مفسر قرآن ا ور حبراالمة تھے اور سن مينبھی امام حسن اور امام حسين دونوں سے بڑے تھے اس کے 
  باوجود ان دوبزرگوارونکی خدمت کرتے تھے مدرک بن ابی زياد نقل کرتا ہے: 

اب سنبھالتے تھے تاکہ يہ دو حضرات سوار ہوجائيں، ميں نے کہا : آپ ايساکيونکرتے ابن عباس امام حسن امام حسين کی رک
ہيں توانہوننے فرمايا: احمق! تو نہيں جانتا کہ يہ کون لوگ ہيں يہ رسوۖل کے فرزند ہيں کيا يہ ايک عظيم نعمت نہيں ہے جس 

  )٢کی خدانے مجھے توفيق دی ہے کہ ميں ان کی رکاب پکڑوں؟(

  عت ميں انقالب کربالکا اثرتشيع کی وس
امام حسين کی شہادت کے بعد شيعہ اپنی پناه گاه کھو دينے کے بعد کا فی خوف زده تھے اور دشمن کے مقابلہ ميں مسلحانہ 

  تحريک اوراقدام سے نا اميد ہو گئے تھے دل خراش واقعٔہ 
............  

  ٩ص  ٣للمطبوعات، بيروت،ج) مسعودی علی بن حسين ، مروج الذھب ، موسسہ ا العلمی ،١(
  ٤٠٠ص ٣)ابن شہر آشوب،مناقب آل ابی طالب،موسسةانتشارات عالمہ،ج٢(

عاشوره کے بعد مختصر مدت کے لئے انقالب شيعيت کو کافی نقصان پہونچا،اس حادثہ کی خبر پھيلنے سے اس زمانے کی 
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طاری ہوگئی تھی کيونکہ يہ مسلّم ہو گيا  اسالمی سر زمين خصوصاً عراق و حجاز ميں شيعوں پر رعب و وحشت کی کيفيت
کہ يزيد فرزند رسۖول کو قتل کرکے نيز ان کی عورتوں اور بچوں کو اسير کرکے اپنی حکومت کی بنيادمستحکم کرنا چاہتا 
ہے اور وه اپنی حکومت کوپائيدار کرنے ميں کسی بھی طرح کے ظلم سے گريز نہيں کرنا چاہتا ہے اس وحشت کے آثار 

ور کوفہ ميں بھی نماياں تھے ،واقعہ حّره کے ظاہر ہوتے ہی لوگوں کی بے رحمانہ سرکوبی ميں يزيد کی فوج کی مدينہ ا
جانب سے شدت آگئی تھی عراق و حجازکے شيعہ نشين عالقے خاص کر کوفہ اور مدينہ ميں سانس لينابھی دشوارہو گيااور 

تھا امام صادق اس ابتر اورناگفتہ بہ وضعيت کے بارے ميں  شيعوں کی يکجہتی و انسجام کا شيرازه يکسر منتشر ہوگيا
فرماتے ہيں: امام حسين کی شہادت کے بعد لوگ خاندان پيغمبۖر کے اطراف سے پرا گنده ہو گئے ان تين افراد کے عالوه ابو 

  )١خالد کابلی، يحيٰی ابن ام الطويل ، جبير ابن مطعم۔(
''علی بن حسين مخفی اور تقيہ کی حالت مينبہت دشوار زمانے ميں امامت کے مورخ مسعودی بھی ا س بارے ميں کہتا ہے : 

)يہ وضعيت حکومت يزيد کے خاتمہ تک جاری رہی ،يزيد کے مرنے کے بعد شيعوں کا قيام شروع ٢عہدے دار ہوئے ،،(
  ہوا اور اموی

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

   ٢٣٨،ص ١ہجری، ج ١٤٠٤لبيت الحياء التراث، )شيخ طوسی ،اختيار معرفة الرجال ،معروف بہ رجال کشی،موسسہ آل ا١(
  ١٦٧ھ ص ٣١٧٣) اثبات الوصية، مکتبة الحيدرية ، نجف ، طبع چہارم ، ٢(

حکومت کے مضبوط ہونے تک يعنی عبد الملک کی خالفت تک يہ سلسلہ جاری رہا، يہ مدت تشيع کے فروغ کے لئے ايک 
صيت تھی وه يہ کہ لوگوں کے ذہنوں سے بنی اميہ کی حکومت کی اچھی فرصت ثابت ہوئی، قيام کربال کی جو اہم ترين خا

مشروعيت يکسرختم ہوگئی تھی اور حکومت کی بدنامی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ خالفت بالکل سے اپنی حيثيت 
کھوچکی تھی اور لوگ اسے پاکيزه عنوان نہيں ديتے تھے يزيد کی قبر سے خطاب کر کے جو شعر کہا گيا اس سے بخوبی 

  اس بات کا اندازه ہو سکتا ہے : 
  ايھا القبر بحوارينا 

  )١قدضمنت شر الناس اجمعينا(
  اے وه قبرکہ جو حوارين کے شہر ميں ہے لوگوں مينسے سب سے بد ترين آدمی کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے ۔

  
اور سنی کی جانب  اس زمانہ مينسوائے شاميوں کے شيعہ و سنی سب کے سب، حکومت بنی اميہ کے مخالف تھے، شيعہ

  )٢سے بغاوتيں بہت زياده جنم لے رہی تھيں۔(
يعقوبی لکھتا ہے:'' عبد الملک بن مروان نے اپنے حاکم حجاج بن يوسف کو لکھا تک تو مجھے آ ل ابی طالب کا خون بہانے 

  مينملوث نہ کر کيونکہ ميننے سفيانيوں( ابوسفيان کے 
............  

  ٥٦ص  ٣ھ ج١٤١١روج الذھب ، موسسہ ا العلمی ،للمطبوعات، بيروت،) مسعودی علی بن حسين ، م١(
  ٩٩۔٨١، ص ٣ھ، ج ١٤١١)مسعودی علی بن حسين ، مروج الذہب ، موسسہ العلمی ،للمطبوعات، بيروت، ٢(

  )١بيٹے)کا نتيجہ ان کے قتل کرنے ميں ديکھا کہ کن مشکالت سے دوچار ہوئے تھے''(
  م نے بنی اميہ کے قصر کو خاک ميں مال ديا ۔آخرکار خون اما م حسين عليہ السال

مقدسی کہتا ہے :'' جب خدا وند عالم نے خاندان پيغمبر ۖپر بنی اميہ کا ظلم و ستم ديکھا تو ايک لشکر کو کہ جو خراسان کے 
  )٢مختلف عالقوں سے اکٹھا ہواتھا شب کی تاريکی ميں ان کے سروں پر مسلط کرديا۔(

يہ السالم اور شھداء کربال کی مظلوميت کی وجہ سے خاندان پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ دوسری طرف سے امام حسين عل
وسلم کی محبت لوگونکے دلوں ميں بيٹھ گئی اور ان کے مقام کو اوالد پيغمبۖر اوراسالم کے تنہا سرپرست ہونے کے عنوان 

نعره کے ساتھ جمع ہوتے، يہاں تک کہ  سے مستحکم کرديا ،بنی اميہ کے دور ميں جگہ جگہ لوگ يالثارات الحسين کے
  )حسن مثنٰی فرزند اما م حسن عليہ السالم ٣سيستان ميں ابن اشعث کاقيام ،(

............  
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  ٣٠٤ھ ،ص١٤١٤) ابن واضح تاريخ يعقوبی، منشورات شريف رضی ،قم،١(
  ٤٢٧۔٤٢٦ص  ٢) مقدسی، احسن التقاسيم ، ترجمہ منذوی ، شرکت مولفان و مترجمان ايرانی، ج ٢(
) عبد الرحمن بن محمد بن اشعث حجاج کی جانب سے سيستان ميں حاکم تھا ، سيستان کا عالقہ مسلمانوں اور ہندئوں کے درميان ٣(

سر حدواقع ہوتا تھا يہاں مسلمانوں اور ہندوستان کے حاکموں کے درميان جھڑپيں ہوتی رہتی تھيں ، حجاج کو عبد الرحمن سے جو 
پر اس نے يہ منصوبہ بنايا کہ اسے اس طرح ختم کر دے ، عبد الرحمن جب اس سازش سے آگاه ہوا تواس نے  دشمنی تھی اس کی بنا

ھ ميں حجاج کے خالف بغاوت کردی ، چونکہ عوام حجاج سے نفرت کرتی تھی لہذابصره و کوفہ کے کافی لوگ عبد الرحمن کے ٨٢
قيام کرنے والوں کے ساتھ ہوگئے، اس طرح عبد الرحمن سيستانسے  ساتھ ہوگئے، کوفہ کے بہت سے قاريان قرآن ا ور شيعہحضرات

  عراق کی جانب روانہ ہوا ، اس کا پہال (بقيہ حاشيہ اگلے صفحہ پر مالحظہ ہو )

)اور لوگ بنی اميہ سے ٢)اسی بنياد پر امام مہدی کی احاديث انتقام آل محمد ۖکے عنوان سے پھيلی(١کے نام سيتشکيل پايا (
)کبھی مہدی کے نام کو قيام اور تحريک کے قائدين پر ٣والے کا بے صبری اور شدت سے انتظار کرنے لگے(  انتقام لينے

  )٤منطبق کرتے تھے۔ (
دوسری طرف ائمہ اطہار اور پيغمبر ۖ کے خاندان والے شہدائے کربالکی يادونکو زنده رکھے ہوئے تھے ،امام سجاد جب 

  ظر پڑتی تھی تو بھی پانی پيناچاہتے تھے اور پانی پر ن
............  

(بقيہ حاشيہ گذشتہ صفحہ کا ) پروگرام يہ تھا کہ حجاج کو بر طرف کردے پھر خود عبد الملک کو خالفت سے ہٹادے ، عبد الملک نے 
کے  شام سے بہت بڑا لشکر حجاج کی مدد کے لئے روانہ کيا ،کوفہ سے سات فرسخ کے فاصلہ پر ''دير الجماجم ''نامی جگہ پر شام

لشکر نے عبد الرحمن کو شکست دے دی ،وه ہندوستان بھاگا اور وہاں کے ايک بادشاه سے پناه طلب کی ليکن حجاج کے عامل نے 
  ٣٣٨ص  ٤، معجم البلدان ، ياقوت حموی ، ج ١٤٨ص  ٣اسے قتل کر ديا ، مسعودی ، مروج الذھب ، ج 

  ١٠٠ت رضی،قم ، ص )ابن عنبہ ،عمدةالطالب فی انساب آل ابی طالب، انتشارا١(
  ٢١٦ھ،ص١٤١٦)ابوالفرج اصفہانی مقاتل الطالبين ،منشوارات شريف رضی ، قم ٢(
)يعقوبی نقل کرتا ہے : عمر بن عبد العزيز نے اپنی خالفت کے دور مينعامر بن وائلہ کو کہ جس کا نام وظيفہ لينے والونکی فہرست ٣(

ا: سنا ہے تم نے اپنی شمشير کو تيز کيا ہے ،نيزه کو تيز کيا ہے تير اور کمانسے کاٹ ديا گيا تھا ، اس کے اعتراض کے جواب ميں کہ
کو آماده رکھا ہے اور ايک امام قائم کے کہ وه قيام کريں لہذا انتظار کرو جس وقت بھی وه خروج کريں گے اس وقت تمہيں وظيفہ ديا 

  ) ٣٠٧ص  ٢ ھ، ج ١٤١٤جائے گا،( تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی ، قم ، 
  ٢١٠، ص٢)ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، ج ٤(

آنکھونميں آنسو بھر آتے تھے، جب لوگوں نے اس کا سبب معلوم کيا تو آپ نے فرمايا : کيسے گريہ نہ کروں اس لئے کہ 
تھا؛ايک روز امام کے خادمانہوننے پانی جنگلی جانوروں اور پرندونکے لئے آزاد رکھاتھا اور ميرے بابا کے لئے بند کرديا 

نے دريافت کيا، کيا آپ کا غم تمام نہيں ہوگا؟امام نے فرمايا: ''افسوس تجھ پر يعقوب کے باره بيٹوں ميں سے ايک آنکھونسے 
اوجھل ہوگيا تھا اس کے فراق ميں اتنا گريہ کيا کہ نابينا ہوگئے اور شدت غم سے کمر جھک گئی حاالنکہ ان کا فرزند زنده 

يکن ميننے اپنے باپ بھائی ،چچا نيز اپنے خاندان کے ستره افراد کو قتل ہوتے ہوئے ديکھا ہے ان کے الشے زمين پر تھا ل
  )١پڑے ہوئے تھے لہذا کس طرح ممکن ہے کہ ميرا غم تمام ہوجائے ؟!''۔ (

جو بھی امام حسين کی امام صادق امام حسين کی مدح ميں اشعارکہنے والے شاعروں کی تشويق کرتے تھے اور فرماتے:'' 
شان ميں شعر کہے اور گريہ کرے اور لوگوں کو رالئے اس پر جنت واجب ہے اور اس کے گناه معاف کر دئے جائينگے۔ 

)٢(  
امام حسين تشيع کی بنياداور عالمت ٹھہرے اسی بنا پربہت سے زمانوں مينجيسے متوکل کے دور ميں آپ کی زيارت کو 

  )٣ممنوع قرار ديا گيا۔ (
............  

  ١٠٨ص٤٦ھ ق،ج١٣٩٤)عالمہ مجلسی ،بحار االنوار ، المکتبة االسالميہ ،تہران،طبع دوم ،١(
  ٥٧٤ص  ٢)شيخ طوسی ، اختيارمعرفة الرجال ، معروف بہ رجال کشی ،ج٢(
   ٣١٢،ص٥ھ ج١٤٠٨)طبری، ابی جعفر محمد بن جرير ،تاريخ طبری ، دارالکتب العلميہ بيروت،طبع دوم،٣(
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  (ب) عصر امام سّجاد عليہ الّسالم 

  امام سّجاد کے دور کو دو مرحلوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے۔ 
پہال مرحلہ: شہادت امام حسين اوربنی اميہ کی حکومت کے متزلزل ہونے کے بعدسے اورسفيانيوں(ابو سفيان کے بيٹوں اور 

ميہ کے آپس مينجھگڑنے اور مختلف طرح کی شورشوں اورپوتوں ) کے خاتمہ اور مروانيوں کے برسراقتدار آنے نيز بنی ا
  بغاوتوں ميں گرفتار ہونے تک يہاں تک کہ مروانيوں کی حکومت برقرار ہوگئی۔

)سے لے کر امام محمد باقر کا ابتدائی زمانہ ١دوسرا مرحلہ: حجاج کی حکمرانی اورمکہ ميں عبدهللا بن زبير کی شکست،(
  اور عباسيوں کے قيام تک۔

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

) مکہ ميں عبد هللا بن زبير کی حاکميت ،اس زمانے سے کہ جب اس نے يزيد کی بيعت سے انکار کيا اور لوگونکو اپنی طرف آنے  ١( 
ھ ميں حجاج کے سپاہيوں نے اسے قتل کرديا ، يہ کل باره سال کا عرصہ ہے ابن عبدر بہ نے اس باره ٧٢کی دعوت دی ، يہاں تک کہ 

ور کو ''العقد الفريد ''ميں ابن زبير کے فتنہ کے عنوان سے ذکر کيا ہے، معاويہ کے مرنے کے بعد مدينہ کے حاکم سال کے طوالنی د
نے ابن زبير سے يزيد کی بيعت طلب کی، يزيد کی بيعت سے بچنے کے لئے جس وقت امام حسين مکہ تشريف لے گئے تو ابن زبير 

کوئی خاص توجہ نہيں دی، اسی بنا پرمکہ ميں امام حسين کا رہنا اسے ناگوار لگ بھی مکہ آگيا ليکن وہاں لوگوں نے اس کی طرف 
رہا تھا لہذا اس نے امام حسين سے کہا : اگر آپ کی طرح لوگ مجھے بالتے تو ميں عراق چال جاتا ، امام حسين کی شہادت کے بعد 

و ايک لشکر کے ساتھ مدينہ کی شورش کو دبانے اور ابن ھ ميں مسلم بن عقبہ ک ٦٢يزيد کے خالف پرچم بغاوت بلند کر ديا يزيد نے 
زبير کی سر کوبی کے لئے پہلے مدينہ اور پھر مکہ روانہ کيا ليکن واقعٔہ حّره کے بعد مکہ جاتے ہوئے راستہ ہی ميں وه مر گيا اس 

  کا جا نشين حصين بن نمير شام کے لشکر کے ہمراه مکہ گيا 
ہ پر آگ برسائی انہ کعبہ کا پرده جل گيا اسی جنگ کے دوران يزيد کے مرنے کی خبر ملی، شام ھ ميں منجنيق کے ذريعہ کعب ٦٤اور 

کی فوج سست پڑ گئی ،حصين نے ابن زبير سے کہا : بيعت کر لو اور شام چلو وہاں مجھے تخت حکومت پر بٹھادو ليکن ابن زبير نے 
می سر زمين نے ابن زبير کی خليفہ کے عنوان سے بيعت کر لی اور اس قبول نہينکيا،يزيد کے مرنے کے بعد اردن کے عالوه تمام اسال

کی حکومت کو تسليم کر ليا ليکن بنی اميہ نے مروان کو جابيہ ميناپنا خليفہ منتخب کرليا اس نے شام ميں اپنے مخالفين کو تخت سے 
ير کو شکست دينے کے بعد اس کے بھائی عبد هللا ابن اتار ديا، اس کے بعد اس کا بيٹا عبد الملک خليفہ بنا عبد الملک نے مصعب بن زب

زبير کو شکست دينے کے لئے حجاج ابن يوسف کو عراق سے مکہ روانہ کيا حجاج نے مکہ کا محاصره کر ليا ، کوه ابو قبيس پر 
نے اس کا ساتھ چھوڑ ديا منجنيق رکھ کر گولہ باری کر کے کعبہ اور مکہ کو ويران کر ديا اس جنگ ميں عبد هللا بن زبير کے ساتھيوں

سال بعد عبد هللا ابن زبير کا کام تمام ہو گيا ( ابن عبد ربہ اندلسی ،  ١٢ليکن عبد هللا نے مقاومت کی اور آخر کار قتل ہو گيا، اس طرح 
ن ، مروج الذھب ، مسعودی ، علی ابن الحسي٢٦٦ص  ٤ھ ج ١٤٠٩احمد بن محمد ، العقد الفريد ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ، 

  ٧٩۔٧٨ص  ٣ھ ج ١٤١١،منشورات موسسہ االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، 

امام حسين کی شہادت کے بعدايک طرف سے تو بنی اميہ عراق و حجاز کے عالقہ ميں برپا ہونے والے انقالبات ميں گرفتار
د زياده عرصہ تک قائم نہيں ره سکی تھے تو دوسری طرف سے ان کے اندر اندرونی اختالف تھا جس کی بنا پرحکومت يزي

)اس کے بعداس کا بيٹا معا ويہ صغير بر سر اقتدار آيا ا س نے چا ١ھ ميں مر گيا،( ٦٤يزيد تين سال کی حکومت کے بعد 
) اس کے مر ٢ليس روز سے زياده حکومت نہيں کی تھی کہ خالفت سے الگ ہو گيا اور بال فاصلہ دنياسے رخصت ہو گيا،(

  ن بنی اميہ کے درميان اختالف تے ہی خاندا
............  

  ٢٥٢،ص٢ھ ،ج ١٤١٤) ابن واضح تاريخ يعقوبی، منشورات شريف رضی ،قم،١(
  ٢٥٦،ص٢ھ ،ج ١٤١٤) ابن واضح تاريخ يعقوبی، منشورات شريف رضی ،قم،٢(

است طلبی کی شروع ہو گيا ، مسعودی نے اس کے مرنے کے بعد پيش آنے والے واقعات کہ جس سے بنی اميہ کی ري
سال کی عمر ميں دنيا سے چال گيااوردمشق ميں دفن ہوا وليد بن عتبہ بن  ٢٢عکاسی ہوتی ہے يوں بيان کيا ہے: معاويہ دّوم 

ابی سفيان خالفت کی اللچ ميں آ گے بڑھا تا کہ معاويہ دوم کے جنازه پر نماز پڑھے نماز تمام ہونے سے پہلے ہی اسے 
ھير ہوگيا اس وقت عثمان بن عتبہ بن ابی سفيان نے نماز پڑھائی ليکن لوگ اس کی خالفت ايسی ضرب لگی کہ وہيں پر ڈ

  )١پربھی راضی نہيں ہوئے اور وه ابن زبير کے پاس مکہ جانے پر مجبور ہوگيا ۔(
کے  امام حسين کی شہادت کو ابھی تين سال بھی نہ گزرے تھے کہ سفيانيوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گيا، اسالمی سر زمين

لوگ يہانتک کہ بنی اميہ کے کچھ بزرگ افراد جيسے ضحاک بن قيس ا و رنعمان بن بشير،ابن زبير کی طرف مائل ہو گئے 
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تھے، اسی وقت ابن زبير نے مدينہ سے اموی ساکنين منجملہ مروان کونکال باہرکيا وه سب وہاں سے نکل کرر اہی شام ہو 
امويوں نے جابيہ ميں مروان بن حکم کوخليفہ بنا د يااور خالد بن يزيد اور اس گئے چونکہ دمشق ميں کوئی خليفہ نہيں تھا ،

کے بعد عمرو بن سعيد اشدق کو اس کا ولی عہد قرار ديا ، کچھ مّدت کے بعد مروان نے خالد بن يزيد کو بر طرف کر ديا 
ان کی بيوی تھی اس نے اس کو زہر اور اس کے بيٹے عبدالملک کو اپنا ولی عہد بنايا اسی وجہ سے خالد کی ماں جو مرو

  ديا اور مروان مر گيا ، عبدالملک نے بھی عمرو بن سعيد کو اپنے راستے سے ہٹاکر اس کے فرزند کو اپنا ولی عہد بنايا۔
  دوسری طرف سے امويوں کو بہت سی شورشوں اور بغاوتوں کا سامنا تھا يہ قيام دو

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

  ٨٦۔٨٥ص  ٣ھ ج١٤١١ات موسسہ االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، )مسعودی ،مروج الذھب ، منشور١(

حّصوں ميں تقسيم ہوتا ہے،ايک وه قيام جو شيعہ ما ہيت نہيں رکھتا تھا جيسے حّره کا قيام اور ابن زبير کا قيام، ابن زبيرکے 
تھا ،جنگ جمل ميں شکست کے قيام کی حقيقت معلوم ہے اس قيام کا قائد ابن زبير تھا جو خاندان رسوۖلکا سخت ترين دشمن 

بعدہی اس کا دل (اہل بيت کے ) بغض و کينہ سے بھر گيا تھا ليکن اس کا بھائی مصعب شيعيت کی طرف مائل تھا اس نے 
امام حسين کی بيٹی سکينہ سے شادی کی تھی، اسی بنا پر عراق ميں اس کو ايک حيثيت حاصل تھی، امويوں کے مقابلہ ميں 

، جناب مختار کے بعد ابراہيم بن مالک اشتر ان کے ساتھ ہوگئے تھے اور انہيں کے ساتھ شہيد ہوئے شيعہ اس کے ساتھ تھے
  ۔

  دوسر ے وه قيام جو ماہيت کے اعتبار سے شيعہ فکر رکھتے تھے ۔ 
  )اس قيام ميں امام سجاد ١قيام حّره کو بھی شيعی حمايت حاصل نہيں تھی ،(

سلم بن عقبہ لوگوں سے بيعت لے رہا تھااور يہ کہہ رہا تھا غالم کی سے جنگ کی کسی قسم کی مداخلت نہ تھی جس وقت م
کروں گا اس نے مجھے تحفے دئے اکرام کيا ميں نے اس کے ہديہ و تحفہ کو قبول نہيں کيا جگہ يزيد کی بيعت کريناس وقت 

  )2وه امام سجاد کا احترام کر رہا تھا اور حضرت پر کسی قسم کا دبائو نہيں ڈاال۔(
............  

ھ ميں پيش آيا ، مسعودی اس کی وجہ لوگوں کا يزيد کے فسق و فجور سے نا خوش ہونا اور امام حسين کی ٦٢)حّره کا واقعہ ١(
شہادت جانتا ہے ، مدينہ جو اوالد رسول ۖ اور اصحاب رسول ۖ کا مرکز تھا يہاں کے لوگ يزيد سے ناراض تھے مدينہ کا حاکم عثمان بن 

سفيان جو ايک نا تجربہ کار نوجوان تھا ، مدينہ کے لوگوں کی نمائندگی ميں کچھ لوگوں کو شام روانہ کيا تاکہ يزيد کو  محمد بن ابی
قريب سے ديکھيں اور اس کی نوازشات سے فائده اٹھائيں اور جب مدينہ آئيں لوگوں کو يزيد کی اطاعت پر تشويق کريں ، اس عثمانی 

جن ميں عبد هللا بن حنظلہ جو غسيل المالئکہ کہے جاتے ہيں وه بھی شامل تھے ، يزيد جو اسالمی  تجويز ميں مدينہ کے بزرگان کہ
تربيت سے بالکل بے بہره تھا ان لوگوں کے سامنے بھی اس نے اپنے فسق و فجور کو جاری رکھا، ليکن مدينہ سے آنے والوں کی 

س جا کر اس کی تعريفيں کريں ليکن اس کا سب کچھ کرنا بيکار ہو گيا خوب آئو بھگت کی سب کو گراں بہا تحفے دئے تاکہ يہ لوگ واپ
يہ لوگ جب مدينہ پلٹے تو مجمع ميں يہ اعالن کيا کہ ہم اس کے پاس سے واپس آرہے ہيں جو بے دين ہے شراب پيتا ہے ، ناچ گانا 

  سنتا 
ہے، ان سے ہمنشينی کرتاہے کی آواز يں سنتا ہے ،  ہے ، کتے سے کھيلتا ہے ،ان طوائفوں کے ساتھ ناچ گانے کی محفليں منعقد کرتا

عيش و عشرت ميں زندگی گذارتا ہے ، ہم لوگ آپ کو گواه قرار ديتے ہيں کہ ہم نے اسے خالفت سے معزول کر ديا ہے ، عبد هللا ابن 
ے لے ليا کہ خود اس حنظلہ نے کہا اگر کسی نے بھی ميری مدد نہيں کی تو ميں صرف اپنے بچوں کے ساتھ يزيدمگر صرف اس لئ

کے خالف استعمال کروں اس کے بعد لوگوں نے عبد هللا ابن حنظلہ کی بيعت کی مدينہ کے حاکم اور تمام بنی اميہ کو مدينہ سے باہر 
  بھگا ديا ۔

ھ مدينہجب يزيد کو يہ خبر ملی تو اس نے بنی اميہ کے ايک نمک خوار و تجربہ کار شخص مسلم بن عقبہ کو ايک بڑے لشکر کے سات
روانہ کيا اور کہا: ان لوگوں کو تين دن کی مہلت دينا اگر تسليم ہو جائيں تو ٹھيک ہے ورنہ ان سے جنگ کرکے کاميابی کے بعد تين 

  دن تک جتنی لوٹ مار کرنی ہو کر لينا اور سپاہيوں کو کھلی اجازت دے دينا ۔
ہ کو شکست ہوئی بڑے بڑے رہبر مارے گئے مسلم نے تين دن بالکل اہل مدينہ اور لشکر شام ميں شديد جنگ ہوئی آخر کار اہل مدين

قتل عام کا حکم صادر کر ديا ،لشکر شام نے وه کام کيا جسے بيان کرنے سے قلم کو بھی شرم آتی ہے اس ظلم و بربريت کی بنا پر 
  ی ۔مسلم کو مسرف کہا گيا ،قتل و غارت کے بعد اس نے يزيد کے لئے لوگوں سے زبر دستی بيعت ل

، ابن واضح ، احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، ٣٦٢ص  ٤ابن عبد ربہ اندلسی ، العقد الفريد ، دار احياء التراث العربی ، بيروت ، ج 
 ٢٥٦۔٢٥٥۔ ١٠٣۔١٠٢ص  ٤، ابن اثير ، الکامل دار صادر ، بيروت ، ج  ٨٢۔ ٢٥٠ص  ٢ھ ج١٤١٤منشورات الشريف الرضی ، قم ، 

  ٢٦٦دينوری ، احمد بن دائود ، االخبار الطوال ، منشورات الشريف الرضی ، قم ، ص ) ابی حنيفہ ، 2(
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  شيعی قيام 

شيعی قيام درج ذيل ہيں : قيام تّوابين اور قيام مختار، ان دو قيام کا مقام ومرکز عراق ميں شہر کوفہ تھا اور جو فوج تشکيل 
  ر مينشيعہ غير عرب بھی کافی موجود تھے ۔پائی تھی وه شيعيان اميرالمو منين کی تھی سپاه مختا

توابين کے قيام کی ماہيت ميں کوئی ابہام نہيں ہے يہ قيام صحيح ہدف پر استوار تھا جس کا مقصد صرف خون خواہی امام 
حسين اور حضرت کی مدد نہ کرنے کے گناه کو پاک کرنے اور ان کے قاتلوں سے مقابلہ کے عالوه اور کچھ نہيں تھا، . 

ين کوفہ سے نکلنے کے بعد کربال کی طرف امام حسين کی قبر کی زيارت کے لئے گئے اور قيام سے پہلے اس طرح تواب
  کہا:

پروردگارا!ہم فرزند رسول ۖ کی مدد نہ کر سکے ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما ، امام حسين کی 
ہم گواہی ديتے ہيں کہ ہم اسی عقيده پر ہيں جس عقيده پر امام حسين قتل  روح اور ان کے سّچے ساتھيوں پر رحمت نازل کر،

  )١ہوئے، پروردگارا!اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہيں کيا اور ہم پر لطف وکرم نہيں کيا تو ہم بد بخت ہو جائيں گے۔(
هللا بن زيادکے ذريعہ  مختار نے مسلم بن عقيل کے کوفہ ميں داخل ہونے کے بعد ان کی مدد کی جس کی وجہ سے عبيد

دستگير ہوئے اور زندان ميں ڈال د يئے گئے اور واقعہ عاشوره کے بعداپنے بہنوئی عبدهللا بن عمر کے توسط سے آزاد 
  ھ ميں کوفہ آئے اور اپنے قيام کو قيام توابين کے بعد شروع کيا اور يا لثارات الحسين کے نعره کے ٦٤ہوئے وه 
............  

  ١٨٦۔١٥٨ص  ٤،الکامل فی التاريخ ، ج )ابن اثير ١(

ذريعہ تمام شيعوں کو جمع کيا وه اس منصوبے اور حوصلہ کے ساتھ ميدان عمل ميں وارد ہوئے کہ امام حسين کے قاتلوں 
) ظالموں کو قتل کيا اور فرار کرنے والوں کے گھروں ٢٨٠کوان کے عمل کی سزاديں اور اس طرح سے ايک روز ميں (

من ُجملہ محّمد بن اشعث کے گھر کو خراب کيا اور اس کی باقيات (ملبہ و اسباب) سے علی کے وفادار ساتھی کو ويران کيا،
  )١حجر بن عدی کا گھر بنوايا جس کو معاويہ نے خراب کر ديا تھا۔ (

نے رجال  جناب مختار کے بارے ميں اختالف نظرہے بعض ان کو حقيقی شيعہ اور بعض انہيں جھوٹا جانتے ہيں، ابن داؤد
  ميں مختار کے بارے ميں اس طرح کہا ہے:

مختار ابو عبيدثقفی کا بيٹا ہے بعض علماء شيعہ نے ان کو کيسانيہ سے نسبت دی ہے اور اس بارے ميں امام سّجاد کا مختار 
د باقر نے ان کے کا ہديہ رد کرنے کوبطور دليل پيش کيا گيا ہے ليکن يہ اس کی رد پر دليل نہيں ہو سکتی ،کيونکہ امام محمّ 

بارے ميں فرما يا : مختار کو برا نہ کہو کيونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کيا ہے اور اس نے نہيں چاہا کہ ہمارا خون 
  پامال ہو ،ہماری لڑکيوں کی شادی کرائی اور سختی کے موقع پر ہمارے درميان مال تقسيم کيا ۔

ے پاس آيا امام نے اس کا کافی احترام کيا ابو الحکم نے اپنے باپ کے بارے ميں جس وقت مختار کا بيٹا ابو الحکم امام باقر ک
معلوم کيا اور کہا :لوگ ميرے باپ کے بارے ميں کچھ باتيں کہتے ہيں ليکن آپ کی جو بات ہو گی وه صحيح ميرے لئے 

  معيار ہوگی اس وقت امام نے مختار کی تعريف کی اور فرمايا :
  الد نے مجھ سے کہا: ميری ماں کا مہر اس مال ميں سے تھا جو '' ُسبحان هللا ميرے و

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

  ٢٠٢ص  ٢)مقتل الحسين ، منشورات المفيد ، قم ، ج ١(

مختار نے ميرے والد کو بھيجا تھا اور چند بار کہا: خدا تمہارے باپ پر رحمت نازل کرے اس نے ہمارے حق کو ضائع نہيں
  ل کيا اور ہمارا خون پامال نہيں ہونے ديا ''۔ہونے ديا ہمارے قاتلوں کو قت

امام صادق نے بھی فرمايا : ''جب تک مختار نے امام حسين کے قاتلوں کے سرقلم کر کے ہم تک نہيں بھيجااس وقت تک 
  ہمارے خاندان کی عورتوں نے بالوں ميں کنگھا نہيں کيا اور بالوں کو مہندی نہيں لگائی '' ۔

تار نے عبيد هللا ابن زياد ملعون کا سر امام سّجاد کے پاس بھيجا امام سجده ميں گر پڑے اور روايت ميں ہے جس وقت مخ
  )١مختار کے لئے دعائے خير کی، جو روايتيں مختار کی سرزنش ميں ہيں وه مخالفين کی بنائی ہوئی روايتيں ہيں۔(
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مختار کے کردار کے بارے ميں آيةهللا خوئی  ُمختار کی کيسانيہ سے نسبت کے بارے ميں يا فرقٔہ کيسانيہ کی ايجادميں،
  مختار کے دفاع اور کيسانيہ سے ان کی نسبت کی رد ميں لکھتے ہيں:

بعض علماء اہل سنّت مختار کو مذہب کيسانيہ سے نسبت ديتے ہيں اور يہ بات قطعاً باطل ہے کيونکہ محمد حنفيہ خود مدعی 
کی دعوت ديتے مختار ُمحّمد حنفيہ سے پہلے قتل ہو گئے اور محّمد حنفيہ امامت نہيں تھے کہ مختار لوگوں کو ان کی امامت

زنده تھے، اور مذہب کيسا نيہ محّمد حنفيہ کی موت کے بعد وجود ميں آيا ہے ليکن يہ کہ مختار کو کيسانيہ کہتے تھے اس 
روايت ہے کہ اميرالمومنين نے ان  وجہ سے نہيں کہ ان کا مذہب کيسانی ہے اور بالفرض اس لقب کو مان ليا جائے تو يہ وه

  )٢سے دو مرتبہ فرمايا:( ياکيس يا کيس) اسی کو صيغئہ تثنيہ ميں کيسان کہنے لگے ۔ (
............  

  ٢٧٧)رجال ابن دائود ، منشورات الرضی ، قم ص ١(
   ١٠٣۔١٠٢، ص ١٨)آية هللا سيد ابو القاسم خوئی ،معجم رجال الحديث، بيروت، ج ٢(

  

  ی حکومت ( سخت دور)مروانيوں ک

جيسا کہ بيان کر چکے امام سّجاد کے دور کا دوسرامرحلہ مروانی حکومت دور تھا بنی مروان نے عبدهللا بن زبير کے قتل 
) ميں اپنی حکومت کومستحکم کر ليا تھا ، اس نے اور اس دور ميں ظالم و جابرحّجاج بن يوسف کے وجود ١ھ(  ٧٣کے بعد 

شمن کو ختم کرنے ميں کوئی کوتاہی نہيں کی يہاں تک کہ کعبہ کو بھی مورد حملہ قرار ديا اس پر آگ سے فائد ه اُٹھاياوه د
کے گولے برسائے اور اس کو ويران کرديا اور بنی اميہ کے مخالفين کوچاہے وه شيعہ ہو نيا ُسنّی جہاں کہيں بھی پايا 

ھ تک  ٩٥) ٢ام سے بھی حجاج کو کوئی نقصان نہيں پہونچا (ھ مينابن اشعث نے قيام کيا مگر اس قي ٨٠فوراان کو قتل کرديا
  حجاز اور عراق ميں اس کی ظالم

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

  ٢٦٧ص  ٢ھ ج ١٤١٤)ابن واضح ، احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ،منشورات الشريف الرضی ، قم، ١(
مگر سيستان اور زابلستان کا حاکم بنا کر بھيجا ھ ميں با وجود اس کے کہ حجاج ، عبد الرحمن بن اشعث سے خوش نہيں تھا ٨٠)٢(

اور حکم ديا کہ رتبيل کو کہ جس نے سيستان پر حملہ کيا تھا اسے باہر بھگا دے ، عبد الرحمن جب وہانپہونچا تو حملہ آوروں کو 
قب کرے جسے عبد الرحمن ٹھکانے لگاديا شہر ميں امن و امان قائم کيا اس کے بعد بھی چونکہ حجاج نے مطالبہ تھاکہ دشمن کا تعا

اور اس کے فوجيوں نے حجاج کی چال سمجھا لٰہذا وه دشمن سے لڑنے کے بجائے حجاج پر ہی حملہ کرنے کے لئے عراق روانہ ہو 
گيا خوزستان کے عالقہ ميں حجاج اور عبد الرحمن ميں جنگ ہوئی، پہلے تو حجاج کے سپاہيوں کو شکست ہوئی عبد الرحمن نے 

پہنچا ديا اور کوفہ پر قابض ہو گيا بصره کے بہت سے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، حجاج نے عبد الملک سے مدد اپنے کو عراق 
طلب کی، شام سے لشکر اس کی مدد کے لئے روانہ ہوا لشکر کے پہنچنے پر حجاج نے دوباره حملہ کيا يہ شديد جنگ( دير الجماجم 

يہاں تک کہ قاريان و حافظان قرآن جو حجاج کے دشمن تھے عبد الرحمن کی  )کے نام سے مشہور ہے، بصره اور کوفہ کے لوگ
  نصرت کی، عبد الرحمن کے پاس اتنی بڑی فوج تھی کہ خود 

عبد الملک کو خوف ہونے لگا اس نے لوگوں سے کہا : اگر لوگحجاج کو معزول کرنا چاہتے ہيں تو ميں حاضر ہوں ليکن عراق والوں 
کی اور عبد الملک کو ہی معزول کر ديا، بڑی شديد جنگ ہوئی عبد الملک نے عبد الرحمن کے کچھ فوجيوں نے اس کی سازش قبول نہ 

کو فريب ديا اورشب خون مار ا، ابن اشعث کی فوج ميں بھگدڑ مچ گئی اور وه فرار ہونے پر مجبور ہوئے اور رتبيل کے پاس پناه 
ميں آکر اسے قتل کر ديا اور سر کو حجاج کے پاس بھيجا ( مسعودی ، علی بن حاصل کی، بعد ميں رتبيل نے حجاج کے فريب اور اللچ 

، و شہيدی ، دکتر سيد جعفر ١٤٩۔١٤٨ص  ٣ھ ق ، ج ١٤١٤الحسين ، مروج الذھب ، منشورات موسسہ االعلمی للمطبوعات، بيروت ، 
  ١٨٦۔١٨٥ص  ھ ش،١٣٦٥، تاريخ اسالم تا پايان امويان ، مرکز نشر دانشگاه تہران ، طبع ششم ، 

  )١حکومت قائم رہی۔(
امام سّجاد نے ايسے حاالت ميں زندگی گذاری اور دعائوں کے ذريعہ اسالمی معارف کو شيعوں تک منتقل کيا، ايسے وقت 

مينشيعہ يا تو فرار تھے يا زندان ميں زندگی بسر کر رہے تھے يا حجاج کے ہا تھوں قتل ہورہے تھے يا تقيہ کرتے تھے اس 
گو ں ميں امام سّجاد سے نزديک ہو نے کی جرٔات نہيں تھی اورحضرت کے مددگار بہت کم تھے ، مرحوم عاّل مہ  بنا پر لو

 )٢مجلسی نقل کرتے ہيں: حّجاج بن يو سف نے سعيد بن جبير کو اس وجہ سے قتل کيا کہ اس کا ارتباط امام سّجاد سے تھا ۔(
  ختلف اسالمی سر زمينوں کیالبتہ اس زمانے ميں شيعوں نے سختيوں کی وجہ سے م
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............  

  ١٨٧) مسعودی ، علی بن الحسين ، مروج الذہب ، ص ١(
   ٣٣٥ص  ١ھ ج١٤٠٤)شيخ طوسی ، اختيار معرفة الرجال ، معروف بہ رجال کشی، موسسہ آل البيت ، الحياء التراث، قم ٢(

چند شيعہ قم کی طرف آئے اور يہا ں سکونت  طرف ہجرت کی جو تشيع کے پھيلنے کا سبب بنی، اسی زمانے ميں کوفہ کے
  )١اختيار کر لی اور وه تشيع کی ترويح کا سبب بنے۔(

امام محمد باقرکی امامت کا ابتدائی دور بھی حکومت امويان سے متصل تھا اس دور ميں ہّشام بن عبد الملک حکومت کرتا 
کو امام صادق کے ساتھ شام بلوايا اور ان کو اذيت وآزار تھاجو صاحب قدرت اور مغرور بادشاه تھا، اس نے ا مام محمدباقر 

  )٢دينے ميں کسی قسم کی کو تاہی نہيں کی۔(
اسی کے زمانے ميں زيد بن علی بن الحسين نے قيام کيا اور شہيد ہو گئے اگرچہ عمر بن عبد العزيز کے دور ميں سختيوں 

دو سال اور کچھ مدت کے بعدسّری طور پر(اس کو موت مينبہت کمی آگئی تھی ليکن اس کی مدت خالفت بہت کم تھی وه 
ايک معمہ رہی ) اس دنيا سے چال گيا ، بنی اميہ اس قدر فشار اور سختيوں کے باوجود نور حق کو خاموش نہ کر سکے اور

'اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل ومناقب کومحو نہ کر سکے چونکہ يہ خدا کی مرضی تھی، ابن ابی الحديد کہتا ہے : '
خدانے علی ميں سر(راز) قرار نہ ديا ہوتاتوايک حديث بھی ان کی فضيلت و منقبت ميں موجودنہ ہوتی''اس لئے کہ حضرت 

  )٣کے فضائل نقل کرنے والوں پر مروانيوں کی طرف سے بہت سختی تھی۔(
............  

   ٨٨ص  ٧ھ ، ج ١٤١٧)ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبد هللا ، معجم البلدان ، دار االحياء التراث العربی ، بيروت طبع اول ١(
   ١٠٥ھ ص ١٣٨٣)طبری، محمد بن جرير بن رستم ، دالئل االمامہ منشورات المطبعة الحيدريہ، نجف ، ٢(
   ٧٣ص  ٤العربيہ، قاہره، ج  )محمد عبده ، شرح نہج البال غہ، دار احياء الکتب٣(

  

  عباسيوں کی دعوت کا آغاز اورشيعيت کا فروغ 

)يہ دعوت ايک طرف تو اسالمی سر زمينوں مينتشيع کے پھيلنے کا ١ھ سے عباسيو ں کی دعوت شروع ہو گئی(١١١سن 
س لينے لگے سبب بنی تو دوسری طرف سے بنی اميہ کے مظالم سے نجات ملی جس کے نتيجہ ميں شيعہ راحت کی سان

،ائمہ معصومين عليہم الّسالم نے اس زمانے ميں شيعہ فقہ وکالم کی بنياد ڈالی تشيّع کے لئے ايک دور کا آغاز ہوا ، کلّی 
طور پرامويوں کے زمانے مينفرزندان علی اور فر زندان عبّاس کے درميان دو گا نگی کا وجود نہيں تھا کوئی اختالف ان 

کہ سيّد محسن امين اس سلسلے ميں کہتے ہيں: ''ابناِئ علی اور بنی عباس، بنی اميہ کے زمانے کے درميان نہيں تھا جيسا 
ميں ايک راستے پر تھے، لوگ اس بات کے معتقد تھے کہ بنی عباس، بنی اميہ سے زياده خالفت کے سزا وار ہيں اور ان 

جاتے تھے اس زمانے ميں فر زندان علی و کی مدد کرتے تھے کہ نبی عباس لوگ شيعيان آل محمد کے نام سے ياد کئے 
فرزندان عبّاس کے درميان نظريات و مذہب کا اختالف نہيں تھا ليکن جس وقت بنی عباس حکومت پر قابض ہوئے شيطان 

) اسی سبب ٢نے ان کے اور فرزندان علی کے درميان اختالف پيدا کر ديا، انہوننے فرزندان علی پر کا فی ظلم وستم کيا،(
ان فرزندان عبّاس لوگوں کو آل محّمد کی خشنو دی کی طرف دعوت ديتے تھے اور خاندان پيغمبۖر کی مظلوميت سے داعي

  بيان کرتے تھے ۔
  ابو الفرج اصفہانی کہتا ہے: وليد بن يزيد کے قتل اور بنی مروان کے درميان 

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

  ٣١٩ص  ٢الشريف الرضی ، ج ) ابن واضح ، احمد بن ابی يعقوب ، تاريخ يعقوبی ، منشورات ١(
  ١٩ص ١)سيد محسن امين ، اعيان الشيعہ ،دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ج ٢(

اختالف کے بعد بنی ہاشم کے مبلّغين مختلف جگہوں پرتشريف لے گئے اورانہوں نيجس چيز کا سب سے پہلے اظہار کيا وه 
لوگوں سے بيان کرتے تھے کہ بنی اميہ نے اوالد علی کو کس علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزندوں کی فضيلت تھی،وه 
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)جس کے نتيجہ ميں اس دور مينشيعيت قابل مالحظہ حد تک پھيلی يہا ں ١طرح قتل کيا اور ان کو کس طرح دربدر کيا ہے،(
اسی کی زيادهتک امام مہدی سے مربوط احاديث مختلف مقامات پر لوگوں کے درميان کافی تيزی سے منتشر ہوئی داعيان عبّ 

  تر فعاليت وسر گرمی کا مرکز خراسان تھا اس بنا پر وہاں شيعو ں کی تعداد ميں کافی اضافہ ہوا ۔
ھ مينزيد کی شہادت کے بعدشيعہ خراسان ميں جوش وحرکت ميں آگئے اور اپنی شيعيت کو ١٢١يعقوبی نقل کرتا ہے : 

تے تھے اور خاندان پيغمبر ۖ پر بنی اميہ کی طرف سے ہونے ظاہرکرنے لگے بنی ہاشم کے بہت سے مبلّغين ان کے پاس جا
والے مظالم کو بيان کرتے تھے، خراسان کاکوئی شہر بھی ايسا نہيں تھا کہ جہاں ان مطالب کو بيان نہ کيا گيا ہواس بارے 

  )٢ميں اچھے اچھے خواب ديکھے گئے ،جنگی واقعات کو درس کے طور پر بيان کيا جانے لگا ۔(
بھی اس طرح کے مطلب کو نقل کيا ہے جس سے يہ پتہ چلتا ہے کہ خراسان ميں کس طرح شيعيت پھيلی وه  مسعودی نے
ھميں يحيٰی بن زيد جو زنجان ميں قتل ہوئے تو لوگوں نے اس سال پيدا ہونے والے تمام لڑکوں کا نا م يحيٰی ١٢٥لکھتا ہے کہ

  )٣رکھا۔ (
............  

  ٢٠٧ھ ص ١٤١٦الطالبين ، منشورات الشريف الرضی ، ) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل ١(
  ٣٢٦ص ٢) ابن واضح ، ، تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی ، ج ٢(
  ٢٣٦ص  ٣ھ ج١٤١٧) مروج الذھب منشورات موسسہ االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، ٣(

محمد بن علی ابی طالب کے حاالت زندگی ميں اگر چہ خراسان ميں عبّاسيوں کا زياده نفوذتھا چنانچہ ابو الفرج، عبدهللا بن 
کہتا ہے: خراسان کے شيعو ں نے گمان کيا کہ عبدهللا اپنے باپ محّمد حنفيہ کے وارث ہينکہ جو امام تھے اور محمد بن علی 

وں تک بن عبدهللا بن عبّاس کو اپنا جانشين قرار ديا اورمحمدکے جانشين ابراہيم ہوئے اور وراثت کے ذريعہ امامت عباسي
  )١پہونچ گئی۔ (

يہی وجہ ہے کہ عباسيوں کی فوج ميں اکثر خراسانی تھے اس بارے ميں مقدسی کا کہنا ہے : جب خدا وند عالم نے بنی اميہ 
کے ذريعہ ڈھائے جانے والے مظالم کو ديکھا تو خراسان ميں تشکيل پانے والے لشکر کو رات کی تاريکی ميں ان پر مسلط 

  )٢ظہور کے وقت بھی آپ کے لشکر ميں خراسانيوں کے زياده ہونے کا احتمال ہے ۔(کرديا حضرت مہدی کے 
بہر حال اہل بيت پيغمبر ۖ کالوگوں کے درميان ايک خاص مقام تھا چنانچہ عباسيوں کی کاميابی کے بعد شريک بن شيخ مہری

ر کہا :ہم نے ان کی بيعت اس لئے نہيں نامی شخص نے بخارا مينخانواده پيغمبر پر عباسيوں کے ستم کے خالف قيام کيا او
کی ہے کہ بغير دليل کے ستم کريں اورلوگوں کا خون بہائيں اور خالف حق کام انجام دينچنانچہ يہ ابومسلم کے ذريعہ قتل 

  )٣کرديا گيا ۔(
............  

  ١٣٣ص  ١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی ،مقا تل الطالبين ، منشورات ؛شريف الرضی ، قم ١(
  ٤٢٧۔٤٢٦ص  ٢سی ، احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم ، ترجمہ دکتر علی نقی منزوی ، شرکت مولفان و مترجمان ايران ، ج)مقد٢(
  ٣٤٥ص  ٢ھ ج ١٤١٤) تاريخ يعقوبی، منشورات الرضی ، قم ٣(

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  
  

  (ج) تشيع عصرامام باقر اور امام صادق عليہما الّسالم ميں 
ـ کی امامت کا دوسرا دور اور امام صادق عليہما الّسالم کی امامت کا پہال دور عباسيونکی تبليغ اور علويو ں امام محمد باقر 

کے قيام سے متصل ہے علويوں ميں جيسے زيد بن علی ، يحيٰی بن زيد ، عبدهللا بن معاويہ کہ جوجعفر طيّار کے پوتے ہيں۔ 
)١(  
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مسلم خراسانی کا خراسان ميں قيام جو لوگوں کو بنی اميہ کے خالف عباسيوں ميں رہبری کا دعوی کرنے والے ابو 
  ) ٢ابھاررہے تھے۔(

دوسری طرف بنی اميہ آپس ميناپنے طرفدارونکے درميان مشکالت واختالفات کاشکار تھے اس لئے کہ بنی اميہ کے 
رفتاريا ں سبب واقع ہوئيں کہ بنی طرفداروں ميں مصريوں اور يمنيوں کے درميان بہت زياده اختالف تھا، يہ مشکالت اور گ

اميہ شيعوں سے غافل ہو گئے جس پر شيعيوں نے سکون کا سانس ليا اور شديد تقيہ کی حالت سے باہر آئے تاکہ اپنے 
رہبروں سے رابطہ برقرار کر يں اور دوباره منظم ہوں،يہ وه دور تھا کہ جس ميں لوگ امام باقر کی طرف متوجہ ہوئے اور 

بہره مند ہوئے کہ جس سے برسوں سے محروم تھے، حضرت نے مکتب اہل بيت کو زنده رکھنے کے لئے  ان نعمتوں سے
قيام کيا اور لوگوں کی ہدايت کے لئے مسجد نبی ۖ ميں درسی نششتيں اورجلسے تشکيل ديئے جو کہ لوگوں کے رجوع کرنے 

کہ جو ان کے لئے حجت ہو ،قيس بن ربيع نقل  کا محل قرار پايا ان کی علمی اور فقہی مشکالت کواس طرح حل کرتے تھے
  کرتے ہيں کہ ميں 

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

  ٣٣٢ص  ٢) مقاتل الطالبين، منشورات الشريف الرضی ، قم ،ج١(
   ٣٣٣ص  ٢)تاريخ يعقوبی، منشورات الشريف الرضی ، قم ،ج٢(

لوگوں کی طرح نعلين پر مسح کرتا تھانے ابواسحاق سے نعلين پرمسح کرنے کے متعلق سوال کيا اس نے کہا :ميں بھی تمام 
يہاں تک کہ بنی ہاشم کے ايک شخص سے مالقات کی کہ ميں نے ہر گز اس کے مثل نہيں ديکھا تھا اوراس سے نعلين پر 

مسح کرنے کے بارے ميں معلوم کيا تو اس نے مجھے اس کام سے منع کيا اور فرمايا امير المو منين نعلين پر مسح 
کے بعد ميں نے بھی ايسا نہيں کيا ، قيس بن ربيع کہتے ہيں : يہ بات سننے کے بعد ميں نے بھی نعلين پرنہينکرتے تھے اس 

  مسح کرنا ترک کرديا۔
خوارج ميں سے ايک شخص امام ُمحّمد باقر کی خدمت ميں آيا اور حضر ت کو مخاطب کر کے کہا: اے ابا جعفر !کس کی 

کی عبادت کرتا ہوں،اس شخص نے کہا :کيا اس کو ديکھا ہے؟ فرمايا: ہاں ليکن عبادت کرتے ہيں؟ حضرت نے فرمايا: ُخدا 
ديکھنے والے اس کا مشاہده نہيں کر سکتے بلکہ بہ چشم قلب حقيقت ايمان سے اس کو ديکھا جا سکتا ہے، قياس سے اس کی

ں ہے،وه خارجی شخص امام کیمعرفت نہيں ہو سکتی حواس کے ذريعہ اس کو درک نہيں کياجا سکتا،وه لوگوں کی شبيہ نہي
  بارگا ه سے يہ کہتا ہوا نکال کہ ُخدا خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دے ۔ 

عمر و بن عبيد ،طاؤس يمانی ،حسن بصری ، ابن عمرکے غالم نافع ،علمی وفقہی مشکالت کے حل کے لئے امام کی خدمت 
  )١ميں حاضر ہو تے تھے۔(

جس وقت مکہ ميں آتے تھے تو لو گ حالل و حرام کو جاننے کے لئے امام کے پاس آتے تھے امام محمد باقر عليہ السالم 
اور حضرت کے پاس بيٹھنے کی فرصت کو غنيمت شمار کرتے تھے اور اپنے علم ودانش ميں اضافہ کرتے تھے۔ سر 

  زمين مکہ پر آپ کے حلقہ درس 
............  

   ٤٥٣۔٤٥٢ص  ١ر الکتاب العربی ، طبع سوم ، ج)حيدر ، اسد،امام صادق و مذاہب اربع، دا١(

  )١ميں طالب علموں کے عالوه اس زمانہ کے دانشمند بھی شريک ہوا کرتے تھے۔ (
جس وقت ہشام بن عبد الملک حج کے لئے مکہ آيااور حضرت کے حلقٔہ درس کو ديکھا تو اس پر يہ بات گراں گذری اس نے

ہ وه امام سے يہ سوال کرے کہ لوگ محشر ميں کيا کھائيں گے؟ امام نے جواب ايک شخص کو امام کی خدمت ميں بھيجا تاک
ميں فرمايا: محشر ميں درخت اور نہريں ہونگی جس سے لوگ ميوه کھائينگے اور نہر سے پانی پئيں گے يہانتک کہ حساب 

امحشر ميں لوگوں کو و کتاب سے فارغ ہوجائيں،ہشام نے دوباره اس شخص کو بھيجا کہ وه امام سے سوال کرے کہ کي
کھانے پينے کی فرصت ملے گی ؟ امام نے فرمايا:جہنم ميں بھی لوگوں کو کھانے پينے کی فرصت ہوگی اور هللا سے پانی 

  اور تمام نعمتوں کی درخواست کريں گے۔
کعبہ کی طرف ديکھنا ُزراره کا بيان ہے امام باقرکے ہمراه کعبہ کے ايک طرف بيٹھا ہوا تھا امام روبقبلہ تھے اور فرمايا: 

عبادت ہے اس وقت ايک شخص آيا اور اس نے کہا کہ کعب االحبارکا کہنا ہے کہ کعبہ بيت المقدس کو ہر روز صبح کو 
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سجده کرتا ہے، حضر ت نے فرمايا: تم کيا يہ کہتے ہو اس شخص نے کہا :کعب سچ کہتا ہے، ا مام ناراض ہو گئے اور 
  )٢بو لتے ہو ۔(فرمايا: تم اور کعب دونوں جھو ٹ 

حضرت کے محضراقدس ميں بزرگ علمائ،فقہا اور محّدثين نے تربيت پائی ہے جيسے ُزراره بن اعين کہ جن کے بارے 
  ميں امام صادق نے فرماياہے: اگر ُزراره نہ 

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

  ٣٥٥، ص ٢٦)عالمہ مجلسی ، محمد باقر ،بحار االنوار،مکتبة االسالميہ، ج ١(
  ٤٥٣۔ ٤٥٢ص  ١امام صادق و مذاھب اربعہ ، دار الکتاب العربی ، طبع سوم ، ج )حيدر ، اسد ، ٢(

  )١ہوتے تو مير ے والد کی احاديث کے ختم ہو جانے کا احتمال تھا۔ (
) ابو بصير جن کے بارے ميں امام صادق ـنے فرمايا:اگر٢محمدبن مسلم نے امام محمد باقرسے تيس ہزار حديثيں سنی تھيں (

) اور دوسرے بزرگ جيسے يزيد بن معاويہ عجلی ،جابر ٣وتے تو آثار نبوت پرانے ہو جاتے يا قطع ہو جاتے(يہ لوگ نہ ہ
بن يزيد ، حمران بن اعين ، ہّشام بن سالم حضر ت کے مکتب کے تربيت يافتہ تھے ، شيعہ علماء کے عالوه بہت سے 

قل کی ہيں، سبط ابن جوزی کہتا ہے :جعفر اپنے باپ علمائے اہل سنّت بھی امام کے شاگرد تھے اور حضرت سے روايتيں ن
کے حوالے سے حديث پيغمبر ۖ نقل کرتے تھے، اسی طرح تا بعين کی کچھ تعداد نے جيسے عطا بن ابی رباح، سفيان ثوری 

، مالک بن انس (مالکی فرقہ کے رہنما) شعبہ اور ابو ايوب سجستانی نے حضرت کی طرف سے حديثيں نقل کی 
ہ يہ کہ حضرت کے مکتب سے علم فقہ وحديث کے ہزارونعلماء و ماہرين نے کسب فيض کيا اور ان کی )خالص٤ہيں(

ھ ميں١١٤) حضرت نے ٥حديثيں تمام جگہ پھيليں بزر گ محّدث جابر جعفی نے ستّر ہزارحديثيں حضرت سے نقل کی ہيں (
  )٦ساتويں ذی الحجہ کوشہادت پائی ۔ (

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

   ٣٤٥ص  ١رمعرفة الرجال،ج )شيخ طوسی اختيا١(
   ٣٨٦ص  ١)شيخ طوسی ، اختيا ر معرفة الرجال ،ج ٢(
  ٣٩٨ص ١)شيخ طوسی ، اختيا ر معرفة الرجال ،ج ٣(
  ٣١١ھ ص ١٤١٨ھ ش، ١٣٧٦) ابن جوزی ، تذکرة الخواص ، منشورات شريف الرضی ، قم ، ٤(
   ٢٢) تاريخ الشيعہ ، ص ٥(
   ٧٢ص  ١ھ ش، ج١٣٦٣ميہ ، تہران ، )کلينی، اصول کافی ،دار الکتب االسال٦(

  

  جعفريہ يونيورسٹی

امام صادق کوايک مناسب سياسی موقع فراہم ہوا تھا کہ جس ميں انہوننے اپنے والد کی علمی تحريک کو آگے بڑھايا اور 
  ايک عظيم يونيورسٹی کی داغ بيل ڈالی کہ جس کی آوازپورے آفاق ميں گونج گئی ۔

سے اتنی مقدار ميں علوم نقل ہوئے کہ زبان زدخالئق تھے امام کی آواز تمام جگہ پھيل گئی  شيخ مفيد لکھتے ہيں : حضرت
  )١تھی، خاندان پيغمبر ۖ ميں سے کسی فرد سے اتنی مقدار ميں علوم نقل نہيں ہوئے ہيں ۔(

ں عموميت پيدا امير علی حضرت کے بارے ميں لکھتے ہيں : علمی مباحث اور فلسفی مناظروں نے تمام مراکز اسالمی مي
کرلی تھی اور اس سلسلے مينجو رہنمائی اور ہدايت دی جاتی تھی وه فقط اس يونيورسٹی کی مرہون منت تھی جو مدينہ ميں 
حضرت امام صادق عليہ السالم کے زير نظر تھی ،آپ امير المومنين کی اوالد ميں سے تھے نيز ايک عظيم وبزرگ دانشور 

ر عميق تھی اس دور ميں تمام علوم کے متبحرتھے، در حقيقت اسالم ميں دانشکدئہ شعبٔہ تھے کہ جن کی نظر دقيق اور فک
  )٢معقوالت کے بانی تھے۔ (

اس بنا پر علم و دانش کے چاہنے والے اور معارف محمدۖی کے تشنہ لب افراد جوق در جوقمختلف اسالمی سر زمينوں سے 
  امام کی طرف آتے اور تمام علوم و حکمت کے 

............  
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   ٥٢٥ھ ش ، ص ١٣٧٦)شيخ مفيد ، االرشاد ، ترجمہ ، محمد باقر ساعدی ، خراسانی ، کتاب فروشی االسالميہ ،تہران ١(
   ٢١٣ھ ،ش، ص  ١٣٦٦) امير علی ، تاريخ عرب و اسالم،ترجمہ فخر داعی گيالنی ،انتشارات گنجينہ ، تہران ، ٢(

  ہيں : چشمہ سے بہره مند ہوتے تھے ، سيد االہل کہتے 
کوفہ، بصره، واسط اور حجاز کے ہر قبيلہ نے اپنے جگر کے ٹکڑونکو جعفر بن محمد کی خدمت ميں بھيجا عرب کے اکثر 

  )١بزرگان اور فارسی دوست بالخصوص اہل قم حضر ت کے علم کدے سے شرفياب ہوئے ہيں۔(
نتشر ہوئے کہ عقليں حيران ہيں، رجا ل کی مرحوم محقق، معتبر ميں لکھتے ہيں:امام صادق کے زمانے ميں اس قدر علوم م

ايک جماعت ميں چار ہزار افراد نے حضرت سے روايتيں نقل کی ہيں اور ان کی تعليمات کے ذريعہ کافی لوگوننے مختلف 
علوم ميں مہارت پيدا کی ، يہا ں تک کہ حضر ت کے جوابات اورلوگونکے سواالت سے چارسو کتابينمعرض وجود ميں 

  )٢و اصوالربعہ ماة کا نام ديا گيا ۔ (آگئينکہ جن ک
شہيد اّول بھی کتاب ذکرٰی ميں فرماتے ہيں: امام صادق عليہ السالم کے جوابات لکھنے والے عراق و حجاز اور ُخراسان 

  )٣کے چار ہزار افراد تھے۔ (
ام بن حکم ، محمد بن حضرت کے مکتب کے برجستہ ترين دانشمند جو مختلف علوم منقول و معقول کے ماہر تھے جيسے ہشّ 

  مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم ، مومن طاق مفضل بن عمر ،جابر بن حيا ن و غيره ۔
ان کی تصنيف جو اصول اربع مائةکے نام سے مشہور ہے جو کافی، من ال يحضر ه الفقيہ،تہذيب،استبصار کی اساس و بنياد 

  ہے ۔ 
............  

  ھ، ق ١٤٠٣لمذاہب االربعة، طبع سوم ، )حيدر ، اسد،االمام الصادق وا١(
  ٥۔٤)المعتبر ،طبع سنگی، ص ٢(
   ٦)ذکری،طبع سنگی ، ص ٣(

امام صادق کے شاگر د صرف شيعہ ہی نہيں تھے بلکہ اہل سنّت کے بزرگ دانشوروں نے بھی حضرت کی شاگردی 
حديث کے بزرگ ترين پيشوا جيسے اختيارکی تھی، ابن حجر ہيثمی اہل سنّت کے مصنف اس بارے ميں لکھتے ہيں: فقہ و

يحيٰی بن سعد ، ابن جريح مالک ، سفيان ثوری ، سفيان بن عيينہ، ابو حنيفہ، شعبی وايوب سجستانی وغيره نے حضرت سے 
  )١حديثيں نقل کی ہيں ۔(

ہ تين حالتوںابو حنيفہ حنفی فرقہ کے پيشوا کہتے ہيں : ايک مدت تک جعفر بن محمد کے پاس رفت و آمدکی، ميں ان کوہميش
ميں سے کسی حالت ميں ضرور ديکھتا تھا يا نماز ميں مشغول ہو تے تھے يا روزه دار ہواکرتے تھے يا تالوت قرآن کريم 

)علم وعبادت اور ٢ميں مصروف رہتے تھے ميں نے کبھی نہيں ديکھا کہ انہوں نے بغير وضو کے حديث نقل کی ہو ،(
نہ آنکھوں نے ديکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے بارے ميں دل مينايسا پرہيزگاری ميں جعفر بن محمد سے بر تر 

  )٣تصور پيدا ہوا ۔(
آپ کے درس ميں صرف وہی لوگ شريک نہيں ہوئے کہ جنہوں نے بعد ميں مذاہب فقہی کی بنيا د رکھی بلکہ دور ودراز 

تے تھے، انہوں نے اپنے امام سے علوم حاصل کے رہنے والے فالسفرا ور فلسفہ کے طالب علم آپ کے درس ميں حاضرہو
  کرنے کے بعداپنے وطن ايسی درسگاہيں تشکيل ديں کہ جس ميں مسلمان ان کے گرد جمع ہوتے تھے

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

  ٢٠١ھ ،ص ١٣٨٥)الصواعق المحرقة ، مکتبة القاہره ، ١(
  ٨٨ص  ١ج ھ ،ق ،١٤٠٤)ابن حجر عسقالنی ، تہذيب ، دار الفکر ، بيروت ، طبع اول ، ٢(
   ٥٣ص  ١)حيدر ، اسد ،االمام الصادق و المذاھب االربعہ،دار الکتب العربيہ ، بيروت، ج٣(

اور يہ لوگ معارف اہل بيت سے لوگوں کو سيراب کرتے تھے اور تشيع کو فروغ ديتے تھے، جس وقت ابان بن تغلب مسجد 
لگا تے تھے ان کے لئے خالی کرديتے تھے اور وه  بنۖی ميں تشريف التے تو لوگ اس ستون کو کہ جس سے پيغمبۖر تکيہ

لوگوں کے لئے حديث نقل کرتے تھے، امام صادق نے ان سے فرمايا: آپ مسجد نبوی ميں بيٹھ کے فتوٰی ديجيے ميں دوست 
  رکھتا ہو ں کہ ميرے شيعوں کے درميان آپ جيسے شخص ديکھنے ميں آئيں ۔
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ارے ميں کتاب تاليف کی ہے اور علم حديث ميں بھی انہيں اس قدر مہارت ابان پہلے شخص ہيں جنہوں نے علوم قرآن کے ب
حاصل تھی کہ آپ مسجد نبوی ۖ ميں تشريف فرما ہوتے اور لوگ آآکر آپ سے طرح طرح کے سواالت کرتے تھے اور 

  )١مختلف جہت سے ان کے جوابات ديتے تھے مزيد احاديث اہل بيت کوبھی ان کے درميان بيان کرتے تھے ،(
ہبی ميزان االعتدال ميں ان کے بارے مينلکھتے ہيں: ابان کے مثل افراد جو تشيع سے متہم ہيں اگر ان کی حديث رد ہو ذ

  )٢جائے تو کافی آثار نبوۖی ختم ہو جائيں گے ۔(
اطراف ابو خالد کابلی کا بيان ہے: ابو جعفر مومن طاق کو مسجد نبی ۖ ميں بيٹھے ہوئے ديکھا مدينہ کے لوگوں نے ان کے 

  ) ٣ميں ہجوم کر رکھا تھا، لوگ ان سے سوال کر رہے تھے، اور وه جواب دے رہے تھے۔(
............  

   ٥٥ص  ١)حيدر ، اسد، االمام الصادق و المذاھب االربعہ، ج١(
  ٤ص  ١)ذہبی ، شمس الدين محمد بن احمد ،ميزان االعتدال ، دار المعرفة، بيروت ،ج٢(
   ٥٨١ص  ٢الرجال ، ج  )شيخ طوسی ،اختيار معرفة٣(

شيعيت اس دور ميں اس قدر پھيلی کہ بعض لوگوں نے اپنی اجتماعی حيثيت کے چکر ميں اپنی طرف سے حديث جعل کرنا 
شروع کرديا اور احاديِث ائمہ طاہرين کی بيجاتاويل کرنے لگے نيزاپنے نفع ميں روايات ائمہ کی تفسير کر نے لگے ،جيسا 

حابی فيض ابن مختار سے اختالف احاديث کے بارے ميں فرمايا :وه ہم سے حديث اور اظہار کہ امام صادق نے اپنے ص
  )١محبت ميں رضائے ُخدا طلب نہيں کرتے بلکہ دنيا کے طالب ہيں اور ہر ايک اپنی رياست کے چکر ميں لگا ہوا ہے۔(

  شيعہ عبّاسيو ں کے دور ميں 
ھ تک امويوں کے دور کی بہ نسبت زياده  ٣٢١رٰی کے آخريعنی ھ يعنی عباسيوں کے آغازسے غيبت ُصغ ١٣٢شيعيت 

پھيلی، شيعہ دور و دراز کے عالقہ ميں منتشر اوربکھرے ہوئے تھے جيسا کہ ہارون کے پاس امام موسٰی کاظم عليہ السالم 
پورآئے دو )جس وقت امام رضا نيشا٢کی شکايت کی جاتی تھی کہ دنيا کے مشرق ومغرب سے آپ کے پاس ُخمس آتا ہے، (

حافظان حديث جن ميں ابو زرعہ رازی اور محمد بن مسلم طوسی اور بے شما رطالبان علم حضرت کے ارد گرد جمع ہو 
گئے اور امام سے خواہش ظاہرکی کہ اپنے چہرئہ انور کی زيارت کرائيں اس کے بعد مختلف طبقات کے لوگ جو ننگے 

ال سے روشن ہوگئيں، حضرت نے حديث سلسلة الذہب ارشاد فرمائی پائوں کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھيں حضرت کے جم
  )٣بيس ہزار کاتب اور صاحبان قلم نے اس حديث کو لکھا۔(

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

  ٣٤٧ص ٢)شيخ طوسی ، اختيار معرفة الرجال ، ج ١(
  ٥٨١ھ، ص ١٣٧٦) شيخ مفيد ،االرشاد،ترجمہ محمد باقر ساعدی ، خراسانی ، کتاب فروشی اسالميہ ، ٢(
   ١٣٥ص  ٢ھ ق، ج ١٣٧٧)شيخ صدوق ، عيون اخبار الرضا ،طبع قم ، ٣(

اسی طرح امام رضا نے ولی عہدی قبول کر نے کے بعد مامون سے کہ جو حضرت سے بہت کچھ توقع رکھتاتھا،اس کے 
ميرالکھاہوا  جواب ميں فرمايا: اس ولی عہد ی نے ميری نعمتو ں ميں کوئی اضافہ نہيں کيا ہے جب ميں مدينہ ميں تھا تو

  )١شرق وغرب ميں اجر ا دہوتا تھا۔(
اسی طرح ابن داؤد جو فقہا ئے اہل سنّت ميں سے تھا اور شيعوں کا سرسخت مخالف اور دشمن تھا اس کا اعتراف کر نا بھی 

اہل  اہميت کا حامل ہے اس سے پہلے کہ معتصم عباسی چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے ميں امام جواد کی رائے کو فقہا ئے
سنت کے مقابلہ مينقبول کرے ،ابن داؤد تنہائی ميں اس کومشوره ديتا ہے کہ کيوں اس شخص کی بات کو کہ آدھی امت جس 

)يہا ں تک کہ ٢کی امامت کی قائل ہے درباريوں، وزيروں ،کاتبوں اور تمام علما ئے مجلس کے سامنے ترجيح ديتے ہيں ،(
ر حکومت کے لوگوں کے درميان بھی پھيل گئی تھی جيسا کہ يحيٰی بن ہر ثمہشيعيت حکومت بنی عباس کے فرمانروائوں او

  نقل کرتا ہے۔
عباسی خليفہ متوکل نے مجھے امام ہادی کو بالنے کے لئے مدينہ بھيجا جس وقت ميں حضرت کو لے کر اسحاق بن ابراہيم 

ہا: اے يحيٰی! يہ شخص رسول ۖ ُخدا کا فرزند طاہری کے پاس بغداد پہنچا جو اس وقت بغداد کا حاکم تھاتو اس نے مجھ سے ک
ہے ،تم متوکل کو بھی پہچانتے ہو اگر تم نے متوکل کو ان کے قتل کے لئے برانگيختہ کيا تو گويا تم نے رسوۖل ُخدا سے 
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  دشمنی کی، ميں نے کہا: ميں نے اس سے نيکی کے عالوه کچھ نہيں ديکھا ،اسکے بعد ميں 
............  

  ١٥٥،ص ٤٩ھ ق ،ج١٣٥٨لسی ،بحار االنوار،مکتبة االسالميہ ،تہران ، ) عالمہ مج١( 
   ٦، ص٥ ٠) عاّلمہ مجلسی ،بحارر االنوار، ج٢(

سامره کی طرف روانہ ہو ا جس وقت ميں وہاں پہونچا سب سے پہلے وصيف ترکی کے پاس گيا اس نے بھی مجھ سے 
  )٢تم ميرے مقابلہ ميں ہو۔() اگر اس شخص کے سر کا ايک با ل بھی کم ہو گيا تو ١کہا،(

سيّد محسن امين نے اپنی کتاب کی پہلی جلد ميں عباسی حکومت کے چند افراد کو شيعوں ميں شمار کيا ہے منجملہ ان ميں 
) کہ جو خالفت عباسی کے پہلے وزير تھے اور وزير آل محمد کے لقب سے مشہور تھے ، ابو ٣سے ابو سلمہ خالل ہيں(

کے زمانے ميں بزرگ فرمانروائوں مينمحسوب ہوتے تھے، محمد بن اشعث ہارون رشيدکے  بجير اسدی بصری منصور
وزير تھے اور امام کاظم کی گرفتاری کے وقت اسی شخص سے منسوب داستان ہے جو اس کے شيعہ ہونے پر داللت کرتی 

وزير اور طاہر بن حسين  ہے، علی بن يقطين ہارون کے وزيروں ميں سے تھے،اسی طرح يعقوب بن داؤد مہدی عباسی کے
خزاعی مامون کے دور ميں خراسان کے حاکم اور بغداد کے فاتح تھے ،اسی وجہ سے حسن بن سہل نے ان کو ابی السرايا 

  )٤کی جنگ ميں نہيں بھيجا۔ (
  اسی طرح بنی عباس کے دور مينمن جملہشيعہ قاضيوں کی فہرست يوں ہے: 

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

  )ترک کے سردار وں مينسے ١(
  ١٨٣، ص ٤) مسعودی، مروج الذھب ، منشورات موسسئہ اال علمی للمطبوعات، بيروت ، طبع اول ، ج ٢(
) البتہ کچھ صاحبان نظر اس بات کے معتقد ہيں کہ اگر ابو سلمہ کے شيعہ ہونے کی دليل وه خط ہے کہ جو امام صادق کی خدمت ٣(

يک سياسی اقدام تصور کياگيا ہے ، رجوع کيا جائے پيشوائی ،مہدی ، سيرئہ لکھا گيا تھاتويہ دليل نہيں ہے کيو نکہ اس اقدام کو ا
  ٣٧٨، ص١٣٧٨پيشوايان ،موسسئہ امام صادق ، طبع چہارم ، 

   ١٩١ص  ١)اعيان الشيعہ،دارالتعارف للمطبوعات ، بيروت ،ج ٤(

)يہاں تک کہ تشيع ١ی تھے ،(شريک بن عبدهللا نخعی کوفہ کے قاضی اورواقدی مشہور موّرخ جو مامون کے دور ميں قاض
ان مناطق ميں کہ جہانپر عباسيوں کارسوخ و نفوذ تھااس قدر پھيل گئی تھی کہ ان کو بڑا خطره ال حق ہونے لگاتھا جيسا کہ 
امام کاظم کی تشييع جنازه کے موقع پر سليمان بن منصورکہ جوہارون کا، چچا تھااس نے شيعوں کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے 

  )٢ی تعداد ميں جمع تھے آپ کے جنازه ميں پا برہنہ شرکت کی۔ (کے لئے جوکاف
اسی طرح جس وقت امام جواد شہيد ہوئے وه چاہتے تھے کہ ان کو مخفی طور پر دفن کرديں ليکن شيعہ باخبر ہو گئے اور 

رت کے جنازه کی باره ہزار افراد مسلح ہوکرہاتھوں ميں تلوار لئے گھروں سے باہر آگئے اور عزت و احترام کے ساتھ حض
) امام ہادی کی شہادت کے موقع پر بھی شيعوں کی کثرت کی بنا پر اور بہت کافی گريہ و بکا کی وجہ سے ٣تشييع کی(

  ) ٤مجبور ہوئے کہ حضرت کو ان کے گھر ميں دفن کرديں۔(
رفتار سے پيش آئيں تاکہ امام رضاعليہ السالم کے دور کے بعدعباسی ُخلفا نے فيصلہ کيا کہ ائمہ طاہرين کے ساتھ اچھی 

شيعوں کے غّصہ کا سبب نہ بنيں، اسی بنا پرمام رضا کو ہارون کے دور ميں نسبتاً آزادی حاصل تھی اور آپ نے شيعوں 
  کے لئے علمی ا و رتبليغی 

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

يان تشيع کے بارے ميناختالف ،( البتہ واقدی کامحققين کے درم ١٩٣۔١٩٢) اعيان الشيعہ، دار التعارف ، للمطبوعات ،بيروت ،ص١(
  ہے ) 

   ٢٩،ص  ١) امين، سيد محسن،اعيان شيعہ ،دارالتعارف للمطبوعات ،بيروت ،ج ٢(
  ٢٢٦، ص ١) حيدر، اسد، االمام الصادق والمذاہب ا ال ربعہ ، دار الکتاب عربی، بيروت ،طبع سوم، ج٣(
  ٤٨٤،ص ٢)ابن واضح، تاريخ يعقوبی، منشورات شريف الرضی ، قم ،ج٤(

فعاليت وسر گرميانبھی انجام ديننيز اپنی امامت کا کھل کر اعالن کيا اور تقيہ سے باہر آئے مزيد دوسرے تمام فرق و مذاھب 
کے اصحاب سے بحث وگفتگو کی، اور ان ميں سے بعض کوجواب سے مطمئن کيا جيسا کہ اشعری قمی نقل کرتا ہے: امام 
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ت فرقہ سے مرحبٔہ اور زيديوں کے چند افراد شيعہ ہو گئے اور ان دو اماموں کیکاظم اور امام رضا کے زمانے ميں اہل سنّ 
  )١امامت کے قائل ہوگئے۔(

بعض ُخلفائے عباسی کی کوشش يہ تھی کہ ائمہ طاہرين کو اپنی نظارت ميں رکھيں تاکہ ان پر کنٹرول کر سکيں، ان 
ہ نشين عالقہ سے نہ گذارا جائے ،اسی وجہ سے حضرات کو مدينہ سے التے وقت اس بات کی کوشش کی کہ ان کو شيع

امام رضا کو مامون کے دستور کے مطابق'' بصره'' ،''اہواز'' اور'' فارس'' کے راستے سے مرو لے گئے نہ کہ کوفہ،جبل ا 
  )٢ور قم کے راستے سے کيونکہ يہ شيعوں کے عالقے تھے۔(

متوکل عباسی کے دستور کے مطابق سامّره لے جايا گيا  يعقوبی کے نقل کے مطابق جس وقت امام ہادی عليہ السالم کو
توجس وقت آپ بغداد کے نزديک پہنچے تب اس بات سے باخبر ہوئے کہ کافی تعداد ميں لوگ امام کے ديدار کے منتظر ہيں 

  )٣يہ لوگ وہينٹھہر گئے اور رات کے وقت شہر ميں داخل ہوئے اور وہاں سے سامره گئے ،(
  يعہ حضرات ،دور د ر از اور مختلف مناطق ميں پراگنده عباسيوں کے دور ميں ش

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

   ٩٤)المقا الت و الفرق، مرکز انتشارات علمی و فرہنگی ، تہران ، ص١(
  ٤٧٨ھ ش ، ص ١٣٧٨)پيشوائی ، مھدی ،سيرئہ پيشوايان ، موسسئہ امام صادق ، طبع ھشتم، ٢(
   ٥٠٣، ص ٢)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ، ج ٣(

ئمہ طاہرين نے وکالت کے نظام کی داغ بيل ڈالی اور مختلف مناطق اور شہروں ميں اپنے نائب اور وکيل معين کئے تھے ا
تاکہ ان کے اور شيعوں کے درميان رابطہ قائم ہوسکے، يہ مطلب امام صادق کے زمانے سے شروع ہوا اس وقت خلفا کا 

يعو ں کی دسترسی اماموں تک مشکل ہوتی گئی اور اسی اعتبار سے کنٹرول ائمہ طاہرين پر جتنا شديد ہو تا گيا اتنی ہی ش
وکالت اور وکيلوں کے نظام کی اہميت ميں اضافہ ہوتاگيا ، کتاب تاريخ عصر غيبت ميں آيا ہے کہ مخفی کميٹيو ں کے 

ر عسکريين کےپھيلنے اورتقويت پانے کا سب سے اہم ترين سبب وکال ہيں،يہ نظام امام صادق کے زمانے سے شروع ہوا او
  )١دور ميناس ميں بہت زياده ترقی اور وسعت ہوئی۔ (

استاد پيشوائی اس بارے ميں لکھتے ہيں : شيعہ ائمہ جن بحرانی شرائط سے عباسيوں کے زمانے ميں رو برو تھے وه سبب 
اور ان کی  بناکہ ان کی پيروی کرنے والوں کے درميان رابطہ برقرار کرنے کے لئے نئے وسائل کی جستجوکی جائے

بروئے کار اليا جائے اور يہ وسائل وکالت کے ارتباط اور نمائندونسے رابطہ نيز وکيلونکا تعين کرنا مختلف مناطق ميں امام 
کے توسط سے تھا، وکال اورنمائندوں کے معين کرنے کا مقصد مختلف مناطق سے خمس و زکٰوة،ہدايا اورنذورات کی رقم 

توسط سے لوگوں کی طرف سے ہونے والی فقہی مشکل اور عقيدتی سواالت کا امام کو جواب کا جمع کرنا تھا اور وکالکے 
  )٢دينا تھا چنانچہ اس طرح کی کميٹياں امام کے مقاصدکوآگے بڑھانے ميں کافی مؤثر رہيں ۔(

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

  ٨٤) پور طبا طبائی ،سيد مجيد ، تاريخ عصر غيبت ، مرکز جہانی علوم اسالمی ، ص ١(
   ٥٧٣يشوائی ، مہدی،تاريخ عصر غيبت ،ص )پ٢(

وه مناطق اور عالقے کہ جہاں امام کے وکيل ا و ر نائب ہوا کرتے تھے وه مندرجہ ذيل ہيں، کوفہ ، بصر ه ، بغداد قم،و ا 
  )١سط، اہواز ،ہمدان ،سيستان ، بست ،ری ، حجاز ، يمن ، مصر ا و رمدائن ۔ (

رب اور اسالمی دنيا کے تمام مناطق ميں اتنی اوج اور بلندی پيدا کر چکا تھا شيعہ مذہب چوتھی صدی ہجری ميں ،شرق وغ
مقدسی نے شيعہ نشين شہروں کی فہرست اس دور … کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے ايسی وسعت ديکھنے ميں نہيں آئی

سے وه عبارت نقل  کے اسالمی سر زمين ميں جو پيش کی ہے وه اس مطلب کی طرف نشاندہی کرتی ہے ، ہم اس کی کتاب
  )٢کرتے ہيں جس ميں اس نے ايک جگہ کہا ہے: يمن ، کرانہ ، مکہ اور صحار ميں اکثر قاضی معتزلی اور شيعہ تھے۔(

) اہل بصره کے ارد گردرہنے والوں کے بارے ميں ملتا ہے کہ اکثر ٣جزيرة العرب ميں بھی کافی شيعيت پھيلی ہوئی تھی،(
)کوفہ کے لوگ بھی اس صدی ميں کناسہ کے عالوه سب شيعہ تھے ، ٤ياپھر حنبلی تھے ( اہل بصره قدری ،شيعہ ، معتزلی

)٥ (  
............  
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  ٨٢٥،٨٤٧، ٨٠٠، ٧٩٧، ٣٤٤ھ ص ١٤٠٤)رجال نجاشی،دفتر نشر فرہنگ اسالمی ،وابستہ جامع مدر سين ،قم ،١(
،ج  ١٣٦١م،ترجمہ منذوی، شرکت مؤلفان ، ومترجمان، ايران، ) مقدسی ، ابو عبدهللا محمد بن احمد ، احسن التقاسيم فی معرفة االقالي٢(
   ١٣٦،ص  ١
   ١٤٤)احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم ،ص ٣(
   ١٧٥)گزشتہ حوالہ ،ص٤(
   ١٧٤)گزشتہ حوالہ ،ص ٥(

)اہل نابلس ، قدس اور ُعمان ميں بھی شيعوں کی اکثريت تھی ١موصل کے عالقوں ميں بھی کچھ شيعہ موجود تھے ،(
) سنده کے شہر ملتان ميں بھی شيعہ تھے کہ جو اذان واقامت ٣)قصبہ فسطاط او ر صند فا کے لوگ بھی شيعہ ہی تھے(٢،(

  ) ٤ميں ہرفقرے کو دو بار پڑھتے ہيں۔(
  ) ٥اہواز ميں شيعہ اور سنی کے درميان حاالت کشيده رہے اورجنگ تک نوبت پہونچ گئی۔(

اطميونکی طرف اشاره کرتے ہوئے لکھا ہے رافضی مذہب مغرب کے مقريزی نے بھی حکومت آل بويہ اور مصری ف
شہروں مينشام ، ديار بکر ، کوفہ ، بصره ، بغداد ، پورے عراق، خراسان کے شہر، ماوراء النہراور اسی طرح حجاز، يمن، 

) اس ٦ا سکتا ، (بحرين، ميں پھيل گيا ، ان کے اور اہل سنت کے درميان اس قدر جنگيں ہوئينکہ جن کو شمارنہيں کيا ج
صدی ميں بغداد ميں بھی اکثر شيعہ ہی تھے جب کہ بغدادبنی عباس کی خالفت کا مرکز تھا اور جتنا ہو سکتا تھا روز عاشو 

را کھل کر آزادانہ طور پر عزاداری کرتے تھے ،جيسا کہ ابن کثير کا بيان ہے شيعوں کی کثرت اورحکومت آل بويہ کی 
  ن کو اس حمايت کی بنا پر اہل سنت ا

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

   ٢٠٠)گزشتہ حوالہ ، ص ١(
  ٢٢٠) گزشتہ حوالہ ، ص ٢(
   ٢٨٦) گزشتہ حوالہ ، ص٣(
  ٧٠٧،ص  ٢) گزشتہ حوالہ،ج٤(
  ٦٢٣،ص  ٢) احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم ،ج٥(
معروف با لخطط المقريزيہ ''دار الکتب )مقريزی ،تقی الدين ابن العباس احمد بن علی ، المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار ''ال٦(

   ١٩١،ص  ٤،ج ١٤١٨العلميہ ، بيروت ،طبع اّول ، 

) اس زمانے ميں شيعونکے لئے اتنا زياده راستہ ہموار ہو گيا تھا کہ اکثر اسالمی ١عزاداری سے نہيں روک سکے،(
دران ميں طبرستان کے علوی حکومت سرزمينيں شيعہ حاکموں کے زير تسلط تھيں، ايران کے شمال ميں، گيالن اور مازن

کرتے تھے ،مصر ميں فاطمی ، يمن ميں زيدی ، شمال عراق او ر سوريہ ميں حمدانی اور ايران وعراق ميں آل بويہ 
حکومت کرتے تھے ، البتہ بعض عباسی خلفا جيسے مھدی ، امين ، مامون، معتصم واثق اور منتصر ان کے زمانے ميں 

آزاد تھے، ان خلفا کے زمانے ميں پہلے کی بہ نسبت سخت گيری کم ہو گئی تھی ، يعقوبی کے شيعہ نسبتاً عملی طورسے 
  )٢نقل کے مطابق مھدی عباسی نے طالبيان او ر شيعوں کو کہ جو زندان ميں تھے آزاد کر ديا تھا ۔(

ونے کی وجہ سے امين کی پنج سالہ دور حکومت ميں بھی عيش ومستی اور اپنے بھائی مامون سے جنگ ميں مشغول ہ
شيعوں پر سختی کم تھی مامون ، معتصم، واثق ، اور معتضدعباسی بھی شيعيت کی طرف مائل تھے ،ليکن متوکل خاندان 

پيغمبر ۖ اور شيعوں کا سخت ترين دشمن تھا اگر چہ اس کے دور ميں شيعہ کنٹرول کے قابل نہيں تھے اس کے باو جود بھی 
  )٣سال م سے روکتا تھا ۔( و ه زيارت قبر امام حسين عليہ ال

ابن اثيرکا کہناہے: متوکل اپنے سے پہلے خلفا، جيسے مامون ، معتصم ، واثق جو علی ا و ر خاندان علی سے محبت کا 
  اظہار کرتے تھے ان سے دشمنی رکھتا تھا اور جن کا شمار دشمنان علی ميں 

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

   ٢٤٣، ص١١، ج ١٩٦٦)البدايہ والنھايہ، بيروت ، ١(
  ٤٠٤، ص  ٢) ابن واضح ، تاريخ يعقوبی ، منشورات شريف الرضی ، قم ، ج ٢(
  ٣١٢ص ٥)طبری ،محمد بن جرير ،تاريخ طبری، دارالکتب العلمية ،بيروت،ج٣(

ہوتاتھا مثالً شامی شاعر علی بن جہم ، عمر بن فرج ، ابو سمط اور مروان بن ابی حفصہ کی اوالديں کہ جو بنی اميہ کا دم 
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تھيں اسی طرح عبدهللا بن محمد بن داؤد ھاشمی کہ جو ناصبی اور دشمن علی تھا اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بيٹھنا بھرتی 
) اس دور ميں ناصبی اور بے دين شاعروں ميں متوکل سے نزديکی کی وجہ سے يہ جرٔات پيدا ہوگئی تھی کہ خاندان ١تھا(

نشين منتصر نے اس روش کے خالف کام کيا اور شيعوں کو عملی پيغمبۖر کے خالف اشعار کہنے لگے، ليکن متوکل کے جا
  )٢آزادی دی اور قبر امام حسين کی تعمير کرائی اور زيارت کی ممانعت کو بر طرف کر ديا ۔(

  اس دور کے شاعر بحتری نے اس طرح کہا ہے:
  اّن عليااًلولی بکم 

  )٣وازکی يداًعند کم من عمر (
  لسالم زياده مقرب و مقدس ہيں ۔عمر کی بہ نسبت حضرت علی عليہ ا

  عبّاسی خلفاء کی شيعہ رہبروں پرکڑی نظر
ھ تک کلی طور پر ايرانی وزرا ء اور افسروں نيزترک فوجيوں کی برتری کے دو دور گذارے ٣٢٩عباسی حکومت نے 

  ہيں، اگر چہ ترکوں کے دور ميں خالفت کی باگ ڈور ضعيف رہی 
............  

  ٥٦، ص ٧ھ ، ج ١٤٠٢خ،دار صادر ، بيروت ، )الکامل فی التاري١(
   ١٤٧، ص ٤ھ ، ج ١٤١١) مسعودی ، علی بن حسين ، مروج الذھب ،منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، ٢(
   ١٤٧، ص ٤ھ، ج ١٤١١)مسعودی ، علی بن حسين ، مروج الذھب ،منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، ٣(

ی خلفاکے افسر اور نمائندے ترک تھے ،اور کلی طور پر حکومت کی سياست شيعوں کے خالف تھی اورزياده تر عباس
عباسيوں کے دور ميں تشيّع کے زياده پھيلنے کی بنا پر عباسی ُخلفا کی سياست يہ تھی کہ شيعہ قائدين پر سخت نظر رکھی 

تھا بعض ان ميں سے جيسے منصور ،ہادی جائے ،اگر چہ شيعوں کے سلسلہ ميں خلفاکا رويہ ايک دوسرے سے مختلف 
،رشيد ، متوکل ، مستبدحددرجہ سخت گير اور خون بہانے والے تھے ان ميں سے بعض دوسر ے جيسے مہدی عباسی ، 
مامون واثق اپنے پہلے خلفا کی طرح بہت زياده سخت گير نہيں تھے اور ا ن کے زمانہ ميں شيعہ کسی حد تک آرام کی 

وقت منصور عباسی نے محمد نفس زکيہ اور ان کے بھائی ابراہيم کی طرف سے خطره کا احساسسانس لے رہے تھے،جس 
  )١کيا تو اس نے ان کے باپ ، بھائيوں اور چچاؤں کو گرفتار کيا اور زندان ميں ڈال ديا ۔(

  )٢ده کچھ اور ہی تھا ،(منصور نے بارہا امام صادق ـ کو دربار ميں بلوايا اور حضرت کے قتل کا اراده کيا ليکن ُخدا کاارا
............  

   ٣٢٤،ص  ٣)مسعودی ، علی بن حسين ، مروج الذھب ،منشورات االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، ج ١(
)ابن جوزی نقل کرتا ہے جس وقت منصور مکہ کے ارادے سے مدينہ ميں وارد ہو ا ،ربيع حاجب سے کہا ،جعفر بن محمد کو حاضر ٢(

الے اگر ميں ان کو قتل نہ کروں، ربيع نے حضرت کے حاضر کرنے ميں ُسستی برتی ،منصور کے فشار کی وجہ کرو ُخدا مجھ کو مار ڈ
سے ربيع نے حضرت کو حاضر کيا ،جس وقت امام حاضر ہوئے اس وقت آپ نے آہستہ آہستہ اپنے لبوں کو حرکت دی،جب منصور کے

دا کے دشمن !نابود ہوجا، ہماری مملکت ميں خلل واقع کرتا ہے ُخدا مجھ نزديک پہنچے اور آپ نے سالم کيا تو منصور نے کہا: اَے خُ 
  کو مارڈالے اگر ميں تم کو قتل نہ کروں ،امام صادق نے فرمايا :

ُسليمان پيغمبرکوسلطنت ملی انہوں نے خدا کا شکرادا کيا ،ايوب نے مصيبت ديکھی اور صبر کيا ،يوسف مظلوم واقع ہوئے ظالموں کو 
ان کے جانشين ہوبہتر ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو ،منصور نے اپنے سر کو نيچے جھکاليا دوسری بار اپنے سر کو  بخش ديا ،تم

اُٹھا کر يہ کہا: آپ ہمارے قرابت داروناور رشتہ داروں ميں سے ہيں اس کے بعد اس نے حضرت کو عّزت دی، معانقہ کيا اور آپ کو 
مشغول ہوگيا ،پھر ربيع سے کہا : جتنی جلدی ہوسکے انعام واکرام اورجعفر بن محمد کے اپنے نزديک بٹھاکر آپ سے بات کرنے ميں 

لباس کو لے آئواوران کو رخصت کرو،جس وقت حضرت باہر نکلے ربيع آپ کے پيچھے پيچھے آيااور آپ سے کہا :ميں تين دن سے 
ے لب حرکت کر رہے ہيں جس کی وجہ سے منصور آپآپ کی طرف سے دفاع اورمدار اکر رہاتھاآپ جب آئے توميں نے ديکھا کہ آپ ک

کے خالف کچھ بھی نہ کرسکا چونکہ ميں ُسلطان کا کارنده ہوں اِس ُدعا کا محتاج ہوں چاہتاہوں کہ آپ مجھ کو يہ ُدعا تعليم فرمائيں 
  حضرت نے فرمايا : يہ کہہ : 

ٔک الِّذی اَل يراُم اَو يَضاُم َو اْغفِر لِی بِْقدَرتَِکٔ َعلیَّ َو ال اَْھلِٔک َو اَْنَت َرَجائِی اللُّھَم اِنَّٔکَ ((اَللّھّم احِر سنی بِعينِٔک الّتِی اَل تنام َو اَکنِفنِی بکنَفِ 
ْن اَخاُف َو اَحَذُر اَللُّھَم بِٔکَ اَدفَُع فِی نَْحِر ِه و َ اَ ْستِعيذ ُ بِٔکَ ِمْن َشِر ه))   اَْکبَُر َو اََجلُّ ِممَّ

ھوں کی قسم! کہ جوسوتی نہينميری حفاظت کر اورتجھے اس قدرت کا واسطہ ! کہ جو ہدف ِ بال قرارنہيں پاتی مجھے باراٰلہا! تيری آنک
اس چيز سے محفوظ رکھ اور ميں ہالک نہ کياجائوں کيونکہ توہی ميری اُميد کا سر چشمہ ہے ، باراٰلہا! وه فراوان نعمتينکہ جوتونے 

دا نہيں کرسکااور تونے مجھ کو ان نعمتوں سے محروم نہيں کيابہت سی وه بالئينکہ جس ميں مجھے دی ہيں ميں ان نعمتوں کا شکر ا
تو نے مجھے مبتال کيا اور ميں نے کم صبری کا مظاہره کيا اس سے تومجھے نجات دے ،بار اٰلہا! تيری قدرت کے دفاع اور پشت پناہی
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  سے پناه چاہتاہوں ۔ سے ہی اس کے شر سے محفوظ ره سکتا ہوں اور اس کے شر سے تجھ
  ) ٣٤٤ھ ،ص  ١٣٨٣(تذکرة الخواص ، منشورات المطبعة الحيدريہ ومکتبتھا ، النجف االشرف ،

  خلفائے عباسی کی کوشش يہ ہوتی تھی کہ وه شيعہ رہنمائوں کو جو ان کے 
خص کو کچھ رقم رقيب ہوا کرتے تھے ان کو راستے سے ہٹاديا جائے يہاں تک کہ منصور نے ابن مہاجر نام کے ايک ش

ديکر مدينہ بھيجا تاکہ وه عبدهللا ابن حسن اور امام صادق عليہ الّسالم اور بعض دوسرے علويونکے پاس جائے اور ان سے 
کہے کہ ميں خراسان کے شيعوں کی طرف سے آيا ہوں اور اس رقم کو ان کے حوالہ کر کے ان سے دستخط لے لے، امام 

جہ کيا کہ تم کو منصور نے بھيجا ہے اور اس سے تاکيد کی کہ منصور سے صادق نے اس کو اس بات کی طرف متو
جاکرکہنا :علويوں کو ابھی کچھ عرصہ سے مروانی حکومت سے نجات اور راحت ملی ہے اورانہيں ابھی اس کی ضرورت 

  ) ١ہے، ان کے ساتھ حيلہ اور فريب نہ کر۔(
ے لئے مختلف وسيلوں کا سہارا ليا اور شيعوں کی طرف سے اسدحيدر کہتے ہيں: منصورنے اما م صا دق کو ختم کرنے ک

ان کو خط لکھوايا اور ان کی طرف سے آپ کی خدمت ميں کچھ مال بھيجا ليکن ان مينسے کسی ايک ميں بھی کامياب نہيں 
  ) ٢ہو سکا ۔(

بن سليمان کوخط لکھا جس وقت منصور کوامام صادق عليہ الّسالم کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے مدينہ کے حاکم محمد 
کہ اگر جعفر بن محمد نے کسی معين شخص کو اپنا وصی قرار ديا ہے تو اس کو پکڑ ليا جائے اور اس کی گر دن اُڑادی 
جائے، تو مدينہ کے حاکم نے اس کے جواب ميں لکھا : جعفر بن محمد نے ان پانچ افراد کو اپنا وصی قرار ديا ہے ، ابو 

  )٣مان عبدهللا ، موسٰی اور حميده ،اس وقت منصور نے کہا:تب ان کو قتل نہيں کيا جاسکتا ،(جعفر منصور ،محمد بن سلي
............  

   ٢٢٠ص  ٤) ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب ،موسسئہ انتشارات عالمہ، قم ، (بی تاج ١(
   ٤٦، ص ١ھ ج١٤٠٣)االمام الصادق و المذاھب االربعہ،دار الکتاب العربی ، بيروت ، طبع سوم ، ٢(
   ١٣،ص  ٢ج  ١٤١٧) طبرسی ، ابو علی فضل بن حسين ، اعالم الورٰی موسسة احيا ء التراث ، قم ، ٣(

  مہدی عباسی اپنے باپ کی طرح شيعو ں اور علويوں کے لئے سخت گير نہيں تھا ۔ 
بی نقل کرتا ہے: مہدی جب خليفہ ہوا تواس نے دستور ديا جتنے بھی علوی زندان ميں ہيں ان کو آزاد کرديا جائے  يعقو

)اس وجہ سے اس کے زمانے ميں کوئی بھی علوی قيام وجود ميں نہيں آيا ، ابوالفرج اصفہانی نے فقط دو کا ذکر کيا ہے ١،(
س حسنی کہ جن کو زہر کے ذريعہ قتل کيا گيا دوسرے عيسٰی بن زيدکہکہ جو اس کے زمانے ميں مارے گئے ايک علی عبّا

  )٢جن کی نا معلوم طريقہ سے موت واقع ہوئی وه منصور کے زمانے سے پوشيده طور پر زندگی بسر کررہے تھے۔(
:ہادی نے ہادی عباسی کے زمانے ميں علويوں اور شيعوں کے بڑے قائدين پر شديد فشار تھا جيسا کہ يعقوبی نے لکھا ہے

شيعوں اور طالبيوں پر بہت سختی کر رکھی تھی اور ان کو بہت زياده ڈرا رکھا تھا اور وه وظائف او رحقوق کہ جو مہدی 
نے اپنے زمانے ميں ان کے لئے مقرر کئے تھے ان کو قطع کر ديا اور شہروں کے حاکم ا و ر فرمانروائوں کو يہ لکھ 

) اس غلط رويے کے خالف اعتراض کرتے ہوئے حسين بن ٣ان کو گرفتار کر ليں ، (بھيجا کہ طالبيوں کا تعاقب کريں اور 
علی کہ جو سادات حسنی سے تعلق رکھتے تھے( شہيد فخ ) نے قيام کيااور اس جنگ ميں حسين کے عالوه بہت سے علوی 

  ) ٤قتل ہوئے۔ (
............  

  ٣٩٤،ص  ٢ھ ، ج  ١٤١٤) ابن واضح ، تاريخ يعقوبی، منشورات شريف الرضی ، قم ، ١(
   ٣٦١۔  ٣٤٢ھ ،ص  ١٤١٦) ابو الفرج ،اصفہانی ، مقاتل الطالبين ،منشورات الشريف الرضی ، قم ، ٢(
  ٤٠٤) ابن واضح، تاريخ يعقوبی ،ص٣(
  ٣٦٦ھ ،ص ١٤١٦)ابو الفرج ،اصفہانی ،مقاتل الطالبين ، منشورات شريف الرضی ، قم ، ٤(

يد فشارکا باعث بنی ،ہادی عباسی نے حضرت کوڈرايا اور اس طرح سے کہا :ُخدا کی يہ جنگ امام کاظم عليہ السالم پرشد
قسم حسين (شہيد فخ ) نے موسٰی بن جعفر کے دستور کی بنا پر مير ے مقابل قيام کيا ہے اوروه اس نے ان کے تابع اور 

ہيں ہے، ُخدا مجھے موت ديدے اگر ميں پيروہيں کيوں کہ اس خاندان کا امام او ر پيشوا موسٰی بن جعفر کے سوا کوئی اورن
  ) ليکن وه اپنی موت کا وقت قريب آنے سے اپنے اراده کو نافذ نہ کر سکا ۔١ان کو زنده چھوڑدوں،(
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دوسر ی صدی ہجری ميں منصور کے بعد ہارون رشيد علويوں اور شيعہ قائدين کے لئے سخت تر ين خليفہ تھا ،ہارون 
رکھتا تھا اس نے يحيٰی بن عبدهللا محمد نفس زکيہ کے بھائی کو امان دينے کے بعد بے  علويوں کے ساتھ بے رحمانہ رفتار

  ) ٢رحمانہ طريقہ سے زندان ميں ڈاال اور قتل کر وا د يا ۔(
اسی طرح ايک داستان عيون اخبار الرضا ميں ذکر ہوئی ہے جو ہارون رشيد کی بے رحمی کی حکايت کرتی ہے، حميد بن 

قل کرتا ہے : ہارون نے ايک شب مجھ کو بلوايا اور حکم ديا کہ اس تلوار کو پکڑو اور اس خادم کے قحطبہ طائی طوسی ن
دستور پر عمل کرو خادم مجھے ايک گھر کے پاس اليا جس کا دروازه بند تھا ، اس نے دروازه کو کھوال اس گھر ميں تين 

سے بيس سيّدوں کو باہرنکا ال جن کے بال بلند اور  کمرے اور ايک کنواں تھا اس نے پہلے کمره کو کھوال او ر اس ميں
  گھنگھريلے تھے ،ان کے درميان بوڑھے اور جوان دکھائی دے رہے 

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

   ١٥١، ص٤٨) عاّلمہ مجلسی ، محمد باقر ، بحار االنوار،ج١(
   ٤٠٤۔  ٣٨١ھ ، ص  ١٤١٦) ابو الفرج اصفہانی ، مقا تل الطالبين ،منشورات الشريف الرضی ، قم ، ٢(

تھے ان سب کو زنجير وں ميں جکڑا گيا تھا ہارون کے نوکر نے مجھ سے کہا: امير المومنين کا دستور ہے کہ ان سب کو 
قتل کردو يہ سب اوالد علی ا و راوالد فاطمہ ۖ سے ہيں ، ميں ايک کے بعد دوسرے کو قتل کرتا گيا اور نو کر ان کے بدن کو 

رہا ،اس کے بعد اس نے دوسر ے کمره کو کھوال اس کمره ميں بھی بيس افراد اوالد علی او سروں کے بل کنويں ميں ڈالتا 
راوالد فاطمہ ميں سے تھے ميں نے ان کو بھی پہلے افراد کی طرح ٹھکانے لگاديا،اس کے بعد تيسرے کمره کو کھوال اس 

راد کے ساتھ ملحق کرديا ، صرف ايک ميں دوسرے بيس افراد اہل سادات تھے ميں نے ان کو بھی پہلے والے چاليس اف
بوڑھا شخص باقی ره گيا تھا وه ميری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھ سے کہا: اے منحوس آدمی! ُخدا تجھے نابود کرے 

روز قيامت ہمارے جد رسول ۖ ُخدا کے سامنے کيا عذر پيش کرے گا اس وقت ميرے ہاتھ کانپنے لگے تو نوکر نے غضبناک 
ے ديکھا اور دھمکی دی تو ميں نے بوڑھے آدمی کوبھی قتل کرديا اور نوکر نے اس کا بدن بھی کنويں ميںآنکھوں سے مجھ

  )١ڈال ديا ۔(
آخر کا ر ہارون رشيد نے امام کاظم عليہ السالم کو باوجود اس کے کہ وه ان کے مقام و مرتبہ کاقائل تھا گرفتار کيا اور 

  )٢ے کر آپ کو شہيد کرديا۔ (زندان مين ڈال ديا اور آ خر ميں ز ہر د
  امام کاظم عليہ الّسالم کی شہادت کے بعد ہارون رشيد نے اپنے سرداروں ميں سے

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

   ١٠٩ھ ق ، ص  ١٣٧٧) صدوق ، عيون اخبار الرضا ، دار العلم ، قم ، طبع ١(
   ٣٤، ص ٢، ھ ج ١٤١٧راث ، قم ، )طبرسی ، ابو علی فضل بن حسين، اعالم الورٰی ، موسسئہ آل البيت ال حياء الت٢(

ايک جلودی نامی شخص کو مدينہ بھيجا تاکہ آل ابی طالب کے گھروں پر حملہ کرے، اورعورتوں کے لباس لوٹ لے ہر 
عورت کے لئے صرف ايک لباس چھوڑدے امام رضادروازے پر کھڑے ہوگئے اور آپ نے عورتوں کو حکم ديا کہ تم اپنے

  )١دو۔ ( اپنے لباس ان کے حوالے کر
مامون ،عباسی خلفا ميں سب سے زياده سياست مدارتھا کہ جس نے شيعہ اماموناور رہبروں پر پابندی کے لئے ايک نئی 

روش اختيار تاکہ ائمہ اطہار کو زير نظر رکھ سکے، مامون کے مہم ترين انگيزوں ميں سے ايک انگيزه امام رضا کی ولی 
ون نے اِس سياست کو دوسری بار امام جواد کے لئے بھی انجام ديا اور اپنی بيٹیعہدی اسی مقصد کے لئے تھی جيسا کہ مام

کی شادی آپ کے ساتھ کردی تاکہ مدينہ ميں آپ کی فعاليت وسر گرمی پر نظر رکھ سکے مامون کے بعد والے ُخلفانے بھی 
ز خالفت ميں زندگی بسر کرتے اس روش کو اختيار کيا اور ہميشہ ائمہ معصومين عليہم السالم حکومت کے جبر سے مرک

رہے يہاں تک کہ دسويں اور گيارہوينامام سامره ميں زندگی گذارنے کی وجہ سے جو ايک فوجی شہر تھا عسکريين کے نام 
  سے مشہور ہو گئے۔

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

   ٢٩) امين، سيد محسن ،ص١(
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 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  عباسيوں کے زمانے ميں شيعوں کی کثرت کے ا سباب
شيعيت عباسيوں کے دور ميں روز بروز بڑھتی گئی اس مسئلہ کے کچھ عوامل واسباب ہيں کہ ان ميں سے بعض کی طرف 

  ہم اشاره کرتے ہيں:

  )ہاشمی اور علوی بنی اميہ کے زمانے ميں:١(
بنی اميہ کے دور ميں ہاشمی چاہے علوی ہوں يا عباسی متحد تھے اور ہشام کے زمانے سے عباسيوں کی تبليغ شروع ہوگئی

از کر تھی وه زيد اور ان کے فرزند يحيٰی کے قيام کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے تھے انہوں نے تشيع کی بنياد پر اپنے کام کا آغ
  ديا تھا جيساکہ ابو الفرج اصفہانی کا بيان ہے :

جس وقت اموی خليفہ وليد بن يزيد قتل ہوااور مروانيوں کے درميان اختالف پيدا ہوگيا تو بنی ہاشم کے مبلغين مختلف عالقے 
کی ميں ہجرت کر گئے اور سب سے پہلے جس چيز کا اظہار کيا وه حضرت علی کی افضليت اور ان کے فرزندوں 

  مظلوميت تھی ۔
)جس وقت عباسی سپاہيوننے علويوں کے مقابلہ ميں ان کی ١منصور عباسی جو حديث غدير کے راويوں ميں سے ايک تھا(

سياست کو ديکھا تواس کو قبول نہيں کيا اوران کا عباسيوں کے ساتھ اختالف پيدا ہوگيا، ابو سلمہ خالل جو عراق ميں 
  ) ٢ينے واال تھا۔(عباسيونکی جانب لوگوں کو دعوت د

)اگر چہ يہ شخص عقيده کے اعتبار سے شيعہ نہيں ٣علويوں کی طرف ميالن کی وجہ سے عباسيوں کے ہاتھوں قتل ہوگيا(
  تھا مگر خاندان پيغمبر ۖ سے جواس کو لگائو تھا اس سے 

  ) 4انکار نہيں کيا جا سکتا، خاص کرقبيلٔہ حمدان سے اور کوفہ کا رہنے واال تھا۔(
............  

  ٢٠٧ھ ص ١٤١٦) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، منشوارات شريف رضی، قم ١(
  ٣٤٠،ص ١٢ھ ج١٤١٧) خطيب بغدادی،تاريخ بغداد،دارالکتب العلميہ بيروت طبع اول ٢(
ميں سفاح کا وزير  ) ابراہيم کی موت کے بعد ابو سلمہ( خالل کہ جو عراقيونکو عباسيوں کی جانب سے دعوت دينے واال تھااور بعد٣(

  بھی بنا) عباسيوں سے منصرف ہو گيا اور سادات 
علوی ميں سے جعفر بن محمد الصادق ، عبد هللا بن حسن بن حسن بن علی اور عمراالشرف بن زيدالعابدين کے پاس خط لکھا اور اپنے 

دونوں خطوط کے لے جانے کی ضرورت نہيں  نامہ بر سے کہا: سب سے پہلے جعفر بن محمد کے پاس جانا اگر وه قبول کرليں تو بقيہ
ہے اور اگر وه قبول نہ کريں تو عبد هللا محض کے پاس جانا اور اگر وه بھی قبول نہ کريں تب عمراالشرف کے پاس جانا ، نامہ بر سب 

واالہے مجھے اس  سے پہلے مام صادق کی خدمت ميں حاضر ہوا ، نامہ ديا امام نے فرمايا : ابو سلمہ دوسروں کا محب اور چاہنے
سے کيا کام ، نامہ بر نے کہا: خط تو پڑھ ليجيے امام نے خادم سے چراغ منگوايا اور خط کو جال ديا ، نامہ بر نے کہا: جواب نہيں 
هللا  ديجيے گا؟ امام نے فرمايا : جواب يہی ہے جو تم نے ديکھا ہے ، ابو سلمہ کا نماينده عبد هللا بن حسن کے پاس گيا اور خط ديا عبد

نے جيسے ہی خط پڑھا خط کو بوسہ ديا فوراً امام صادق کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہا: يہ ہمارے چاہنے والے شيعہ ابو سلمہ کا 
خط ہے ، خراسان مينمجھے خالفت کی دعوت دی ہے امام نے فرمايا :خراسان کے لوگ کب سے تمہارے چاہنے والے ہو گئے ہيں کيا 

کی جانب روانہ کيا ہے ؟کيا تم ان ميں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ تم نہ انہيں جانتے ہو اور نہ وه تمہيں جانتے  ابو مسلم کو تم نے ان
ہيں تو پھر وه کيسے تمہارے چاہنے والے ہيں ؟ !عبد هللا نے کہا :آپ کی باتوں سے ايسا لگتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں سے واقف 

ں ہر مسلمان کی بھالئی چاہتا ہوں تمہاری بھالئی کيوں نہ چاہوں ، اے عبد هللا! ان باطل آرزوئوں ہيں ، امام نے فرمايا :خدا جانتا ہے مي
کو چھوڑ دو اور اس بات کو جان لو! کہ يہ حکومت بنی عباس کی ہے ايسا ہی خط ميرے پاس بھی آچکا ہے، عبد هللا وہاں سے ناراض

ہ کے خط کو رد کر ديا اور کہا: ميں خط بھيجنے والے کو نہيں جانتا کہ جواب ہو کر واپس آگئے عمر بن زيدالعابدين نے بھی ابو سلم
  دوں 

، اور مسعودی ، علی بن الحسين ، مروج الذہب ، منشورات موسسہ االعلمی ١٥٤ھ ص ١٣٦٨ابن طقطقا ، الفخری ، صادر بيروت 
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  ٢٨٠، ص  ٤للمطبوعات ، بيروت ، ج 
   ١٩٠،ص  ١تعارف للمطبو عات ، بيروت ، ج) امين سيد محسن ، اعيان الشيعہ،دار ال4(

قحطانی قبائل کے درميان قبيلٔہ حمدان تشيع ميں سب سے آگے تھا چنانچہ سيد محسن امين نے اس کو وزراء شيعہ ميں شمار 
)حتٰی شروع مينخود عباسيوں نے بھی ذريت پيغمبۖر کی محبت سے انکار نہيں کيا ہے جيسا کہ لکھا ہے :جس وقت١کيا ہے،(

بنی اميہ کے آخری خليفہ مروان بن محمد کا سر ابوالعباس سفاح کے سامنے اليا گيا تو وه طوالنی سجده بجااليا اور اس نے 
سر کو اٹھا کر کہا: حمد اس خدا کی جس نے مجھے تيرے اوپر کاميابی عطا کی، اب مجھے اس بات کاغم نہيں ہے کہ ميں 

ائی اور دوستوں کے مقابلہ ميں بنی اميہ کے دو سوافراد کو قتل کرديا، اپنے مر جائوں کيونکہ ميں نے حسين اوران کے بھ
چچا کے بيٹے زيد بن علی کے بدلے ميں ہشام کی ہڈيوں کو جال ديااور اپنے بھائی ابراہيم کے بدلے ميں مروان کو قتل 

  )٢کرديا۔(
اور شيعوں کے درميان فاصلہ ہوگيا،منصورجب عباسيوں کی حکومت مضبوط و مستحکم ہوگئی توان کے نيز خاندان پيغمبۖر 

عباسی کے زمانے سے عباسيوں نے پيغمبۖر کی ذريت کے ساتھ بنی اميہ کی روش اختيا ر کی، بلکہ خاندان پيغمبۖر سے 
  دشمنی ميں بنی اميہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔

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

   ١٩٠،ص  ١، ج )امين سيد محسن ، اعيان الشيعہ،دار التعارف للمطبو عات ، بيروت١(
  ٢٨٤۔٣٨٣)مسعودی علی بن حسين ،مروج الذھب، ص ٢(

  

  )بنی اميہ کا خاتمہ اور عباسيوں کا آغاز٢(

  اموی دور حکومت کے ختم ہونے اور عباسيوں کی حکومت آنے کے بعداور ان کے 
انی کوپہچنوانے مينغير درميان جنگ و جدال کی وجہ سے امام باقر و امام صادق کو فرصت مل گئی انہوں نے تشيع کے مب

معمولی فعاليت وسر گرمی انجام ديں ،خاص طور پر امام صادق نے مختلف شعبوں اور مختلف علوم ميں بہت سے شاگردوں
کی تر بيت کی ممتاز دانشور جيسے ہشام بن حکم، محمد بن مسلم ،ابان بن تغلب،ہشام بن سالم مومن طاق ، مفضل بن عمر، 

حضرت کے محضر ميں تر بيت پائی تھی ،شيخ مفيدکے قول کے مطابق ان کے موثقين (معتمدين جابر بن حيان وغيره نے 
)مختلف اسالمی سر زمين کے لوگ امام کے پاس آتے تھے اور امام سے فيض حاصل کرتے ١)کی تعداد چار ہزار تھی،(

پھيلے ہوئے تھے، فطری  تھے اور اپنے شبہات کو برطرف کرتے تھے ،حضرت کے شاگرد مختلف مناطق اور شہرونميں
  بات ہے کہ يہ لوگ مختلف مناطق ميں تشيع کے پھيالنے کا سبب بنے ۔

  )علويوں کی ہجرت٣(
عباسيوں کے دور مينتشيع کے پھيلنے کے سلسلہ ميں ،سادات اور علويوں کا مختلف مقامات پر ہجرت کرجانا بھی ايک اہم 

اگر چہ ان ميں سے کچھ زيدی مسلک کی طرف چلے گئے تھے يہاں سبب بنا ،ان ميں اکثر تشيع نظريات کے حامل تھے 
  )٢تک کہ بعض منابع کے نقل کے مطابق سادات کے درميان ناصبی بھی موجود تھے۔(

  يقين کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سادات ميں اکثر شيعہ تھے اورشيعہ مخالف 
............  

  ٥٢٥ھ ش ،ص ١٣٦٧، کتاب فروشی اسالميہ ،)شيخ مفيد ،االرشاد ،ترجمہ محمد ساعدی خراسانی١(
  ٢٥٣۔٧١،٢٢٠ص١٩٦١)ابن عنبہ، عمدة الطالب، مطبعةالحيدريہ نجف٢(

حکومت کے ذريعہ ان پرجو مصيبتينپڑينان کی وجہ بھی واضح ہے،اکثراسالمی سرزمينونمينسادات تھے، ماوراء النہر اور 
ہجرت حجاج کے زمانے سے شروع ہوگئی تھی عباسيوں کے ہندوستان سے لے کر افريقہ تک پھيلے ہوئے تھے اگر چہ يہ 

زما نے ميں علويوں کی طرف سے جو قيام ہواان مينسے زياده تر مينشکست ہوئی اور بہت نقصان ہوا ، شمال ايران، گيالن 
ی بار ،مازندران نيز خراسان کے پہاڑی اور دور افتاده عالقہ علويوں کے لئے امن کی جگہ شمار ہوتے تھے ،سب سے پہل
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ہارون رشيد کے زمانے ميں يحيٰی بن عبد هللا حسنی مازندران کی طرف گئے کہ جو اس زمانے ميں طبرستان کے نام سے 
مشہور تھا ،جب انہوننے قدرت حاصل کرلی اور ان کے کام ميں کافی ترقی پيدا ہوگئی توہارون نے اپنے وزير فضل بن 

  )١وادار کيا۔( يحيٰی کے ذريعہ امان نامہ لکھ کر صلح کے لئے
اس کے بعدوہاں کافی تعداد ميں علوی آباد ہوگئے اور روز بروز شيعيت کو فروغ ملتا گيا اور وہانکے لوگوں نے پہلی بار 

علويوں کے ہاتھوں اسالم قبول کيا اورتيسری صدی ہجری کے دوسرے حصہ ميں علويوں کی حکومت طبرستان ميں حسن 
اس زمانے ميں سادات کے لئے يہ جگہ مناسب سمجھی جاتی تھی، جيسا کہ ابن اسفند بن زيد علوی کے ذريعہ تشکيل پائی 

يار کا بيان ہے کہ اس موقع پر درخت کے پتوں کے مانند علوی سادات اور بنی ہاشم حجازنيز اطراف عراق وشام سے ان 
  کی خدمت ميں جمع ہوگئے سبھی کو عزت و شرف سے 

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

  ٣٨٩،٣٩٥، ص١٣٧٤، ١٤١٦مقاتل الطالبين،منشورات شريف الرضی ،قم ، پہلی اور دوسری طبع،)ابوالفرج اصفہانی ،١(

بہت بہت نوازااور ايساہوگيا تھاکہ جب وه کہيں جاناچاہتا تھا تين سو شمشير بکف علوی اس کے ارد گرد صف بستہ ہوتے 
  )١تھے۔(

حضرت کے بھائی اور ان کے قريبی افرادايران جس وقت امام رضا مامون کے ذريعہ واليت عہدی کے منصب پر پہنچے، 
کی طرف روانہ ہوئے جيسا کہ مرعشی نے لکھا ہے: سادات نے واليت کی آواز اور اس عہد نامہ پر کہ جو مامون کی 

طرف سے آنحضرت کی امامت کا پروانہ تھا اس طرف رخ کياآنحضرت کے اکيس دوسرے بھائی تھے يہ تمام بھائی اور 
سنی اور حسينی سادات ميں سے تھے جہوننے ری اور عراق ميں حکومت کی ، جب سادات نے يہ سنا کہ چچا زاد بھائی ح

مامون نے حضرت امام رضا سے غداری کی ہے تو انہو ننے کوہستان ديلمستان اور طبرستان ميں جاکر پناه لی اور بعض 
ان مازندران کہ جنہوننے شروع ميں اسالم قبول لوگ وہيں شہيد ہوگئے ، ان کی قبريں اور مزار مشہور ہيں،جيسياہل اصفہ

کيا تھا وه سب کے سب شيعہ تھے اور اوالد رسول ۖ سے ُحسن عقيدت رکھتے تھے اور سادات کے لئے وہاں قيام کرنا آسان 
  )٢تھا۔(

مد نفس شہيد فخ کے قيا م کی شکست کے بعد ہادی عباسی کے دور خالفت ميں حسين بن علی حسنی، ادريس بن عبد هللا مح
زکيہ کا بھائی افريقہ گئے تو وہاں پرلوگ ان کے اطراف ہيں جمع ہوگئے اورانہوں نے حکومت ادريسيان کی مغرب ميں 

  بنياد ڈالی، چند روز نہيں گذرے تھے کہ خالفت کے کارندوں کے ذريعہ انہيں زہر دے ديا ہوگيا، ليکن 
............  

  ٢٩٠)تاريخ طبرستان و رويان ، ص ١(
  ٢٧٨و ١٣٦٣،٢٧٧شی ،تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،نشتر گستره ،تھران )مرع٢(

)اس طرح سادات نے اس طرف کا رخ کيا اسی وجہ سے متوکل ١ان کے بيٹوں نے وہاں پرتقريباً ايک صدی حکومت کی،(
کو پندره دينارکے بدلے عباسی نے ايک نامہ مصر کے حاکم کو لکھا کہ سادات علوی ميں مردوں کوتيس دينار اور عورتوں 

  )٢نکال باہر کرے لہذايہ لوگ عراق منتقل ہوگئے اور وہاں سے مدينہ بھيج دئے گئے۔(
منتصر نے بھی مصر کے حاکم کو لکھا کہ کوئی بھی علوی صاحب ملکيت نہ ہونے پائے اور گھوڑے پر سوار نہ ہونيز 

)٣غالم سے زياده رکھنے کا انہيں حق حاصل نہ ہو۔ ( پائے تخت سے کسی دوسرے عالقہ ميں کوچ نہ کرنے پائے اور ايک
علويوں نے تيزی سے لوگوں کے درميان خاص مقام پيدا کر ليا اس حد تک کہ حکومت سے مقابلہ کر سکيں جيسا کہ 

  مسعودی نقل کرتا ہے: 
ام کيا ليکن آخر ميںھ کے آس پاس طالبيوں ميں سے ايک شخص بنام احمد بن عبد هللا نے مصر کے منطقہ صعيد ميں قي٢٧٠

  )٤احمد بن طوالن کے ہاتھوں شکست کھائی اور قتل ہوگيا۔(
............  

   ٤٠٦،٤٠٩، ص١٣٧٤، ١٤١٦) ابوالفرج اصفہانی، مقاتل الطالبين،منشورات شريف الرضی ،قم پہلی اور دوسری طبع ١(
وسسہ انتشارات امير کبير،تہران )ادام تمدن اسالمی در قرن چہارم ہجری،ترجمہ علی رضا ذکاوتی،قرا گزلو،م٢(

  ١٩٨،الوالة والقضاة کندی کے نقل کے مطابق،ص ٨٣ھ،صفحہ١٣٦٤
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  ٢٠٣،٢٠٤)الوالة والقضاةکندی،ص ٣(
  ٣٢٦، ص ٤ہجری ج١٤١١)مسعود ی ،علی بن حسين مروج الذہب موسسة االعلمی للمطبوعات ،بيرو ت ،طبع اول ٤(

ھ ميں معتضد خليفئہ ٢٨٤ترين رقيب اور دشمن علوی شمار ہوتے تھے يہی وجہ ہے کہ عباسی دور خالفت مينان کے اہم 
عباسی نے اراده کيا کہ يہ دستورصادر کرے کہ منبر پر معاويہ کو نفرين(لعنت )کی جائے اور اس بارے ميں اس نے حکم 

وں گاوزير نے لکھا ليکن اس کے وزير نے ہنگامہ ہونے سے ڈرايا،معتضد نے کہا: ميں ان کے درميان شمشير سے کام ل
جواب ديا: اس وقت ان طالبيان کے ساتھ کيا کرے گا جو ہر طرف سے نکل رہے ہيں اور خاندان پيغمبۖر سے دوستی کی بنا 
پرلوگ ان کے حامی ہيں ،يہ تيرا فرمان ان کے لئے الئق ستائش اور قابل قبول ہوگا اور جيسے ہی لوگ سنيں گے ان کے 

  )١طرفداراور حامی ہو جائينگے۔(
علوی جس منطقہ ميں بھی رہتے تھے مورد احترام تھے اسی وجہ سے لوگ ان کے دنيا سے چلے جانے کے بعد ان کی 
قبروں پر مزار اور روضے تعمير کرتے تھے اور ان کی زندگی ميں ان کے اطراف جمع ہوتے تھے جس وقت محمد بن 

ميں چاليس ہزار افراد اس کے اطراف جمع قاسم علوی معتصم کے دور ميں خراسان تشريف لے گئے مختصر سی مدت 
  )٢ہوگئے اور ان کوايک مضبوط قلعہ ميں جگہ دی۔(

چونکہ ايک طرف علوی پاک دامن اور پرہيز گار افراد تھے جب کہ اموی اور عباسی حاکموں کا فسق و فجور لوگوں پر 
  روشن تھا دوسری طرف ان کی مظلوميت نے لوگوں کے 

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

  ٦٢٥۔٦٢٠ہجری ج، ص١٤٠٨جعفر، محمد بن جرير،تاريخ طبری دارلکتب علميہ بيروت طبع دوم، )طبری ،ابی١(
   ٦٠)مسعودی،علی بن حسين ،مروج الذھب، ص٢(

دلوں ميں جگہ بنالی تھی جيساکہ مسعودی نے نقل کيا ہے :جس سال يحيٰی بن زيد شہيد ہوئے اس سال خراسان ميں جو بھی 
  )١يا زيد رکھاگيا۔( بچہ پيدا ہوا اس کا نام يحيیٰ 

  سادات کی ہجرت کے اسباب
  سادات کے مختلف اسالمی عالقے ميں ہجرت کرنے اور پھيلنے کے تين اسباب بيان کئے جاسکتے ہيں :

  جنگونميں علويوں کی شکست ،حکومتی دبائو،ہجرت کے لئے مناسب موقع کا فراہم ہونا۔

  )علويوں کے قيام کی شکست١(
جنگوں ميں شکست کھانے کی وجہ سے ان کے لئے عراق اور حجاز ميں زندگی بسر کرنا مشکل ہوگيا تھا جو اس وقت 
مرکز خالفت بغداد کے کنٹرول ميں تھا لٰہذا وه مجبور ہوئے کہ دور دراز کے عالفوں ميں ہجرت کرجائيں اور اپنی جان 

ے بارے مينمسعودی کا کہنا ہے: محمد نفس زکيہ کے بھائی اور بچائيں جيسا کہ محمد نفس زکيہ کے بھائيوں کے منتشر ک
بيٹے مختلف شہروں ميں منتشرگئے اور لوگوں کو ان کی رہبری کی طرف دعوت دی ان کا بيٹا علی بن محمد مصر گيا اور 

ميں اسے قتل وہاں قتل کردياگيا ان کا دوسرا بيٹا عبدهللا خراسان گيا اور وہاں سے سندھ کی طرف کوچ کيا اور سندھ 
  کردياگيا،ان کا تيسرا بيٹا حسن يمن پہونچا

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

  ٢٣٦،ص٣)مسعودی،علی بن حسين ،مروج الذھب، ج١(

زندان ميں ڈال ديا گيا اوروہيں دنيا سے چل بسا ، ان کے ايک بھائی موسٰی جزيره گئے او ر ايک بھائی يحيٰی ری اور وہاں 
سرے بھائی ادريس مغرب کی طرف روانہ ہوئے تولوگ ان کے اطراف جمع ہوناسے طبرستان تشريف لے گئے نيز ايک دو

  )١شروع ہو گئے۔(

  )حکومتی دبائو ٢(
حجاز و عراق کے عالقہ جو مر کز حکومت سے نزديک تھے جس کی وجہ سے يہاں کے علوی افراد ہميشہ حکومت کے 
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کی جانب کوچ کرنامعتصم عباسی کے دبائو کی وجہ فشار ميں تھے مسعودی کے بقول محمد بن قاسم کا کوفہ سے خراسان 
  )٢سے تھا ۔ (

  )مناسب موقع کا فراہم ہونا ٣(
علويوں کی ہجرت کے اسباب ميں سے ايک سبب قم اور طبرستان کے عالقے ميں ان کے لئے اجتماعی لحاظ سے بہترين 

  موقعيت کا پايا جانا ہے۔
............  

  ٣٢٦،ص٣ذھب ،ج)مسعودی،علی بن حسين ، مروج ال١(
   ٦٠،ص٤)مسعودی،علی بن حسين ، مروج الذھب ،ج٢(

 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  چوتھی فصل
  

  شيعوں اور علويوں کا قيام

  

  بنی اميہ کے زمانے ميں شيعوں اور علويونکا قيام

شيعوں کاقيام او ر ان کا مسلحانہ بر تائوکربال اور قيام عاشوره سے شروع ہوتا ہے ليکن ہم فی الحال کربال کی بحث کو 
ھ امام حسين کی شہادت کے بعد دو شيعہ قيام، قيام توابين اور قيام مختار،وجود ٦٠دوسری جگہ کے لئے چھوڑتے ہيں 

تھے بلکہ پاک دامن شيعہ تھے ( ہم اس بارے ميں اس سے پہلے تفصيل کے  مينآيا، ان دونوں قياموں کے رہنما علوی نہيں
ساتھ بيان کر چکے ہيں)ان دونوں قيام کی ماہيت جيسا کہ ان کے نعروں سے خود معلوم ہے مکمل طور پرشيعی تھا ،توابين 

شيعيان علی ميں سے تھے۔ کے رہبروں کے بارے ميں اس بات مينکوئی اختالف نہيں پايا جاتا کہ وه اصحاب پيغمبۖر اور 
)١(  

جناب مختار کے بارے ميں بھی علمائے رجال اور بزرگوں کے نظريہ کوتفصيل سے بيان کيا جا چکا ہے سب ان کی حسن 
  نيت کے قائل ہيناور ان کے خالف جو روايات ذکر ہوئی ہيں انہيں جعلی تصورکيا گياہے۔

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

  ٢٧٣۔٢٦٨ر تاريخ،ترجمہ،دکتر سيد محمد تقی آيت اللہی:ص)دکتر سيد حسين جعفری ،تشيع در مسي١(

تشيع کے فروغ کے حوالے سے انقالبات کے موثر ہونے کے بارے ميں کہا جاسکتا ہے کہ قيام توابين کا زمانہ بہت کم 
تھاجس کی وجہ سے تشيع کو ترويج کی فرصت نہيں ملی اگر چہ کيفيت کے لحاظ سے تشيع کے مقاصدبہت زياده اہميت 

کے حامل تھے اس قيام کی وجہ سے محبت اہل بيت دلوں ميں راسخ ہوگئی اور شيعہ اپنے عقيده ميں شديد اورمستحکم تر 
ہوگئے ليکن اس بات کی بہ نسبت قيام مختار شيعيت کی توسيع ميں زياده مؤثر ثابت ہوا اور مختار نے مواليان اور غير عرب
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  )١کہ اس سے پہلے ايسا نہيں تھا۔(کو بھی شيعوں کی صف ميں داخل کرديا حاالن
اس زمانے ميں شرق اسالم ميں تشيع کی نبياد پڑی کہ جس کا عروج ہميں عباسيوں اور سپاه جامگان کی تحريکوں ميں نظر 

آتا ہے ،بنی اميہ کے آخری دور ميں علويوں کی جانب سے جو قيام عمل ميں آيا اس کا عباسيوں کے قيام کے ساتھ ايک 
تھا اس لئے کہ علوی خواه بنی ہاشم ہو ں يا عباسی ،بنی اميہ کے دور ميں متحد تھے اور ان کے درميان طرح کارابطہ 

اختالف نہيں تھا، يہاں تک کہ سفاح اور منصور ان دونوں خليفہ نے محمد نفس زکيہ سے پہلے امام حسن کی اوالد کے 
حمد اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ منصور عباسی ہاتھوں پر بيعت کی تھی ليکن عباسيوں کی کاميابی کے بعد يہی م

کے ہاتھوں قتل کرديئے گئے، دوسری صدی ہجری ميں علويوں کی جانب سے جو قيام وجود مينآئے وه زياد ه تر زيدی 
  نظريات و عقائد پر استوار تھے ،اگر چہ عباسيوں نے زيد کے قيام سے زياده فائده اٹھايا ، جيسا کہ مؤرخ 

  ير علی اس بارے ميں بيان کرتاہے۔معاصر ام
............  

ہجری ١٣٧٧)جعفريان،رسول ،تشيع در ايران از آغاز تا قرن ہفتم ہجری،شرکت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمی ، طبع پنجم،١(
  ٧٦،ص

جاری تھی اس کی ''زيد کی موت نے عباسی مبلغين کو تقويت بخشی اور وه تبليغينجو اوالد عباس کی خالفت کے سلسلے مين
تائيد کی کيونکہ اس نے احتمالی خطروں کو بھی راستے سے دور کرديا اس ماجرا کو ابو مسلم کے حاالت کے ذيل ميں بيان

  )١کياگيا ہے جو بنی اميہ کی حکومت کو اکھاڑ نے کے لئے بنائی گئی تھی ''۔(

  (الف) قيام زيد
ائی زيد نے اموی خليفہ ہشام او ر اس کے ظلم کے مقابلے ميں قيام کيا، زيد امام سجاد کے فرزند ارجمند اور امام باقر کے بھ

عراق کے حاکم يوسف بن عمرو کی شکايت کرنے ہشام کے پاس دمشق گئے تھے، ہشام کے يہانان کی توہين کی گئی اور 
لہ ميں قيام کرنے کی شام سے کوفہ واپس آنے کے بعدبہت سے شيعہ ان کے ارد گرد اکٹھا ہوگئے اور بنی اميہ کے مقاب

  ) ٢انہينتر غيب کی ليکن جنگ ميں تير کھانے کی وجہ سے ان کا قيام شکست کھاگيا اور خود شہيدہوگئے۔(
زيد کی شخصيت اور قيام کے بارے ميں متعدد روايتيں وارد ہوئی ہيں ان ميں سے بعض روايتيں ان کی سر زنش پر داللت 

  فکر ونظر کا عقيده  کرتی ہيں، ليکن شيعہ علماء اور صاحبان
............  

  ١٦٣۔١٦٢ھ ص ١٣٦٦)تاريخ عرب اسالم ، امير علی ،ترجمہ : فخر داعی گيالنی، انتشارات گنجينہ ، تہران ، طبع سوم ، ١(
  ٢٣٠۔٢٢٨، ص٣ھ ج١٤١١)مسعودی ،علی بن حسين،مروج الذہب،منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات،بيروت،٢(

تہ اور قابل ستائش فردتھے اور ان کے منحرف ہونے کا ثبوت ہماری دسترس ميں نہيں ہے شيخ يہ ہے کہ زيدايک مردوارس
مفيد کا ان کے بارے مينکہنا ہے کہ بعض مذہب شيعہ ان کو امام جانتے ہيناور اس کی علت يہ ہے کہ زيد نے خروج کيااور 

کاال کہ يہ اپنے بار ے ميں کہہ ر ہے لوگوں کو رضائے آل محمد ۖ کی طرف دعوت دی، لوگوں نے اس سے يہ مطلب ن
ہينحاالنکہ ان کا مقصد يہ نہيں تھا کيونکہ وه جانتے تھے کہ ان کے بھائی محمد باقر امام برحق ہيں اور خودانہوں نے اپنے 

  ) ١بيٹے امام صاد ق کی امامت کی تاکيد کی ہے۔(
رے ميں گوناگونا وراختالفی روايتينموجودہيں ليکن عالمہ مجلسی بھی زيد سے مربوط روايتيں نقل کرتے ہيں کہ زيد کے با

وه روايات جوان کی عظمت و جاللت کی حکايت کرتی ہيں اور يہ کہ ان کا کوئی غلط اراده نہيں تھا،وه بہت زياده ہيناکثر 
اسب يہ علمائے شيعہ نے زيد کی بلندعظمت اور شخصيت کے بارے ميناپنے آرا و نظريات کا اظہار کيا ہے، اس بنا پر من

  ) ٢ہے کہ ان کے بارے ميں حسن ظن رکھا جائے اور ان کی مذمت نہ کی جائے۔(
آيةهللا خوئی زيد کے بارے ميں فرماتے ہيں :روايات زيد کی مدح ان کی قدر و منزلت کے بارے ميں نيز يہ کہ انہوں نے امر

  )٣ميں تمام روايات ضعيف ہيں۔(بالمعروف و نہی از منکر کے لئے قيام کيا ہے مستفيض ہيں اور ان کی مذمت 
............  

  ٥٢٠)شيخ مفيد محمد بن نعمان، ارشاد ،ترجمہ محمد باقرمساعدی خراسانی،کتاب فروشی اسالميہ ص١(
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  ٢٥٠،ص٤٦)عالمہ مجلسی ، محمد باقر ،بحار االنوار،ج٢(
  ١٠٣۔١٠٢ص؛١٨) خوئی ،سيد ابو القاسم ،معجم رجال حديث،طبع بيروت ،ج ٣(

د و ادلہ گواہی ديتے ہيں کہ زيد کا قيام امام صادق کی خفيہ اجازت و موافقت سے تھا، ان شواہد ميں سے امام کافی شواہ
رضاکامامون کے جواب ميں يہ فرمانا کہ ميرے والدامام موسی بن جعفر عليہما السالم نے نقل کيا کہ انہوننے جعفر بن محمد 

سے مشوره ليا تھاتو ميں نے ان سے کہا : اے عمو جان ! اگر آپ چاہتے سے سناتھا کہ زيد نے اپنے قيام سے متعلق مجھ 
  ) ١ہيں کہ آپ کو کناسہ ميں پھانسی دی جائے تو آپ کا راستہ صحيح ہے۔(

جس وقت زيد امام کے حضور سے باہر چلے گئے تو امام نے فرمايا: افسوس ہے اس پرجو زيد کی آواز کو سنے اور اس 
  )٢کی مدد کو نہ جائے۔(

د حقيقی شيعہ اور امام صادق کی امامت کے معتقد تھے جيسا کہ آپ نے فرمايا: ہر زمانہ ميں ہم اہل بيت ميں سے ايک زي
شخص لوگوں پر خدا کی حجت ہے اور ہمارے زمانے ميں يہ حجت ميرے بھائی کے فرزند جعفر بن محمد ہيں جو شخص 

  ) ٣ان کی مخالفت کرے گا وه ہدايت نہيں پائے گا۔( بھی ان کی پيروی کرے گا وه گمراه نہيں ہوگا اور جو بھی
زيد خود کو امام نہيں سمجھتے تھے اور لوگوں سے بھی منع کرتے تھے اس بارے مينامام صادق فرماتے ہيں خدا ميرے 

  چچا زيد پر رحمت نازل کرے وه جب بھی 
............  

 ، معجم البلدان ،دار احياء التراث العربی،بيروت ،طبع اول )کوفہ کے محلہ ميں سے ايک محلہ ہے ،حموی ،ياقوت بن عبد هللا١(
   ١٥٣،ص٤ہجری،ج١٤١٧،
  ١،حديث:٢٥، باب:٢٢٥ص ١ہجری ،ج١٤٠٤)صدوق عيون اخبار رضا ،موسسہ االعلمی للمطبوعات بيروت ٢(
   ٣٢٥ہجری قمری ،ص١٣٧٣)شيخ صدوق ،االمالی،المطبعہ،قم ،٣(

  )١د نے جن آل محمد ۖ کی طرف دعوت دی ہے وه ميں ہوں۔(کامياب ہوتے اپنے وعدے کو وفا کرتے زي
) جس خاندان کے افراد زيد کے ساتھ شہيد ٢امام صادق نے زيد کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کی سر پرستی فرمائی(

  ) ٣ہوگئے تھے ان کی نصرت و مدد کی اورايک دفعہ تو ايک ہزار دينار ان کے درميان تقسيم کيا۔(
جا سکتا ہے کہ زيد کا قيام توابين و مختار کے قيام کی طرح پوری طرح شيعی او ردرست موقعيت پر استوار  اس بنا پر کہا

  تھا نيز ظلم کے مقابلے ميں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے تھا ان کی روش فرقہ زيديہ سے بالکل جداتھی۔ 

  (ب)قيام يحيٰی بن زيد 
ن کے فرزند يحيٰی نے اپنے والد کی تحريک کو آگے بڑھايا اور مدائن کے راستے سے ھ ميں ا١٢١زيد کی شہادت کے بعد 

خراسان آئے اور شہر بلخ ميں ايک مدت تک ناآشنا طريقہ سے زندگی بسر کی، يہاں تک کہ نصر بن سيار نے ان کو گرفتار
  بعد جيل سے فرارکرليا اور ايک عرصہ تک زندان ميں رہے يہاں تک کہ اموی خليفہ ہشام کے مرنے کے 

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

)شيخ طوسی ،اختيار معرفة الرجال (رجال کشی)تحقيق سيد مہدی رجائی ،موسسہ آل البيت االحياء التراث،قم ،ہجری،ج ١(
  ٤٠٩۔٤٠٧ھ ، شمسی،ص١٣٧٨،پيشوائی،مہدی:سيرئہ پيشوايان ،موسسہ امام صادق،قم ،طبع ہشتم ٢ص

  ٣٣١ہجری ص ١٤١٦منشورات شريف الرضی ،قم،)اصفہانی ابو الفرج ،مقاتل الطالبين ،٢(
  ٣٤٥ہجری قمری ،ص١٣٧٣)شيخ مفيد ،االمالی،المطبعہ،قم ،٣(

ہوگئے، خراسان کے شيعہ کافی تعداد ميں ان کے اطراف ميں جمع ہوگئے وه نيشاپور آئے اور وہانکے حاکم عمر بن زراره 
يں جوزجان ميں بنی اميہ کی افواج سے جنگ ھ م ١٢٥قسری کے ساتھ جنگ کی اوراس کو شکست دی ليکن آخر کار 

  )١کرتے ہوئے آپ کی پيشانی پر تير لگا اور ميدان جنگ ميں قتل ہوگئے اور ان کی فوج منتشر ہوگئی۔(
قيام زيد کے بر خالف ان کے بيٹے يحيٰی کا قيام کاپوری طرح زيديہ فرقہ کے مطابق اور اس سے ہماہنگ تھا يہ مطلب 

ميان ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہے کہ جو امام صادق کے اصحاب ميں سے تھے وه ايک طرح متوکل بن ہارون کے در
سے اپنے باپ کی امامت کے قائل تھے اور خود کو اپنے باپ کا جانشين سمجھتے تھے، امامت کے تمام شرائط کے ساتھ وه

  )٢تلوار سے جنگ کرنے کو بھی امامت کے شرائط مينسے جانتے تھے۔ (
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قہ زيديہ کی بنياد پڑتی ہے ان کا راستہ اور شيعہ اثنا عشری سے بالکل جدا ہوجاتا ہے يہاں تک کہ وه فقہی يہاں سے فر
  مسائل ميں بھی ائمہ معصومين کی طرف رجوع نہيں کرتے تھے ۔

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

  ٣٢٦،٣٢٧،٣٣٢،ص٢ہجری ،ج١٤١٤)ابن واضح، تاريخ يعقوبی،منشورات شريف رضی،قم ،١(
)متوکل بن ہارون کہتے ہيں: يح بن زيد اپنے باپ کی شہادت کے بعد جب خراسان جا رہے تھے تو ميں نے ان سے مالقات کی ،ميں ٢(

نے سالم کيا انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آرہے ہو؟ ميں نے کہا: حج سے، پھرانہوں نے مدينہ ميں اپنے عزيز و اقارب کے بارے 
ے بارے ميں بہت سے سواالت کئے، ميں نے حضرت کے بارے ميں زيد کی شہادت کے بعد جوصدمہ و ميں پوچھا نيزجعفر بن محمد ک

غم تھا اسے بتايا، يح نے کہا: ميرے چچا محمد بن علی الباقر عليہ السالم نے بنی اميہ کے خالف جنگ کرنے سے ميرے والد کو منع 
ائی جعفر بن محمد سے بھی مالقات کی، ميں نے کہا: ہاں ، پوچھا ميرے کيا تھا اور انجام سے با خبر کيا تھا ، کيا تم نے ميرے بھ

بارے ميں بھی انہوں نے کچھ کہا ہے ؟ميں نے کہا : انہوننے جو کچھ کہا ہے اسے ميں آپ کے سامنے بيان نہيں کر سکتا ، کہنے 
  فرماياتھا  لگے ،مجھے موت سے نہ ڈرائو جو کچھ سنا ہے اسے بيان کرو، ميں نے بتا يا کہ حضرت نے

کہ آپ کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دياجائے گاجس طرح آپ کے والد کو شہيد کر کے سولی پر لٹکا ديا گيا تھا، يحکا رنگ متغير ہو گيا 
ھنی کہا : (يمحوهللا ما يشاء و يثبت و عنده ام الکتاب)اے متوکل! خدا نے اپنے دين کی تائيد ہمارے ذريعہ کرائی ہے ، علم و تلوار کا د

ہميں بنايا ہے اور يہ دونوں چيزيں مجھ ميں موجود ہيں ليکن ہمارے چچازادبھائيوں کو صرف علم ديا ہے ، ميں نے کہا :ميں آپ پر 
قربان جائوں ليکن لوگ تو آپ سے زياده جعفر بن محمد کی طرف راغب ہيں کہنے لگے: ميرے چچا محمد بن علی اور جعفر بن محمد 

ت ديتے ہيں اور ہم لوگوں کوموت کی طرف دعوت ديتے ہيں ، ميننے کہا :فرزند رسول! آپ زياده جانتے ہيں لوگوں کو زندگی کی دعو
يا وه لوگ ، تھوڑی دير سر جھکا کر سوچتے رہے پھر کہا : ہم سب علم و دانش رکھتے ہيں سوائے اس کے کہ ہم جو کچھ جانتے ہيں

ينجانتے ، پھر سوال کيا گيا : ميرے بھائی کی کوئی چيز تمہارے پاس محفوظ ہےاسے وه جانتے ہيں مگر وه جو جانتے ہيں ہم اسے نہ
صحيفہ کاملہ سجاديہ ، ترجمہ علی … ( ؟ ميں نے کہا : ہاں ميں نے حضرت کی کچھ حديث اور صحيفہ سجاديہ کی کچھ دعائيندکھائيں 

 ١٢۔ ٩نقی فيض االسالم ،انتشارات فيض االسالم ، ص 
 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  عباسيونکے زمانے ميں شيعوں او رعلويوں کا قيام 
  چوتھی صدی ہجری کے اوائل تک عباسيوں کے دوران حکومت قيام کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے:

  )منظم اور پالننگ کے ساتھ قيام جيسے زيديوں کا قيام ١( 
  )پراگنده اور نا منظم قيام٢(

  )زيديوں کا قيام١(
زيديوں نے پہلی تين صديونميں شيعوں کی بہت زياده آباديوں کو تشکيل ديا اور خالفت وامامت کو فرزندان فاطمہ کا حق 

جانتے تھے اور عباسيوں کو غاصب جانتے تھے انہوننے بعض مناطق جيسے طبرستان،مغرب ويمن ميں حکومت تشکيل 
ے کے لئے پہلے ہی سے پالن بنا رکھا تھا، فرقۂ زيديہ محمد نفس زکيہ اور ابراہيم کو زيديوں کا امام شمار کرتے ہيں دين

کيونکہ يحيٰی بن زيد نے ان کو اپنا جانشين قرار ديا تھا يہينسے زيديوں اور اوالد زيد کا امام حسن کے پوتوں کے ساتھ يا 
گہرارابطہ وجود ميں آيا ، ابراہيم بن عبدهللا جو اپنے بھائی محمد نفس زکيہ کے دوسری اصطالح ميں بنی حسن کے ساتھ 

جانشين تھے کہ جنہوں نے بصره مينعباسيوں کے مقابلے ميں پرچم انقالب بلند کيا اورزيد کے دوسرے فرزندعيسٰی کو اپنا 
ے دور خالفت ميں بطور مخفی دنيا سے جانشين قرار ديا ،عيسٰی ابراہيم کے قتل کے بعدفرار ہو گئے اور مہدی عباسی ک

  )١رخصت ہوگئے۔(
زيديوں نے محمد نفس زکيہ اور ابراہيم کے قتل کے بعدکسی ايک کی رہبری پر اتفاق نہيں کيا اور اوالد فاطمہ ميں سے 
ليکنايسے امام کو تالش کرتے رہے جو جنگ کے لئے شجاعت رکھتا ہو اور ان کی رہبری کو اپنے کاندھوں پر اٹھاسکے ،

ھ تک کسی ايک امام پربھی اتفاق نہ کر سکے يہاں تک کہ حسن بن علی حسنی کہ جواطروش کے لقب سے جانے ٣٠١
جاتے تھے اس سال خراسان ميں قيام کيا اور گيالن ومازندران کی طرف کوچ کياتاکہ زيديوں کی تحريک کو آگے بڑھا 

  )٢سکيں۔(
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............  

  ٣٤٥) ابو الفرج اصفہانی، ص١(
، و شہرستانی ، ٣٩٤۔٣٩٣، ص٤ھ ،ج١٤١١)مسعودی ،علی بن حسين ،مروج الذھب،منشورات مؤسسہ االعلمی للمطبوعات بيروت ٢(

  ١٣٩ص ١ھ ش، ج ١٣٦٤کتاب ملل و نحل ، منشورات شريف الرضی ، قم ، 

ی رہبريت ہےيہی وجہ ہے کہ عباسی حکام زيديوں سے کافی خوف زده رہتے تھے اور کوششيں کرتے تھے کہ جس ميں بھ
اس کو قتل کرديا جائے خصوصاً اوالد زيد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ايسے افراد کو گرفتار کرنے کے لئے 

  )١جاسوس معين کرتے اور انعامات کا اعالن کرتے تھے۔(
صرف بدگمانی  جيسا کہ عيسٰی بن زيد مخفی طريقہ سے دنيا سے چلے گئے اورہارون نے ان کے بيٹے احمد بن عيسٰی کو

  )٢کی بنياد پرگرفتار کرليا اور زندا ن ميں ڈال ديا۔(
ا لبتہ اس دوران بنی حسن کے بعض بزرگان کہ جو بعض تحريکوں کے رہنما شمار ہوتے تھے زيديوں کے راستے پر نہيں 

کا احتمال  چلے اور زيديوں کے اصول کے پابند نہيں تھے اسی وجہ سے جب جنگ ميں کوئی مشکل پيش آتی اور شکست
ہوتاتھاتو زيدی ان کو تنہا جنگ ميں چھوڑ کر فرار ہوجاتے تھے اور ان کا قيام شکست کھا جا تا تھا (جيسے يحيٰی بن 

  عبدهللا) ان کے درميان يحيٰی کا بھائی ادريس تنہاوه شخص ہے جوکسی حد تک
............  

نے کا علم ہو ا تو اس نے ابن کرديہ کو اس بات پر معين کيا کہ وه ) جيسا کہ ہارون کو جب احمد بن عيسٰی کے زندان سے فرارہو١(
کوفہ اور بصره کے اطراف مينجاکر تشيع کا اظھار کرے شيعوں اور زيديوں کے درميان رقم تقسيم کرے تاکہ وه مخفی طور سے 

ے بعداس کے خفيہ ٹھکانے کاپتہ احمدبن عيسٰی کا پتہ لگائے ابن کرديہ نے بہت زياده کوشش کی اور بہت ساری رقم خرچ کرنے ک
  لگايا پھر بھی وه احمد کو گرفتار نہينکر سکا ۔

   ٤٩٢،٤٩٦ھ ص١٤١٦ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،منشورات الشريف الرضی ،قم 
  ٤٩٢،٤٩٦ھ ص١٤١٦)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،منشورات الشريف الرضی ،قم ٢(

جہ سے کہ وه افريقہ ميں عباسيوں کی دسترس سے دور تھا ،وہاں اس نے عباسيوں کے )اور وه بھی اس و١کامياب ہوا،(
  )٢خالف جد وجہد کی اور حکومت تشکيل دينے ميں کامياب ہوگيا۔(

منجملہ ان رہبروں ميں کہ جنہوں نے زيد يوں کے اصول اور مبنٰی کو قبول نہيں کيا اور اہل بيت کے راستہ کو اختيا ر کيا، 
بن عبدهللا محمد نفس زکيہ کے بھائی تھے کہ جو محمد کی شکست کے بعد خراسان چلے گئے اور وہاں سے  ان مينيحيیٰ 

سرزمين ديلم جو آج گيالن و مازندران کے نام سے مشہور ہے منتقل ہوگئے،ليکن وہاں کا حاکم جو ابھی مسلمان نہيں ہواتھا 
ہارون کے کار ندوں کے حوالہ کردے اس وقت يحيٰی ہارون ہارون رشيدکی دھمکی پر اس نے چاہاکہ ان کو گرفتا رکرکے 

کے وزير فضل بر مکی سے امان چاہنے پر مجبور ہوئے وزير نے ان کو امان بھی دی ليکن امان کے بر خالف انہينبغداد 
  ) ٣مينجيل ميں ڈياگيا اور زندان ہی ميں دنيا سے رخصت ہوگئے،(

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

مد نفس زکيہ کے بھائی تھے حسين بن علی حسنی (شہيد فخ)کے قيام ميں کہ جو ہادی عباسی کے )ادريس بن عبدهللا کہ جو مح١(
زمانہ مينرونما ہوا تھا اور وه حسين کی شکست کے بعد حاجيوں کے ساتھ انجان طريقہ سے مصرچلے گئے اور وہانسے مراقش کی 

يک حکومت بنائی ليکن ايک شخص نے ان کو خليفٔہ عباسیطرف کوچ کيامراقش کے لوگ ان کے اطراف جمع ہوگئے انہوننے وہانپر ا
ہارون کے حکم سے زہر دے ديا اور لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کے کمسن بچے کانام ادريس رکھ ديا ادريس دوم نے جوان 

  ٣٢٦،ص ٣الذھب جہونے کے بعد وہاں پر حکومت بنائی اور حکومت اداريسيہ وہاں پر تقريباًايک صدی قائم رہی مسعودی مروج 
  ٤٠٦،٤٠٨) ابوالفرج اصفہانی ،مقا تل الطالبين،ص٢(
  ٣٩٣) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، ص٣(

يہ امام صادق کے تربيت يافتہ شاگردوں ميں سے تھے اور جب بھی امام صادق سے حديث نقل کرتے تھے تو کہتے تھے 
  )١ميرے حبيب جعفر بن محمد نے اس طرح فرمايا ہے۔(

يونکہ ان کے اہل بيت کے راستے پر چلنے اور فقہ پر عمل کرنے کی وجہ سے زيديوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ک
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  ) ٢اطراف سے دور ہو گئے لہذاوه مجبور ہوئے کہ خود کو ہارون کے وزير فضل بن يحيٰی کے سامنے تسليم ہو جائيں۔(

  (الف) قيام محمد نفس زکيہ
يوں کے قيام عروج پر تھا ان قيامونميں سے ايک اہم قيام منصور عباسی کے زمانے ميں تھا دوسری صدی ہجری ميں علو

اس قيام کے رہبر محمد نفس زکيہ تھے کہ ان کی يہ تحريک عباسيوں کی کاميابی سے پہلے شروع ہوچکی تھی اور امام 
فقہاو علماء حضرات جيسے ابو حنيفہ، صادق کے سوا تمام بنی ہاشم نے ان کی بيعت کرلی تھی، يہانتک کہ اہل سنت کے 

محمد بن عجالن مدينہ کے فقيہ ابو بکر بن ابی سبره فقيہ ،عبدهللا بن جعفر؛ہشام بن عروه ،عبدهللا بن عمر ، واصل بن 
سبھی نے ان کی بيعت کرلی تھی اور نبی اکرم ۖسے منقول روايات جو امام مہدی کے قيام کے بارے …عطا،عمرو بن عبيد

  )٣س کو ان پر تطبيق کرتے تھے۔(ميں تھينا
  ليکن عباسيوں کے زمانے ميں اس کا قيام وقت سے پہلے ہونے کی وجہ سے 

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

  ٣٩٣) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، ص١(
  ٣٩٣۔٣٩٢) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، ص٢(
  ٢٥٤،٢٥٥،٢٥١،٣٤٧)مقاتل الطالبين ،ص٣(

ميں بھی ان کے بھائی ابراہيم کا قيام زيديوں کی خيانت کی وجہ سے کامياب نہيں ہوسکا ليکن ان کے شکست کھا گيا ،بصره 
اور بھائی منتشر ہوگئے تھے، ہارون کے زمانے تک ان کی بغاوت جاری رہی ادريس بن عبدهللا نے مراقش کی طرف فرار 

کے ذريعہ انہيں زہر دے دياگيا، اس کے بعد اس کی  کيا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو قبول کيا ليکن ہارون کے کارندوں
پير وی کرنے والوں نے ان کے چھوٹے بيٹے کو ان کی جگہ بٹھا ديا اور اس کا ادريس ثانی نام رکھا اور مدتونتک شمالی 

ائی نے افريقہ ميں ادريسيوں کی حکومت بر قرار رہی ،محمد کا دوسرا بھائی يحيٰی طبرستان چالگيا محمد کے ايک اور بھ
شمال اور جزيره کی طرف سفر کيا ،محمد نفس زکيہ کے اور دوسرے بيٹے بنام علی ،عبد هللا حسن مصر، ہنداور يمن کی 

  )١طرف چلے گئے اورمدتوں عباسی حکومت ان سے پريشان تھی۔(

  (ب)قيام ابن طبا طبائی حسنی 
مت کی خاطر لڑائی کے سبب شيعوں نے فرصت ہارون کی موت کے بعد اس کے دو بيٹے امين و مامون کے درميان حکو

کو غنيمت جانا اور علويوں کے قيام بھی اس زمانے مينعروج پر تھے اس دور ميں ابوسرايا جيسے الئق و سزوار فوجی 
کمانڈر کی وجہ سے علويوں کا محاذتمام عراق (سوائے بغداد کے ) حجاز ، يمن اور جنوب ايران تک پھيل گيا اور يہ عالقے

  )٢يوں کی حکومت سے خارج ہوگئے۔(عباس
............  

  ٣٢٦،ص ٣)مسعودی ،علی بن حسين ،مروج الذہب ،ج١(
  ٤٤٥، ص٢ہجری، ج١٤١٤) ابن واضح ،تاريخ يعقوبی،منشورات شريف رضی ،قم ،٢(

جما  لشکر ابو سرايا جس فوج کے مقابلہ ميں بھی جاتا اسے تحس نحس کرديتا اور جس شہر ميں بھی جاتا اس پر قبضہ
ليتاتھا،کہتے ہيں کہ ابو السرايا کی فوج سے خليفہ کے دوالکھ سپاہی قتل ہوئے حاالنکہ اس کے قيام کے روز سے اس کی 

گردن زنی تک دس ماه سے زياده نہيں گزرے تھے يہاں تک کہ بصره جو عثمانيوں کا مرکز تھايہاں بھی علويوں کی حمايت
ا ،مکہ اور اطراف حجاز ميں محمد بن جعفر (جس کا لقب ديباج تھا)نے قيام کيا کہ کی گئی اس شہرميں زيد النار نے قيام کي

جس کو امير المو منين کہا جاتا تھا،يمن ميں ابراہيم بن موسٰی بن جعفر نے قيام کيا، مدينہ ميں محمد بن سليمان بن دائود بن 
وہاں جعفر بن زيد بن علی اور حسين بن ابراہيم بنحسن نے قيام کيا، واسط کہ جہاں اکثر لوگ عثمانيوں کی طرف مائل تھے 

حسن بن علی نے قيام کيا، اور مدائن ميں محمد بن اسماعيل بن محمد نے قيام کيا ،خالصہ يہ کہ کوئی ايسی سرزمين نہيں 
ک تھی جہاں علويوں نے خود سے يالوگوں کے ابھار نے کی وجہ سے عباسيوں کے خالف قيام نہ کياہو اورنوبت يہاں ت

پہنچ گئی کہ اہل شام اور بين النہرين جو اموی اور آل مروان سے دوستی ميں شہرت رکھتے تھے ابو السرا يا کے ساتھی 
محمد بن محمد علوی کے گرويده ہوگئے اور اس کو خط لکھا کہ ہم آپ کے ايلچی کے انتظار ميں بيٹھے ہيں تا کہ آپ کے 
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  )١فرمان کو نافذ کريں۔(

  يد حسنی ( طبرستان کے علوی )(ج)قيام حسن بن ز
  ھمستعين عباسی کے دور خالفت ميں حسن بن زيد جو پہلے رے ميں ساکن تھے انہوں ٢٥٠

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

  ٤٣٦۔٤٣٥)ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين،منشورات شريف الرضی،قم ،ص١(

طبرستا ن اور جرجان کے عالقے ميں نے طبرستان ميں خروج کيا اور لوگوں کو آل محمد ۖ کی رضا کی طرف دعوت دی 
ھ تک ٣٤٥)اور طبرستان ميں علوی حکومت کی بنياد قائم کردی جو ١چھوٹی چھوٹی جھڑپيں کرکے اپنے قبضہ ميں کرليا(

  )٢جاری رہی۔(
حسن بن زيد نے بيس سالہ حکومت ميں چند مرتبہ ری ،زنجان ،قزوين پر غلبہ حاصل کيا اور اسی سال کہ جس ميں قيام کيا 

  )٣تھا علويوں ميں سے محمد بن جعفر کو ری کی طرف روانہ کياجو طاہر يوں کے ہاتھوں گرفتا رہوگيا۔(
  ) ٤ھ ميں حسين بن احمد علوی نے قزوين ميں قيام کيا اور طاہريونکے کارندوں کو وہاں سے نکال باہرکرديا۔(٢٥١

تہران پر غلبہ حاصل کيا اوروہاں کے لوگوں سے  جيسا کہ حسين بن زيد کے بھائی نے الرجان ، قصران اور موجوده شمال
  ) ٥اپنے بھائی کے لئے بيعت لی ۔(

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

  ٣٤٦،ص ٥ھ ج١٤٠٨)،طبری ،محمد بن جرير،تاريخ طبری،دارالکتب العلميہ،بيروت،دو سری طبع،١(
  ٥٢٥ھ، ص ١٣٧٥و  ١٤١١)سيوطی جالل الدين ،تاريخ الخلفا،منشورات الرضی،طبع اول،٢(
  ٣٦٥،ص ٥ھ، ج١٤٠٨)،طبری ،محمد بن جرير،تاريخ طبری،دارالکتب العلميہ،بيروت،دو سری طبع،٣(
  ٣٦٥، ص ٥ھ، ج١٤٠٨)،طبری ،محمد بن جرير،تاريخ طبری،دارالکتب العلميہ،بيروت،دو سری طبع،٤(
  ٣٦٥،ص ٥ھ ج١٤٠٨) طبری ،محمد بن جرير،تاريخ طبری،دارالکتب العلميہ،بيروت،دو سری طبع٥(

ھکے حاالت کے بارے ميں کہتا ہے: طبرستا ن کی حکومت کے عالوه حکومت ری کا عالقہ ہمدان تک حسن ٢٥٠ طبری
) ٢)شمال ايران کے مناطق کے عالوه جن مناطق ميں حسن بن زيد نے قيام کيا،اس ميں عراق(١بن زيد کے ہاتھ ميں تھا، (

ئی تھی کہ وه لوگوں کو اپنے پاس جمع کرکے قيام کے لئے )بھی شامل ہيں نيز علويوں ميں جرٔات پيدا ہوگ٤) مصر (٣شام(
  اٹھ کھڑے ہوتے تھے ۔

ھ ميں حسن بن زيد کا انتقال ہوگيا اور ان کے بھائی محمد بن زيد کو ان کا جانشين قرار دياگيا اور انہوں  ٢٧٠يہاں تک کہ 
انی کمانڈر کے ہاتھونشہيد ھ تک حکمرانی کی، آخر کار محمد بن ہارون سے جنگ کے درميان ايک سام ٢٨٧نے 

  ) ٥ہوگئے۔(
ھ ميں محمد بن زيد کی شہادت کے بعد ناصر کبير( جس کا لقب اطروش تھا) نے منطقہ گيالن و ديلم کے عالقہ ميں لو  ٢٨٧

  )٦سال وہاں حکومت کی۔( ١٤گوں کو اسالم کی دعوت دی اور 
  ) ٧(ھميں طبرستان آيا اور وہاں کی حکومت کو اپنے قبضہ ميں کيا۔٣٠١

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

  ٣٦٥،ص ٥ھ ج١٤٠٨)،طبری ،محمد بن جرير،تاريخ طبری،دارالکتب العلميہ،بيروت،دو سری طبع١(
  ٤٣٠۔٣٦۔ ٣٩٥: ص٥ھ ج١٤٠٨)،طبری ،محمد بن جرير،تاريخ طبری،دارالکتب العلميہ،بيروت،دو سری طبع،٢(
  ٣٢٧)مسعودی ،علی بن حسين ، مروج الذھب ، ص ٣(
  ٣٢٦ن ، مروج الذھب ،ص)مسعودی ،علی بن حسي٤(
  ٥٤٢، ص١٣٧٤ھ ١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ،منشورات شريف الرضی ، طبع دوم،٥(
  ٢٨٣)مسعودی ،علی بن حسين ، مروج الذھب ،ص٦(
   ٣٢٧)مسعودی ،علی بن حسين ، مروج الذھب ،ص ٧(
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  (د)قيام يحيٰی بن حسين ( يمن کے زيدی)

وی جو'' الھادی الٰی الحق ''کے لقب سے مشہور تھا ،اس نے حجاز ميں قيام کيا، زيدی اس کے ھ ميں يحيٰی بن حسين عل٢٨٨
اطراف جمع ہوگئے اور وه اسی سال يمنی قبائل کی مدد سے صنعاميں داخل ہوا اوراس نے زيديونکے امام کے نا م سے اس 

ی وہاں کی زمام حکومت کو اپنے ہاتھ ميں جگہ خطبہ پڑھا، اگرچہ يمنی قبائل سے اس کی چھڑپ ہوتی رہی ،مگر پھر بھ
ھميں زہر کی وجہ سے اس دنيا سے چالگيا، اس کا شمار ٢٩٨لينے ميں کامياب ہوگيااوراپنی حکومت قائم کی آخر کار 

زيديوں کی بزرگ ترين شخصيتوں ميں ہوتاہے، علم و دانش کے لحاظ سے بھی اسے ايک خاص مقام حاصل تھايہی وجہ 
) اس کے فرزند زيديوں کے امام ١يمن ميں اس کے نام سے معروف ہوا اوراسے'' ہادويہ ''کہا جانے لگا،( ہے کہ زيديہ فرقہ

  )٢اور حکمراں تھے۔(
ھ تک قائم تھی حکومت پر ہادی الی الحق ١٣٨٢يمن ميں زيديوں کی امامت و حکومت انقالب جمہوريہ عرب کے قيام يعنی 

  کے بيٹے او رپوتوں کی حکمرانی تھی۔
............  

  ١٣٤،ص١٣٧٧، ١)رجوع کيا جائے ،علی ربانی گلپائيگانی،فرق و مذاہب کالمی،مرکز جہانی علوم اسالمی ج١(
  ٥٢٥ھ،ص١٤١١)سيوطی جالالدين، تاريخ الخلفائ،منشورات شريف الرضی،قم ،طبع اول، ٢(

 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  )پراگنده قيام٢(
  اس قسم کے قيام بغير کسی پروگرام اور پالننگ کے ايک فرد کے عزم و ارادے سے وجود ميں 

آئے ہيں اور اکثر خلفاو حکام کی طرف سے شيعوں اور علويوں پر ہونے والے ظلم وجور کے مقابلے ميں رد عمل کے 
  طور پر متحقق ہوئے ہيں، ان قياموں ميں سے اہم ترين قيا م حسب ذيل ہيں: 

  (الف)قيام شہيد فخ
سی کے دور حکومت ميں قيام کيا ان کا آپ حسين بن علی حسنی( شہيد فخ) کے نام سے مشہور تھے جنہوننے ہادی عبا

خروج ،خليفہ وقت کی طرف سے علويوں اور شيعوں پر بے حد ظلم و ستم کے مقابلے ميں تھا ،يعقوبی کا بيان ہے : خليفہ 
عبا سی موسٰی ہادی نے طالبيوں کو تالش کيا، ان کو شدت سے ڈرايا اور ان کے حقوق کو قطع کر ديا اور مختلف عالقہ 

  )١ھ بھيجا کہ طالبيوں پر سختی کی جائے ۔(مينيہ لک
ہادی عباسی نے مدينہ ميں عمر کے پوتے کو حاکم بنايا تھا جو کہ طالبيوں پر بے حد سختی کرتا تھا ، اور ہر روز ان کی 

خير  تالشی ليتاتھا اس ظلم کے مقابلے ميں حسين بن علی حسنی نے قيام کيا اور حکم ديا کہ مدينہ کی اذان ميں'' حی علیٰ 
العمل'' کہا جائے اور کتاب خدا اور سنت پيغمبر ۖکی بنياد پر لوگوں سے بيعت لی اورلوگوں کو'' الرضا من آل محمۖد'' يعنی 

  اوالد رسول ۖسے ايک معين شخص کی رہبری کی طرف دعوت دی، ان کی روش امام کاظم کی
............  

  ٤٠٤،ص٢،ج١٤١٧،طبع) ابن واضح ،تاريخ يعقوبی،منشورات شريف الرضی،قم١(

  )١مرضی کے مطابق تھی، ان سے امام نے فرماياتھا : تم قتل کردئے جائوگے۔(
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اس وجہ سے زيدی ان سے دورہوگئے اور وه پانچ سوسے کم افراد کے ساتھ عباسی سپاہيوں کے مقابلے مينکہ جن کا 
ن ايک جگہ کہ جس کا نام فخ ہے وہاں اپنے سردار سليمان بن ابی جعفر تھا کھڑے ہوگئے آخرکار مکہ اور مدينہ کے درميا

  )٢دوست اور ساتھيوں کے ہمراه شہيد ہوگئے۔(
) بطور کلی علوی رہنمائوں کے ٣امام رضانے فرمايا: کربال کے بعد فخ سے زياده عظيم اور بڑی مصيبت کوئی نہيں تھی،(

امل نہيں تھے ،شيعيان اور اصحاب ائمہ اطہارقيام مينمحمد بن عبدهللا نفس زکيہ کے عالوه عموميت کے ساتھ مقبوليت کے ح
  ميں سے چند تن کے عالوه ان تحريکوں ميں زياده شريک نہيں تھے ۔

  (ب)قيام محمد بن قاسم 
ھ ميں واقع ہوا وه امام سجاد کے پوتوں ميں سے تھے اور کوفہ ميں ساکن تھے يہ علو ی ٢١٩محمد بن قاسم کا خروج 

  يز گارشمار ہوتے تھے ، معتصم کی سادات مينعابد و زاہد و پر ہ
............  

   ٣٧٢ھ، ص١٣٧٤ھ١٤١٦) ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، منشورات شريف الرضی ، طبع دوم ، ١(
  ٣٨٠،٣٨١)ابوالفرج اصفہانی،گزشتہ حوالہ،ص٢(
 العظمٰی المرعشی النجفی،قم ) کياء گيالنی ،سيد احمد بن محمدبن عبد الرحٰمن،سراج االنساب،منشورات مکتبة آية هللا٣(
  ٦٦ھ،ص١٤٠٩،

جانب سے فشار بڑھا تو مجبور ہوئے کہ کوفہ چھوڑ کر خراسان کی طرف چلے جائينيہی فشار قيام کا باعث بنا ،جيسا کہ 
سھ ميں معتصم نے محمد بن قاسم کو ڈرايا وه بہت زياده زاہد اور پر ہيز گار تھے ج٢١٩مسعودی کا بيان ہے اس سال يعنی 

وقت معتصم کی جانب سے جان کا خطره ہوا تو آپ نے خراسان کی طرف کوچ کيا اور خراسان کے مختلف شہروں جيسے 
  )١مرو، سرخس طالقان اور نسا ميں گھومتے رہے۔(

ہزار کے قريب افراد ان کے اطراف ميں جمع ہوگئے تھے ايسے حاالت ميں بھی ان کا قيام  ٤٠ابوالفرج کے نقل کے مطابق 
نتيجہ کو نہيں پہنچا اور يہ جمعيت ان کے اطراف سے منتشر ہوگئی آخر ميں طاہر يوں کے ہاتھونگرفتار ہوگئے اور کسی 

  )٢اس کے بعد سامره کی جانب روانہ ہوئے اور وہيں پران کو زندان ميں ڈال ديا گيا۔(
بر ان کے بارے ميں نہيں ملتی اور البتہ شيعوں اور اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے آزاد ہوگئے ليکن اس کے بعد کوئی خ

  )٣گمنام طريقہ سے دنيا سے چلے گئے۔ (
............  

  ٦٠:ص٤ھ: ج١٤١١)مسعودی،علی بن حسين ،مروج الذہب ،موسسة االعلمی للمطبوعات ،بيروت،طبع اول ١(
  ٦٤٧۔ ٤٦٤ھ ص،١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی، مقاتل الطالبين، منشورات الشريف الرضی، قم طبع دوم ، ٢(
   ١٦٠،ص٤ھ، ج١٤١١)مسعودی،علی بن حسين ،مروج الذہب ،موسسة االعلمی للمطبوعات بيروت،طبع اول : ٣(

  

  (ج)قيام يحيٰی بن عمر طالبی

يحيٰی بن عمر جعفر طيار کے پوتوں ميں سے تھے آپ نے کوفہ کے لوگوں ميں اپنے زہد و تقوٰی کی وجہ سے بلند مقام 
ر ترکی فوجيوں کی طرف سے جو ذلت آميز مظالم آپ پر ہوئے اس کی وجہ سے مجبور حاصل کرلياتھا ،متوکل عباسی او

ہوئے کہ کوفہ ميں ان کے خالف قيام کريں، جب تک امور کی زمام آپ کے ہاتھ ميں تھی آپ نے عدل و انصاف سے کام ليا 
قيام محمد بن عبدهللا بن طاہر  يہی وجہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں ميں آپ کو غير معمولی مقبوليت حاصل ہوگئی ليکن آپ کا

  )١کے ہاتھوں شکست کھا گيا اورلوگوں نے آپ کی مجلس عزا ميں بہت زياده رنج وغم کا مظاہره کيا۔ (
 )٢جيسا کہ مسعودی کاکہنا ہے : دور اور نزديک کے لوگوں نے ان کے لئے مرثيہ کہا چھوٹے بڑوں نے ان پر گريہ کيا ۔(

علوی جو دوران عباسی شہيد ہوئے تھے ان ميں کسی ايک کے لئے بھی اتنے مرثيہ نہيں  ابوالفرج اصفہانی کے مطابق وه
  )٣کہے گئے ۔(
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............  

  ١٦٠ھ ج ص١٤١١)مسعودی، علی بن حسين ، مروج الذہب، منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت، طبع اول ١(
  ١٦٠ھ ج ص١٤١١علمی للمطبوعات ، بيروت، طبع اول ، )مسعودی، علی بن حسين ، مروج الذہب، منشورات موسسة اال٢(
   ٥١١ھ،ص١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی،مقاتل الطالبين،منشورات الشريف الرضی،قم،طبع دوم،٣(

  

  قيام و انقالب کے شکست کے اسباب

  ان قيام کی شکست کے اسباب کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے :
ااور دوسرے فوج کا ہم آہنگ نہ ہونا غالباً اس طرح کے انقالب کے اکثررہنما اور قائد ايک تو قيادت اور رہبری کا ُسست ہون

صحيح طريقہ سے پالننگ نہيں کرتے تھے اور ان کے قيام صحيح طرح سے اسالمی اصول وطريقہ پراستوار نہيں تھے 
اور تائيد حاصل نہيں  اسی وجہ سے ان ميں سے بہت سے انقالب ايسے تھے کہ جسے امام معصوم کی طرف سے حمايت

تھی، دوسرے بعض قيام کی ناکامی، اگر چہ ان کے رہنما قابل اطمينان اور مؤثق افراد تھے، سبب يہ تھا کہ ان کی پالننگ 
ايسی تھی کہ جن کی شکست پہلے سے قابل مالحظہ تھی ايسی صورت ميں اگر امام واضح طور پر ان کی تائيد کر ديتے تو 

  تشيع کی بنياد اور امامت خطره ميں پڑ جاتی۔قيام کی شکست کے بعد 
دوسری طرف يہ قيام آپس ميں ہم آہنگ نہيں تھے اگر چہ ان کے درميان حقيقی اور مخلص شيعہ موجود تھے جو آخری دم 

تک اپنے مقصدکے حصول کی کوشش کرتے رہے ان ميں سے اکثر لوگوں کا ہدف ايمانی نہيں تھا ياتو ان کا علوی رہبروں 
ھ توافق نہ ہوسکايازياده تر لوگوں نے ميدان جنگ ميں اپنے کمانڈروں کا ساتھ چھوڑ ديا، عالمہ جعفر مرتضٰی اس کے سات

بارے ميں لکھتے ہيں: ان کی شکست کی علت اس کے عالوه کچھ نہيں تھی کہ زيديوں کے قيام سب سے پہلے سياسی 
بۖرميں سے جس نے بھی حکومت کے مقابلے ميں محرکات رکھتے تھے ان کی خصوصيت صرف يہ تھی کہ خاندان پيغم

تلوارکھينچی اس کو دعوت ديتے تھے، ان کے اندرايمانی فکر اوراعتمادی وجدان نہيں تھا بغير سوچے سمجھے اٹھ جاتے 
تھے،اپنے مرده احساسات اور خشک و فرسوده ثقافت پراس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ احساسات اور وجدان ميں ہم آہنگی 

يں ره گئی تھی کہ ايک مضبوط ومحکم سر چشمہ سے اپنی رسالت و پيغام کو اخذکر سکيں انہيں وجوه کی بنا پران باقی نہ
کی کشتی شکشت کے گرداب ميں پھنس جاتی تھی اور جانيں مفت ميں تلف ہو جاتی تھيں، بلکہ خود اندرونی طور پر انقالب 

ر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا پياسے کو سراب پر ہوتا ہے ، يہ وه نکتہ ہے سے روکنے کا جذبہ ان ميں ابھرتا تھا، ايسی طاقتوں پ
جو واضح کرتا ہے کہ لوگ حادثات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے اور جب پانی سر سے گذر جاتا تھا اور پھل تيار ہو جاتے 

  )١تھے تو وه عيش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔(
............  

   ١٩ھ ، ص ١٣٧٥د عليہ السالم ، ترجمہ سيد محمد حسينی ، دفتر انتشارات اسالمی ، قم ، طبع ہشتم ، ) زندگی سياسی امام جوا١(

 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  پانچويں فصل
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  جغرافيائی اعتبار سے تشيع کی وسعت 

يقين کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تشيع کا مرکزمدينہ تھا اور اصحاب پيغمبۖر کے درميان سب سے پہلے 
شيعہ اسی شہر ميں رہتے تھے تينوں خلفاکے زمانے ميں شيعہ اصحاب مختلف مناطق و شہرونمينپھيل گئے اور ان ميں سے

  د جواد مغنيہ اس بارے ميں لکھتے ہيں: بعض سيا سی اور فوجی عہدوں پر فائز تھے، عالمہ محم
شيعہ اصحاب کاتشيع کے پھيالنے ميں ايک اساسی کردار رہا ہے جہاں بھی گئے لوگوں کو قرآن و حديث اور صبرو تحمل 

کی طرف دعوت دی اور پيغمبۖر کے اصحاب ہونے کی بنا پر لوگوں کے درميان ان کابے حد احترام تھا اور ان کی 
  )١اثر انداز ہوتی تھيں۔(تقاريربہت زياده 

حتی ايسی جگہيں جيسے جبل عامل جو شام کا ايک حصہ تھا اور وہانپر معاويہ کا نفوذ زياده تھا پيغمبۖر کے بزرگ صحابی 
  )٢ابوذر کے جانے کی برکت سے وه شيعوں کا اصلی مرکز ہوگيا۔(

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

  ٢٦،٢٨ہجری،ص١٤١٣)الشيعہ فی الميزان ،منشورات شريف رضی ،قم،١(
  ٢٥،ص١)امين ،سيد محسن،اعيان الشيعہ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت،ج٢(

  عثمان کی خالفت کے آخری زمانے ميں بہت زياده شيعہ اسالمی سر زمينوں ميں 
رہتے تھے، اس طرح سے کہ مسلسل حضرت علی کا نام خالفت کے لئے ليا جانے لگا، اسی وجہ سے مدينہ ميں جب 

ع کيا توعثمان نے علی سے تاکيدکی کہ وه کچھ مدت کے لئے مدينہ سے نکل جائيناوراپنی کھيتی جو ينبع مخالفين نے اجتما
  )١ميں ہے وہاں چلے جائيں تاکہ شايد شورش کرنے والوں کی تحريک مينکمی آجائے۔(

کے کہ يہ شہر ،سپاهخصوصاً عراق ميں عثمان کے زمانے ميں شيعہ کا فی تعداد ميں تھے مثالً بصره کے شيعہ باوجود اس 
جمل کے تصّرف نيز ان کے تبليغ کی وجہ سے ان کے زير اثرآگيا تھا ليکن جس وقت انہيں يہ خبر ملی کہ امير المومنين 
مہاجر اور انصار کے ہمراه ان کی جانب آرہے ہينتو صرف قبيلئہ ربيع سے تين ہزار افرادمقام ذی قارميں حضرت سے 

ان کی ہمراہی عقيدت کی بنا پر تھی اور علی کو پيغمبر ۖ کی جانب سے منصوب خليفہ کے  ) علی کے ساتھ٢ملحق ہو گئے،(
  عنوان سے مانتے تھے ۔

  )٣بال ذری نے انہيں شيعيان علی اور قبيلہ ربيع سے تعبير کيا ہے۔(
ا، اسی اورجب علی خود بر سر حکومت آگئے اور عراق تشريف لے گئے تو تشيع کی وسعت ميں عجيب وغريب اضافہ ہو

طرح حضرت کے حکام اورواليونکی اکثريت شيعہ ہونے کی وجہ سے ان مناطق ميں شيعيت کو بہت زياده فروغ مال، جيسا 
  ) ٤کہ سيد محمد امين کا بيان ہے جہاں بھی واليان علی جاتے تھے وہاں کے لوگ شيعہ ہوجاتے تھے ۔(

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

  ٢٣٥)نہج البالغہ ، فيض اسالم ،خطبہ١(
  ٢٣٧ص  ٢ھ ج١٣٩٤ذری ، انساب االشراف ، منشورات االعلمی ، للمطبوعات ، بيروت )بال٢(
  ٢٣٧ص  ٢ھ ج١٣٩٤)بالذری ، انساب االشراف ، منشورات االعلمی ، للمطبوعات ، بيروت ٣(
  ٢٥ص  ١)اعيان الشيعہ ، دار التعارف ، للمطبوعات ، بيروت ، ج٤(

قہ ميں بھی عثمان کی طرف ميالن بڑھ گيا تھا ،شام تو پورے طور پر بنی البتہ اس دور ميں شام کے ساتھ ساتھ دوسرے عال
اميہ کے زير اثر تھامثالً بصره اور شمالی عراق کے عالقہ ميں عثمان کے قريبی افراد ا کے مستقر ہونے کی بناپر اس 

ہجری کے آخر تک )اور شمال عر اق ميں يہ ميالن دوسری صدی ١عالقے کے لوگ عثمان کی طرف مائل ہو گئے تھے،(
  باقی تھا۔

مکہميں بھی زمانۂ جاہليت سے ہاشميوں اور علويوں کے خالف ايک فضا قائم تھی اسی طرح طائف ميں بھی دورجاہليت کی 
طرح اسالم کے بعد بھی قريش کو بنی ہاشم سے رقابت تھی اور وه بنی ہاشم کی سر براہی کو قبول نہيں کرتے تھے اور يہ 

کے ساتھ مخالفت کے اسباب مينسے ہے طائف والوں نے بھی قريش کی ہم آہنگی سے پيغمبر ۖکی  قريش کے رسوۖل خدا
  دعوت قبول نہيں کی تھی اگر چہ اسالم کے طاقتور ہونے کے بعد تا خير سے سہی وه لوگ بھی تسليم ہو گئے۔

يل گئی،اسی دور ميں شيعہ حّجاج کے زمانے مينشيعيت عراق و حجاز کی سرحدوں سے عبور کر کے تمام عالقے ميں پھ
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حّجاج کی طرف سے سختی اور فشار کی بنا پر عراق سے نکل کر منتشرہوگئے اور دوسری اسالمی سرزمينوں ميں ساکن 
ہوگئے ،خاص کر اسالمی شرق جيسے ايران کہ جہاں پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ شيعہ مرکز قائم ہو گيا، 

ندان پيغمبۖر سے نسبت کی وجہ سے استفاده کيا اور ''الّرضا من آل محمۖد ''کے نعره کے خراسان ميں عباسيوں نے ان سے خا
  ساتھ اپنے ارد گرد جمع کر ليا اور امويوں کے خالف جنگ ميں

  ان سے فائده اُٹھايا ۔
............  

  ١٧٨ص  ٢ھ ج١٤١٤)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ، منشورات الرضی ، قم ١(

يع کی وسعت ميں معتدبہ اضافہ ہوا شيعہ مشرق مينايران، ہندوستان، قفقازوغيره کی طرف ہجرت عباسيوں کے دور ميں تش
کرگئے اوردولت اموی کے خاتمہ پرغرب يعنی يورپ کی سمت (مراقش )ميں بھی شيعوں کا نفوذ ہو گيا،خصوصاً افريقہ 

يديوں کی تھی ليکن شيعيت کے پھيلنے ميں دوسری صدی ميں ادريسيوں کی شيعہ حکومت قائم ہوگئی اگر چہ يہ حکومت ز
کا پيش خيمہ تھی البتہ اس کا ارتباط مصر ميں اغلبيوں کی حکومت کی وجہ سے کہ جو اس کے مقابلہ ميں قائم ہوئی تھی 

  )١مرکز يعنی مدينہ ميں بہت کم اثر تھا۔(
کے عالوه خوزستان جبل اس طرح دوسری صدی ہجری مينمذہب تشيع، جہاِن اسالم کے شرق وغرب ميں پھيل گيا اس 

مرکزی ايران نيز مشرق وسطی کے دور دراز عالقے ، افغانستان ،آذر بائيجان ، مراقش ہندوستان اور طبرستان تک پھيل 
  )٢گيا۔ (

  شيعہ اجتماعی مراکز 
تھے  جيسا کہ اشاره ہو چکا ہے پہلی تين صدی ہجری ميں شيعہ اسالمی سر زمين کے کافی عالقوں ميں زندگی بسرکرتے

  اور تمام جگہ منتشرہو گئے تھے ليکن شيعوں کی بھاری 
............  

، ابوالفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، ٢٤٥۔٢٤١ھ ص ١٣٦٦)امير علی ، تاريخ عرب اسالم ، انتشارات گنجينہ ، طبع سوم ، ١(
  ٤٠٨ھ ،ص ١٤١٦منشورات الشريف الرضی ، ق، 

ب ، مصر ، مدائن ، قزوين ، ری ، کاشان ، ارمنستان ، ساباط ، اصفہان ، ہمدان ، سمرقند ) ائمہ اطہار کے اصحاب کے درميان حل٢(
۔ ٩۔ ٨،کابل وغيره کے رہنے والے بھی موجود تھے ، رجال نجاشی ، دفتر نشر اسالمی ص 

ھ ش، ١٣٨٠ف ، ،اور ابن شہر آشوب ، معالم العلماء ، منشورات مطبعة الحيدرية، نج٣٦٧۔٣٤٤۔٢٩٠۔٢٣٦۔٢٣٣۔٢٠٨۔١٦١۔١٣٠۔٦٦
  ٣١ص 

اکثريت اورعظيم اجتماع چند ہی مناطق ميں تھا پہلی صدی ہجری مينشيعہ اجتماعی مراکز يہ تھے :مدينہ يمن،کوفہ، بصره، 
مدائن ، جبل عامل ، دوسری صدی ميں ان مراکز کے عالوه قم، خراسان، طبرستان، بغداد،جبل عامل، افريقہ وغيره ميں بھی 

  گئے تھے ، اب ہم يہاں ان جگہوں کی وضاحت کريں گے۔شيعہ مراکز قائم ہو 

  (الف )پہلی صدی ہجری ميں شيعہ نشين عالقے
پہلی صدی ہجری ميں شيعہ نشين عالقے زياده تر حجاز ويمن وعراق کی حد تک محدود تھے، ان عالقے ميں رہنے والے 

از ويمن ميں تشيع کی بنياد رسوۖل خدا کے دور ميں افراد عرب تھے اور پہلے دور کے مسلمانوں مينان کاشمار ہوتا تھا، حج
پڑ چکی تھی، پيغمبر ۖ کی وفات کے بعد عراق کا اضافہ ہوا جو يمنی قبائل کا محل زندگی قرار پايا اورحضرت علی عليہ 

  ) ١الّسالم کے دور حکومت ميں وہاں کے تشيع کی وسعت مينمزيد اضافہ ہوا۔(

  مدينہ : 
نام يثرب تھا يہاں يمن کے دو قبيلے آباد تھے جنہيں اوس و خزرج کہا جاتا تھا جنہيں بعد ميں  ہجرت سے پہلے مدينہ کا

انصار کہا گيا اور تين يہودی قبيلے بنام بنی قينقاع ،بنی نضيراور بنی قريظہ يہاں آبادتھے، جب رسالت مآب نے ہجرت 
ڑ گيا ،کثرت استعمال اور تکرار کی وجہ سے نبی حذف ہو فرمائی تو اس شہر کا نام مدينة النبی يعنی رسول اکرم ۖکا شہر پ

  گيا،اور صرف مدينہ مشہور ہو گيا تينوں خلفاکا مرکز 
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............  

   ١٣٨۔ ١٣٧،ص  ٢)شہيدی ، دکتر سيد جعفر ،تاريخ تحليل اسالم تا پايان اموی، مرکز نشر دانشگاه ، تہران ج ١(

قريش يہيں رہتے تھے اس کے باوجود مدينہ کی بيشتر آبادی انصار سے حکومت مدينہ رہا ،اہل بيت کے سر سخت دشمن 
مربوط تھی جو اہل بيت کے محب تھے اور سياسی کشمکش کے وقت اہل بيت کا ساتھ ديتے تھے رسول اکرم ۖکے بہت سے 

ابی جناب جليل القدر صحابی يہاں رہتے تھے اور لوگوں کو حقيقت حال سے آگاه کرتے تھے ، چنانچہ آپ کے عظيم صح
  جابربن عبد هللا انصاری اپنے عصا کا سہارا لے کر مدينہ کی گليوں ميں گھومتے اور اعالن کرتے :

  (علی خيُر البََشِر َمن انَکَرٰھا فَقَْد َکفَر)
  يعنی حضرت علی بہترين مخلوق ہيں جس نے انکار کيا وه کافر ہو گيا ۔

بنائو اور جو بھی علی کی محبت قبول نہ کرے اس کے نطفہ کے اے انصار !تم اپنے بچوں کو علی کی محبت کا عادی 
  )١بارے ميں اس کی ماں سے پوچھو!(

  يہی جابر مسجد النبی کے دروازے پر بيٹھ جاتے تھے اور آواز ديتے تھے :
ک رہا اے باقر العلوم! آپ کہاں ہيں ؟ بہت سے لوگ کہتے تھے جابر ہذيان بک رہے ہيں،جابر کہتے تھے ميں ہذيان نہيں ب

ہوں بلکہ ميں نے رسوۖل سے سنا ہے آپ فرماتے تھے : ميرے بعد ميری نسل سے ايک بچے کی زيارت کرو گے جس کا 
  )٢نام ميرا نام ہوگا وه مجھ سے مشابہ ہوگا وه لوگوں کے سامنے علم کے دروازے کھولے گا ۔(

ہر روز دو بار آنحضرت کی زيارت سے مشرف ہوں جناب جابر نے جب امام پنجم کی زيارت کی تو اپنا معمول بنا ليا تھاکہ 
  )٣۔(

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

  ٢٣٧ص  ١)شيخ طوسی ، اختيار معرفة الرجال ( رجال کشی ) تحقيق سيد مہدی رجائی ، ج ١(
  ٢١٨ص  ١) شيخ طوسی ، اختيار معرفة الرجال ( رجال کشی ) تحقيق سيد مہدی رجائی ، ج ٢(
  ٢٢٢ص  ١رجال کشی ) تحقيق سيد مہدی رجائی ، ج  )شيخ طوسی ، اختيار معرفة الرجال (٣(

حضرت ابوذر غفاری مسجد نبی کے دروازه پر کھڑے ہو کر کہتے تھے:جو مجھے پہچانتا ہے وه پہچانتاہے اور جو مجھے 
علم آدم اور تمام انبياء کے فضائل کے وارث ہيں اورنہيں پہچانتا وه پہچان لے ميں ابو ذرغفاری جند ب بن جناده ہو ں، محمد ۖ

  ) ١علی ابن ابی طالب محمد ۖ کے وصی اور ان کے وارث ہيں۔(
اکثر بنی ہاشم اسی شہر ميں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے جد کے حرم کا احترام کرتے تھے، اس کے عالوه ائمہ 

ن کی تعليمات سے بہرمندہوتے تھے ، خاص طور پر امام باقر معصومين بھی اس شہر ميں ساکن تھے لہذا يہاں کے لوگ ا
  اور امام صادق کے زمانے ميں ان کے حلقٔہ درس نے لوگوں کو مسجد نبۖی کی جانب کھينچ ليا تھا ۔ 

ر ابو حمزه ثمالی کا بيان ہے : ميں مسجد نبۖی ميں بيٹھا ہوا تھا ميرے نزديک ايک شخص آيا اور سالم کيا اور امام محمدباق
کے متعلق پو چھا ميں نے دريافت کيا کہ کيا کام ہے؟ اس نے جواب ديا :ميں نے چاليس مسئلہ آماده کئے ہيں تاکہ امام 

محمدباقر سے سوال کروں اس کی بات ابھی تمام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ امام محمدباقر مسجد ميں داخل ہوئے، کچھ اہل 
  )٢ک حج کے بارے ميں حضرت سے سواالت کررہے تھے ۔(خراسان نے ان کو گھير رکھا تھا اور مناس

ان دو بزرگوار کے بعض شاگرد جيسے ابان بن تغلب بھی مسجد نبی ۖ ميں درس ديتے تھے ، ابان جس وقت مسجد ميں داخل 
  ہوتے تھے پيغمبر ۖ کی جگہ بيٹھتے تھے اور لوگ ان کے 

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

  ١٧١ص  ٢ھ، ج١٤١٢)تاريخ يعقوبی ، منشورات الشريف الرضی ،١(
   ٣٥٧، ص ٤٦)بحار االنوار، ج ٢(

اردگرد جمع ہو جاتے تھے، ابان ان کے لئے پيغمبر ۖ کی حديث بيان کرتے تھے،امام صادق ان سے فرماتے تھے: آپ مسجد 
  )١نبۖی ميں بيٹھ کر فتو ٰی ديا کيجئے مينچاہتا ہو ں کہ ميرے شيعوں کے درميان آپ جيسے افرادظاہر ہوں ۔(
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  ن: يم
عراق کی فتح اور کوفہ کی بناء سے پہلے شيعہ يمن ميں زندگی بسر کرتے تھے يمن مدينہ کے بعد دوسرا عالقہ تھا جہاں 

پيغمبر ۖ کی وفات کے بعد شيعيان علی موجود تھے،اس لئے کہ وہا ں کے لوگ سب سے پہلی مرتبہ حضرت علی کے 
رسوۖل اکرم نے خالدبن وليد کو يمن کی جانب روانہ کيا تاکہ ان کو ذريعے مسلما ن ہوئے تھے ، ابن شہر آشوب لکھتا ہے: 

اسالم کی دعوت دے، براء بن عازب بھی خالد کی فوج ميں موجود تھا خالد وہاں چھ مہينے رہا ليکن کسی کو مسلمان نہ کر 
منين علی کو سکا، رسوۖل خدا اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور خالد کو بر طرف کر کے اس کی جگہ امير المو 

بھيجا،حضرت جس وقت وہاں پہنچے ،نماز صبح بجاالئے اور يمن کے لوگوں کو پيغمبر ۖ کا خط پڑھ کر سنايا،قبيلہ حمدان 
کے تمام لوگ ايک ہی دن ميں مسلمان ہو گئے اورحمدان کے بعد يمن کے تمام قبائل نے اسالم قبول کر ليا، رسوۖل خدا اس 

  )٢بجا الئے ۔( خبر کو سننے کے بعد سجدئہ شکر
يمن ميں جس جگہ سب سے پہلے حضرت علی نے سکونت اختيار کی وه ايک خاتون بنام اّم سعدبر زخيہ کا گھر تھا 

،حضرت علی نے وہاں قرآن کی تعليم دينا شروع کی، بعد ميں يہ گھر مسجد ہو گيا اور اس کا نام مسجد علی رکھ ديا گيا 
   ،خاص طور پر پيغمبر ۖکی آخری عمر ميں

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

   ١٠)نجاشی ، احمد بن علی ،فہرست اسماء مصنفی الشيعة ، رجال نجاشی ، دفتر نشر اسالمی ، قم، ص ١(
  ١٢٢ص  ٢)مناقب آل ابی طالب ، موسسہ انتشارات عالمہ ، قم ، ج٢(

ور اکرم ۖ نے حضرت علی يمن کے مختلف قبائل نے مدينہ ميں پيغمبر ۖ کا ديدار کيا اور درميان مينہونے والی گفتگومينحض
  )٢)اس بنا پر ان کے ذہن ميں يہ مطلب موجود تھا ۔(١کی وصايت اور جانشينی کو بيان کيا،(

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

   ١٢٢)مظفر، محمد حسين ،تاريخ الشيعہ،منشورات مکتبہ بصيرتی ، ص ١(
رم ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوئے رسول اکرم ۖ نے )جابر بن عبد هللا انصاری نقل کرتے ہيں : يمن کے مختلف قبيلہ کے لوگ حضور اک٢(

فرمايا: لوگوں مينايسے نرم دل اورقوی االيمان افراد پيدا ہوں گے ، کہ جو ميرے جانشين ( امام مہدی ) کی نصرت کرنے کے لئے 
ہونگے ، لوگوں ستّرہزار افراد ان کے درميان اٹھ کھڑے ہوں گے وه سب کے سب اپنی تلواروں کو خرمے کی چھال سے حمائل کئے 

نے پوچھا يا رسول هللا آپ کا وصی کون ہے ؟ فرمايا: ميرا وصی وه ہے جس سے متمسک ہونے کا حکم خدا وند عالم نے ديا ہے اور 
) هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو اور انتشار کا شکار ١٠٣آيت پڑھی: (واعتصموا بحبل ّهللا جميعا وال تفرقوا )( آل عمران ، آيت : 

ان نو ، لوگوں نے پوچھا يا رسول هللا! هللا کی رسی کيا ہے ؟ يہ رسی وہی هللا کا فرمان ہے : (اال بحبل من ّهللاٰ و من الناس) ( آل عمرنہ ب
) خدا کی جانب سے رسی قرآن ہے اور لوگوں کی جانبسے رسی ميرا وصی ہے ، پوچھا يا رسول ۖهللا! آپ کا وصی کون ١١٢، آيت : 

يرا وصی وه ہے جس کے بارے ميں خدا وند عالم فرماتا ہے : (ان تقول نفس يا حسرتی علی ما فرطت فی جنب ّهللاٰ )( ہے ؟ فرمايا : م
) لوگ کہيں گے کے امر خداميں کتنی کوتاہی کی ہے ، لوگوں نے سوال کيا يہ امر خدا کيا ہے ؟ فرمايا : وه ميرا ٥٦سوره زمر آيت : 

بعد لوگوں کی ميری جانب ہدايت کرے گا ، لوگوں نے کہا :يا رسول هللا ۖ !آپ کو اس خدا کی قسم وصی ، لوگوں کا رہبر ہے جو ميرے 
جس نے آپ کو مبعوث کيا ہے آپ اپنے وصی کوہميں دکھا ديں ،ہم ان کی زيارت کے مشتاق ہيں ، فرمايا : خدا نے اسے لوگوں کے 

ون ميرا وصی ہے جس طرح تم نے اپنے پيغمبر کو پہچان ليا ہے ، لئے عالمت قرار ديا ہے دل سے ديکھو گے تو پہچان لوگے کہ ک
  جائو مسجد ميں لوگوں کو ديکھو ( ) 

جس کی طرف تمہارا قلب مائل ہو جائے سمجھ لووہی ميرا وصی ہے ، اس لئے کہ خدا فرماتا ہے : (فاجعل افئدة من الناس تھوی اليھم) 
  اسی کی طرف مائل کر دے ) خدايا! لوگوں کے دلوں کو٣٧( ابراہيم ، آيت : 

اسی وقت اشعريوں ميں سے ابو عامر اشعری ،خوالنيوں ميں سے ابو عزه خوالنی ، بنی قيس سے عثمان بن قيس ، قبيلہ دوس سے 
غريہ دوسی اور الحق بن عالفہ کھڑے ہوئے اور مسجد النبی ميں لوگوں کو ديکھنا شروع کيا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑکر خدمت 

ں آئے اور کہا: يا رسول هللا ۖ !ہمارا دل ان کی جانب کھنچتاجارہا ہے ، رسول اکرم ۖ نے فرمايا : خدا کا شکر ہے تم نے رسوۖل مي
پيغمبر ۖکے وصی کو پہچان ليا شايد اس کے پہلے تم نے انہيں ديکھا ہو يمنی لوگ رونے لگے کہا :يا رسول هللا ۖ !ہم کسی چيز کی بنا 

ہمارے دل رو رہے ہيں ہم نے جيسے ہی انہيں ديکھا ہميں سکون حاصل ہوگيا ايسا لگا جيسے ہم نے اپنے  پر نہيں رورہے ہيں بلکہ
  ١٢٥۔١٢٤باپ کو پا ليا ہے۔ ( مظفر ، محمد حسين ، تاريخ الشيعہ مکتبة بصيرتی ، قم ، ص 

بو بکر کو زکٰوة دينے سے انکار پيغمبر ۖکی وفا ت کے بعد انہوں نے مدينہ کی حکومت کو رسميت نہيں دی اور خليفہ وقت ا
  کيا جيسا کہ ان کے اشعار ميں آيا ہے: 

  
  اطعنارسول ّهللا ما دام وسطنا
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  فيا قوم شٔانی وشان ابی بکر
  ٔايورثھا بکراً اذا کان بعده

  فتلٔک لعمر ّهللا قاصمة الظھر
  اں اور ابو بکر کہاں؟!جس وقت تک رسوۖلخدا ہمارے درميان تھے ہم ان کی اطاعت کرتے تھے اے لوگو !ہم کہ

  اگر ابو بکر کے پاس بکر نام کا فرزند ہو تاتوکيا وه اس کے بعد خالفت کا وارث 
  )١ہوتا؟ميری جان کی قسم يہ سوال کمر شکن ہے ۔(

  )٢حضرت علی کے دور خالفت ميں يمن کے رہنے والے الکھوں افراد عراق ميں رہتے تھے(
،يمن ميں رہنے والے، اکثر شيعہ تھے عثمانی اور بنی اميہ کے طرفداروں اور ہزاروں آدمی حضر ت کے لشکر مينتھے 

کی تعداد بہت کم تھی اس کے لئے بطور شاہد معاويہ کا وه رويہ ہے کہ جو اس نے بسرابن ارطاة کو جس کے بار ے ميں 
ار نہيں رکھناچنانچہ )کہ جس عالقہ ميں لوگ قريش اور بنی اميہ کے طرف دارہوں ان سے کوئی سرو ک٣تاکيد کی تھی ،(

  )٤جب وه مکہ اور طائف کے نزديک سے گذرا تو ان دو شہروں کو ہاتھ تک نہيں لگايا ۔(
ليکن جس وقت يمن کے شہر'' ارحب ''، صنعا اور حضر موت پہنچا توقتل و غارت گری شروع کردی ،صنعا ميں تقريبا سو 

ر قلم کرديا اور مٔارب کے نمائند ه جو امان لينے کے لئے آئے تھےافراد کہ جن کا شمار ايرانی بزرگوں ميں ہوتا تھا ان کا س
ان پر رحم نہيں کيا اور سب کو قتل کرديا اور جس وقت حضر موت پہنچا تو اس نے کہا :ميں چاہتا ہوں کہ اس شہر کے 

  ) ٥ايک چو تھائی لوگوں کو قتل کردوں۔(
............  

  ١٥٨، ص  ٣ھ ، ج١٤١٧، معجم البلدان ، احياء التراث العربی ، بيروت ، طبع اّول ، )ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبدهللا ١(
   ١٦١، ص  ٧ھ ، ج ١٤١٧)ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبدهللا ، معجم البلدان ، احياء التراث العربی ، بيروت ، طبع اّول ، ٢(
   ١٩٧) ابن واضح ، تاريخ يعقوبی ،ص ٣(
   ١٩٧بی ،ص :) ابن واضح ، تاريخ يعقو٤(
   ٣٣١۔  ٣٢٥) ثقفی کوفی، ابراھيم بن محمد ،الغارات،محمد باقر کمره ای کا ترجمہ ، فرہنگ اسالم ص ٥(

  خصوصاًجيشان ميں يعقوبی کے کہنے کے مطابق وہاں کے تمام افراد شيعہ تھے
  )1اس نے وہانپر بہت زياده قتل وغارت کيا۔(

قتل ہونے والوں کی تعداد تيس ہزار بيان کی ہے، ان ميں سے زياده تر يمن کے ابن ابی الحديد نے بسربن ارطاة کے ہاتھوں 
) يہ بات اس چيز کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس زمانے مينوہاں پر شيعوں کی آبادی قابل مالحظہ تھی 2رہنے والے تھے ،(

قدامہ کو بھيجا يہ سنکر بسر يمن  بہر حال بسر نے جو ہنگامہ کر رکھا تھا اسے کچلنے کے لئے امير المومنين نے جاريہ بن
سے بھا گ کھڑا ہوا يمن کے لوگ اور وہاں کے شيعہ جہاں بھی عثمانيوں اور بنی اميہ کے طرفداروں کو پاتے تھے قتل کر

  ) 3ديتے تھے۔(
ہ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی يمن شيعوں کا عظيم مرکز تھا اور جس وقت امام حسين عليہ السالم نے مکہ سے کوف

کی جانب کوچ کيا توابن عباس نے امام حسين کو مشوره دياکہ وه عراق نہ جائيں بلکہ يمن کی طرف روانہ ہوں کيونکہ وہاں 
  ) 4آپ کے والد کے شيعہ ہيں۔(

البتہ اس بات کو ذہن نشين کرلينی چاہيے کہ ابتدائی کاميابی اور اسالمی سرزمين کی سر حدوں کے پھيلنے کے ساتھ يمن 
طرح سے جزيرئہ عرب کا عالقہ ٹھپ نظر آيا يہی وجہ ہے کہ سپاہی اورفوجی لحاظ سے وہاں کا کوئی نقش نظر اور پوری

نہيں آتا اگر چہ دو شہر مکہ،اور مدينہ مذہبی وجہ سے ايک اجتماعی حيثيت رکھتے تھے ليکن يمن جو پيمبۖر کے زمانے 
  ميں ايک مہم ترين اسالمی 

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

   ١٩٩اريخ يعقوبی،ص)ابن واضح ، ت١(
   ١٧، ص  ٢)شرح نہج البالغہ ، دارالکتاب العربيہ ، قاہره ، ج ٢(
   ٣٣٣)ثقفی کوفی ،ابراھيم بن محمد ،الغارت،ص ٣(
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   ١٦١،ص  ٣ھ ق، ج ١٣٩٤)بالذری، انساب االشراف، منشورات اال علمی للمطبوعات ، بيروت ، ٤( 

ملکوں پر فتح حاصلکرنے کے بعد تقريباً اسالمی سر زمينوں کے  حکومت شمارہوتاتھا مسلمانوں کے وسيلہ سے قريب کے
ايک گوشہ مينواقع ہوگيا تھا اوروه جنوب کا آخری نقطہ شمار ہوتا ہے اس کے با وجود روح تشيع وہاں پر حاکم تھی دوسری 

س عالقہ کو اپنے کنٹرول صدی کے اختتام پر ابو سرايا ابراہيم بن موسٰی وہاں پربغير مزاحمت کے داخل ہوگيا اور اس نے ا
)آخرکار مذہب زيديہ کو سر زمين يمن ميں کاميابی حاصل ہوئی آج بھی وہاں کے رہنے والے اکثر زيدی ١ميں لے ليا،(

  )٢ہيں۔(

  کوفہ:
کو فہ وه شہر ہے جو اسالم کے بعد وجود ميں آيا اور مسلمانوں نے اس کی بنياد رکھی کوفہ سے قريب قديمی شہر حيره تھا 

  )٣لخميوں کی حکومت کا مرکز تھا۔(جو 
ھ ميں سعد بن وقاص جو ايران محاذ کا کمانڈر تھا اس نے خليفٔہ دّوم کے حکم پر اس شہر کی بنيادرکھی اس کے بعد ١٧

) ابتداميں شہر کوفہ ميں زياده تر فوجی چھاونی تھی جو شرقی ٤اصحاب ميں سے اّسی لوگ وہاں پر ساکن ہو گئے، (
ديکھ ريکھ کرتی تھی اس شہر کے اکثر رہنے والے مجاہدين اسالم تھے جس ميں اکثر قحطانی اور يمن  محاذپر فوجيوں کی

  ) اصحاب پيغمبۖر ميں سے اکثر ٥کے قبائل تھے، اس و جہ سے کوفہ ميں قحطانی اور يمنی ماحول زياده تھا ،(
............  

  ٤٣٥ہجری، ص١٤١٦الشريف الرضی،قم  )ابو الفرج اصفہانی،علی بن حسين،مقاتل الطالبين،منشورات١(
  ١٣٢)مظفر ،محمد حسين،تاريخ شيعہ ،ص٢(
  ١٦٢ھ، ص ١٤١٧) ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبدهللا ، معجم البلدان،دار احياء التراث العربی ، بيروت ، طبع اّول ، ٣(
  ١٥٠، ص  ٢ھ ،ج ١٤١٤)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی، منشورات شريف الرضی ، قم ، ٤(
  ١٦١ياقوت حموی ،شہاب الدين ابی عبدهللا، معجم البلدان ،ص  )٥(

انصار وہانرہنے لگے جودر اصليمنی تھے، انصار کے دو قبيلوں ميں سے ايک خزرج تھا جن کا کوفہ ميں اپنا مخصوص 
ا و  محلہ تھا ،يا قوت حموی کا بيان ہے: زياد کے زمانے ميں زياده تر جو گھر اينٹ کے بنے ہوئے تھے وه خزرج

)البتہ کچھ موالی اور ايرانی بھی کوفہ ميں زندگی بسر کرتے تھے جو امير المومنين عليہ السالم کے دور١رمرادکے تھے ،(
) جناب مختارکے قيام کے وقت ان کی فوج ميں زياده تر ٢خالفت ميں کوفہ کے بازار مينخريد و فروخت کيا کرتے تھے،(

  )٣يہی موالی تھے۔(
بارے ميں اہل بيت سے کافی احاديث وارد ہوئی ہيں کہ جن ميں سے بعض يہ ہيں : حضرت علی نے کوفہ کی فضيلت کے 

  فرمايا:
کوفہ کتنا اچھا شہر ہے کہ يہاں کی خاک ہم کو دوست رکھتی ہے اور ہم بھی اس کو دوست رکھتے ہيں، کوفہ کے باہر 

مت ستّر ہزار افراد ايسے محشور ہوں گے جن کے قبرستان (وه قبرستان کوفہ جو شہر سے باہر واقع تھا ) سے روز قيا
  چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہونگے، کوفہ ہمارا شہر اور ہمارے شيعوں کے رہنے کی جگہ ہے ۔ 

) کوفہ ميں ٤امام صادق عليہ السالم نے فرمايا: ُخدايا !جو شخص بھی کوفہ سے دشمنی رکھے توبھی اسے دشمن قرار دے،(
  سے بھی پہلے موجود تھی  شيعيت حضرت علی کی ہجرت

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

   ١٦١)ياقوت حموی ،شہاب الدين ابی عبدهللا، معجم البلدان ،ص ١(
  ١٢٦ص ٢ھ ،ج١٣٩٤)بالذری، انساب االشراف، منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات، بيروت، ٢(
   ٧١ھ ، ص١٣٧٧ان تبليغات اسالمی ، )جعفريان ،رسول،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا ہفتم ہجری، شرکت چاپ و نشر سازم٣(
   ١٩٨،ص٣)ابن ابی الحديد شرح نہج البالغہ،دار االحياء کتب العربيہ،طبع قاہره ،ج٤(

  جس کے دوعوامل بيان کئے جاتے ہيں ۔ 
ست رکھنےايک يمنی قبائل کا وہاں پر ساکنہونا جيسا کہ پہلے ہم بيان کر چکے ہيں کہ زياده تر افراد وہانخاندان پيغمبر ۖکو دو

  والے تھے۔
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دوسرے بزرگ شيعہ اصحاب کا وجود جيسے عبدهللا بن مسعود ، عّمار ياسر،عمر نے عّمار کووہاں کا حاکم بناکر اور ابن 
  )١مسعود کو معلّم قرآن کے عنوان سے بھيجا تھاابن مسعود نے برسوں وہاں لوگوں کو فقہ او رقرآن کی تعليم دی۔(

اثرات حضرت علی کی خالفت کے آغاز ميں قابل مشاہده ہيں،آنحضرت کی بيعت کے وقت  ان دو بزرگو ں کی تعليمات کے
مالک اشتر کا وه خطبہ جو کوفہ کے لوگوں کے درميان روح تشيع کی حکايت کرتا ہے ا س وقت مالک اشتر کہہ رہے 

دا نے دی ہے اور اس تھے: اے لوگو! وصی ا وصياء اوروارث علم انبيا وه شخص ہے جس کے ايمان کی گواہی کتاب خُ 
کے جنّتی ہونے کی گواہی پيغمبۖر نے دی ہے تمام فضائل اس پر ختم ہوجاتے ہيں، اس کے سابقہ علمی اور فضل و شرف 

  )٢کے سلسلہ ميں اولين اور آخرين ميں کسی نے شک نہيں کياہے۔(
مقابلہ ميں جنگ کرنے کے  جس وقت حضرت علی نے اپنے بيٹے امام حسن اور عمار کواہل کوفہ کے پاس ناکثين کے

حوالے سے بھيجا تو ابو موسٰی اشعری وہاں کا حاکم تھا اور لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دينے سے منع کر رہاتھا ،اس 
  کے باوجود نو ہزار افراد حضر ت 

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

   ٢٥٨، ص  ٣التراث العربی بيروت ، ج )ابن اثير ، ابی الحسن علی بن ابی کرم، اسد الغابہ فی معرفة الصحابہ ، دار االحياء١(
   ١٧٩) ابن واضح، تاريخ يعقوبی،ص٢(

  )١علی سے ملحق ہوگئے۔(
حضرت علی کی ہجرت کے وقت سے تيسر ی صدی ہجری کے آخر تک کوفہ شيعونکا اہم ترين شہر تھا ،ڈاکٹر حسين 

اس وقت سے بلکہ اس سے بھی  ھ مينکوفہ منتقل ہوئے٣٦جعفری اس سلسلے ميں کہتے ہيں: جس وقت حضرت علی سن 
پہلے يہ شہر در واقع بہت سی تحريکوں، آرزؤں، الہامات اوربسا اوقات شيعوں کی ہم آہنگ کوششوں کا مرکز تھا اور کوفہ 
کے اندر اور باہر بہت سے نا گوار حادثات رونما ہوئے جو تشيع کے آغاز کے لئے تاريخ ساز تھے ،ان حوادث ميں جيسے 

کے لئے حضرت علی کا فوج کو آراستہ کرنا، امام حسن عليہ الّسالم کا خالفت سے دورہونا ۔حجر بن جنگ جمل وصفّين 
عدی کندی کا قيام ، امام حسين اور ان کے ساتھيونکی در ناک شہادت ،انقالب توابين اور قيام مختارمنجملہ انہيں حوادث ميں 

تھا،حتی کہ شيعوں کے ساتھ خيانت، اور ان کی آرزوں کی  سے ہيں، اس کے باوجود کوفہ نا اّميدی و محروميت کا مرکز
)٢پامالی ان لوگوں کی طرف سے تھی جو خاندان علی کواسالمی سماج ميں قيادت کے عنوان سے ديکھنا نہيں چاہتے تھے۔(

مقيد )شيعوں کی بزرگ ہستياں اس وقت ابن زيادکے زندان مين٣اگر چہ امام حسين کو قتل کرنے والے اہل کوفہ تھے،(
  ) دوسری طرف حضرت مسلم اور ہانی کی ٤تھيں،(

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

   ٢٦٢) بالذری ،انساب االشراف،ص ١(
) ڈاکٹر سيد حسين جعفری ،تشيع در مسير تاريخ، ترجمہ ڈاکٹر سيد محمد تقی آيت اللھی، دفتر نشر فر ہنگ اسالمی، طبع قم ، ٢(

   ١٢٥ھ، ص ١٣٧٨
   ٧٣، ص٣ھ، ج١٤١١ھب،منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت ) مسعودی ، علی بن حسين، مروج الذ٣(
  ٦٧) مظفر محمد حسين تاريخ الشيعہ،منشورات مکتب بصيرتی ، ص٤(

شہادت سے شيعہ ابن زياد جيسے قوی خونخوار دشمن کے مقابلے ميں بغيررہبر کے سر گردان و پريشان تھے ليکن امام 
بيدار ہوئے، توابين اور مختارکا قيام عمل ميں آيا ،کوفہ اہل بيت کے ساتھ  حسين کی شہادت کے بعدوه خواب غفلت سے

دوستی اور بنی اميہ کے ساتھ دشمنی ميں مشہور تھا يہاں تک کہ مصعب بن زبير نے اہل کوفہ کے دلوں کو اپنی طرف 
  )١۔(موڑنے کے لئے محبت اہل بيت کا اظہار کيا اور اسی وجہ سے امام حسين کی بيٹی سے شادی کی

پہلی صدی ہجری کے تمام ہونے تک اگر چہ نئے شيعہ نشين عالقے قائم ہوچکے تھے پھر بھی کوفہ شيعوں کا اہم ترين 
  شہرشمار کيا جاتا تھا ۔

جيسا کہ عباسی قيام کے رہنما محمد بن علی بن عبدهللا بن عباس نے دوسری صدی کی ابتدا اور بنی اميہ کے ِخالف قيام کے 
فارش اپنی طرف دعوت دينے والوں سے کہا:يادرہے کوفہ اور اس کے اطراف ميں شيعيان علی ابن ابی شروع مينبطور ش
  )٢طالب رہتے ہيں۔(

............  
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   ٢١٤) ابن قتيبہ ، ابی محمد عبدهللا بن مسلم ، المعارف ، منشورات الشريف الرضی ، قم ، طبع اّول ، ص ١(
پنے چاہنے والوں اور مبلغوں سے کہا : کوفہ اور اس کے اطراف ميں علی بن ابی طالب ) فخری نقل کرتا ہے: محمد بن علی نے ا٢(

کے شيعہ رہتے ہيں ،بصره کے لوگوں نے ُعثمانی جماعت کے ہاتھوں پر بيعت کی ہے ليکن جزيره کے لوگ حروری مسلک اور دين 
بنی مروان کے عالوه دوسرے کی اطاعت نہيں کرتے سے خارج ہيں، شام کے لوگ آِل ابوُسفيان کے عالوه کسی کو نہيں جانتے اور 

ليکن مدينہ اور مکہ کے لوگ ابو بکر اورعمر کی سيرت پر ہيں اس بنا پر ُخراسان کے لوگونسے غفلت نہ کرو کيونکہ وہاں کے لوگ 
ہوئے ہيں اور نہ ہی دين و بہت ہوشيار ، پاک دل اور آسوده خاطر ہيں ، انہيں کسی چيز کی فکر نہيں ہے نہ تو مختلف مذاہب ميں بٹے 

   ١٠٤ديانت کے پابند ہيں ۔( ابن طباطبا ،الفخری فی ٰاداب الُسلطانيہ،طبع مصر ،ص 

دوسری اور تيسری صدی ہجری ميں بھی طالبيوں کے چند افراد نے کوفہ ميں قيام کيا تھا ، عباسيوں کے دور ميں عراق 
تھا اس کے باوجود بھی کوفہ نے اپنی سياسی اہميت کو ہاتھوں سے نہ جانے ديا اوردوسری ميں بغداد ايک اہم شہر بن چکا 

  )١صدی ہجری کے آخری نصف ميں ابوالسرايا کی سپہ ساالری ميں ابن طبا طبا کا قيام اس شہر ميں عمل ميں آيا ۔(
افراد جيسے زياد، ابن زياداور  اسی وجہ سے بنی اميہ کی طرف سے کوفہ کی سخت نگرانی ہونے لگی اور سفّاک و ظالم

حّجاج بن يوسف اس شہر کے حاکم بناديئے گئے وہاں کے حکاّم علويوں کے مخالف تھے اور اگر اتفاق سے کوئی حاکم مثل 
خالد بن عبدهللا قسری اگر تھوڑاسا شيعوں پر رحم بھی کرتا تھا تو فوراً اس کو ہٹا ديا جاتاتھا حتٰی کہ اس کو زندان ميں ڈال 

  )٢ا جاتا تھا۔(دي
کوفہ سياسی حيثيت کے عالوه علمی اعتبار سے بھی ايک اہم شہر شمار ہوتا تھا اور شيعہ تہذيب وہانپرحاکم تھی، اس شہر 
کاعظيم حّصہ ائمہ کے شيعہ شاگردوں پر مشتمل تھا ، شيعوں کے بہت سے بزرگ خاندان اس شہر کوفہ ميں زندگی گذارتے

کی بے حد خدمت کی ،جيسے آل اعين امام سجاد کے زمانے سے غيبت صغرٰی تک اس تھے کہ جنہوں نے شيعہ تہذيب 
خاندان کے افراد ائمہ طاہرين کے اصحاب ميں سے تھے، اس خاندان سے ساٹھ جليل القدر محدثين پيدا ہوئے جن ميں زراره 

راره کہ يہی عبيد امام صادق کی بن اعين،حمران بن اعين ، بکير بن اعين ، حمزه بن حمران ،محمد بن حمران ،عبيد بن زُ 
  شہادت کے بعد 

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

  ٤٣١۔  ٤٢٤ھ ق ، ص ١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، منشورات شريف الرضی ، قم، ١(
  ٢٣٣، ص ٣ھ ج  ٣٩٧) بالذری ، ، انساب االشراف، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ٢(

مدينہ آئے تھے تاکہ امامت کے متعلق پيدا ہونے والے شبہات کو دور کريں اور کوفہ اہل کوفہ کی طرف سے نمائنده بن کر 
  )١پلٹ جائيں۔( 

آل ابی شعبہ بھی کوفہ ميں شيعوں کا ايک بڑا خاندان تھا کہ ان کے جد ابو شعبہ نے امام حسن اور امام حسين سے حديثيں 
  )٢ان ا ور موثق ہيں۔(نقل کی ہيں ،نّجاشی کا بيان ہے کہ وه سب کے سب قابل اطمين

اسی طرح آل نہيک جيسے شيعوں کے بڑے خاندان کوفہ ميں رہتے تھے ،عبدهللا بن محمد اور عبد الّرحمن سمری انہيں ميں 
  )٣سے ہيں ۔(

کوفہ کی مساجد بالخصوص وہاں کی جامع مسجد ميں ائمہ طاہرين کی احاديث کی تدريس ہوتی تھی ،امام رضا عليہ السالم 
سن بن علی وّشا کہتے ہيں: کوفہ کی مسجد ميں ميں نے نوسو افرادديکھے کہ وه سب امام صادق سے حديث کے صحابی ح

  )٤نقل کر رہے تھے۔(
............  

   ١٨۔ ٢) بالذری،ابو غالب ، رسا لة فی آل اعين،مطبعہ ربانی، اصفہانی ، ص ١(
  ٢٣٠ھ ، ص ١٤٠٧دفتر نشر اسالمی ،وابستہ جامعہ مدرسين ، قم ) نجاشی ، ابو العباس احمد بن علی ، فہرست اسمٔا مصنفی شيعہ،٢(
ھ ، ١٤ ٠٧) نجاشی ، ابو العباس احمد بن علی ، فہرست اسمٔا مصنفی شيعہ،دفتر نشر اسالمی ،وابستہ جامعہ مدرسين ، قم ، ٣(

  ٢٣٢ص
 ٣٩ھ ، ص ١٤ ٠٧تہ جامعہ مدرسين ، قم ، ) نجاشی ، ابو العباس احمد بن علی ، فہرست اسمٔا مصنفی شيعہ،دفتر نشر اسالمی ،وابس٤(
  ) ۔ ٤٠۔ 
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  بصره:

  ھ  ١٧بصر ه و ه شہر ہے کہ جس کی مسلمانو ں نے کوفہ کے ساتھ ہی 
) اگر چہ بصره کے لوگ عائشہ،طلحہ وزبير کی حمايت کی وجہ سے عثمانی حوالے سے شہرت رکھتے ١مينبنياد رکھی ،(

م تھی شيعيان امير المومنين بھی وہاں زندگی بسر کرتے تھے اور امير تھے جس زمانے ميں جمل کی فوج بصره مينمقي
مومنين کے بصره پہنچنے سے پہلے ان کے شيعوں نے دشمنوں سے جنگ بھی کی کہ جس ميں کافی تعداد ميں لوگ شہيد 

  )٢ہوئے جيسا کہ شيخ مفيد نے نقل کيا ہے کہ فقط عبدالقيس قبيلہ سے پانچ سو شيعہ افراد شہيد ہوئے۔(
  )٣بالذری کے نقل کے مطابق ربيعہ قبيلہ کے تين ہزار شيعہ محل ذی قار ميں حضرت سے ملحق ہوئے ۔(

جنگ جمل کے بعد بصره ميں عثمانی رجحان بڑھنے کے باوجود کافی تعداد ميں شيعہ وہاں زندگی بسر کر تے تھے ،اسی 
بھيجا تو اس کواس بات کی تاکيد کی کہ بصره ميںوجہ سے جب معاويہ نے ابن حضرمی کو فتنہ ايجاد کرنے کے لئے وہاں 

رہنے والے کچھ لوگ شيعہ ہينبعض قبائل جيسے ربيعہ سے ہوشيار رہنے کی تلقين کی، بہر حال عثمانی خيال وہاں پر زياده 
ں تھے اور اگرحضرت علی عليہ الّسالم کوفہ سے فوج نہيں بھيجتے تو ابن حضرمی کی فتنہ پردازيوں سے بصره عثمانيو

  )٤کے ذريعہ ان کے کنٹرول سے نکل جاتا ۔(
............  

   ٣٤٠، ص  ٢ھ، ج  ١٤١٧) ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبدهللا ، معجم البلدان،دار احيا ء التراث العربی ، بيروت طبع اّول ، ١(
   ٢٧٩ھ،ص١٤١٦) شيخ مفيد، الجمل، مکتب االعالم اال سالمی ،مر کز نشر ، قم ، ٢(
   ٢٣٧، ص  ٢ھ ، ج  ١٣٩٤االشراف،منشورات موسسئہ االعلمی للمطبوعات ، بيروت ،  )انساب٣(
  ١٦٦) ثقفی کوفی ، ابراھيم بن محمد ، الغارت ،ترجمہ محمد باقر کمره ای ، فرہنگ اسالمی ،ص٤(

ی نے امام کیواقعہ کربال کے وقت بھی امام حسين نے بصره کے چند بزرگوں کو خط لکھا ان ميں سے يزيد بن مسعود نہشل
دعوت کو قبول کيااور لبيک کہا اورکچھ قبائل بنی تميم ، بنی سعد، اور بنی حنظلہ کو جمع کرکے ان کو امام حسين کی مدد 

کے لئے دعوت دی ، اس وقت ان قبيلوں نے اپنی آمادگی کا خط امام کو لکھا ،ليکن جب امام حسين سے ملحق ہونے کے لئے
  )١ی خبر شہادت ملی۔( آماده ہوئے توان کو حضرت ک

مسعودی کے نقل کے مطابق توابين کے قيام ميں بھی بصره کے کچھ شيعہ مدائن کے شيعوں کے ساتھ فوج ميں ملحق ہوئے 
  )٢ليکن جس وقت وہاں پہنچے جنگ تمام ہو چکی تھی۔ (

ھ ميں بصره ٤٥ھے، زياد بنی اميہ کے دور ميں بصره کے شيعہ زياد اور سمره بن جندب جيسے ظالموں کے ظلم کا شکار ت
) کيونکہ زياد نے اس ُخطبہ کو بغير نام خدا کے شروع کيا اس لئے اس کو بتراء کہا جانے لگا ٣آيا اور خطبہ بتراء پڑھا ،(

اس نے اس طرح کہا: خدا کی قسم مينغالم کوآقا، حاضر کو مسافر ، تندرست کو بيمار کے گناه کی سزا د وں گا يہاں تک کہ 
ے کا منھ ديکھو گے اور کہو گے سعد خود کو بچائو کہ سعيد تباه ہو گيا،آگاه ہو جائواس کے بعد اگر کوئی بھی تم ايک دوسر

  رات ميں باہر نکالتوميں اس کا خون بہادوں گا اپنے ہاتھوں اور 
............  

  ٥٩٠،ص  ١)امين ، سيد محسن ، اعيان الشيعہ ،دارالتعارف للمطبوعات ، بيروت ،( بی تا ) ج ١(
   ١٠٩، ص  ٣ج ١٤١١)مسعودی ، علی بن الحسين ، مروج الذھب، منشورات موسسة االعلمی للمطبوعات ، بيروت ، ٢(
) بتراء ابتر کا مؤنث ہے جس کے معنی بريده اور ناقص کے ہيں حديث ميں ہر وه گفتگو جو ُخدا کے نام سے شروع نہ ہو اس کو ٣(

  ابتر کہا جاتا ہے۔

)بعد ميں کوفہ بھی زيادکے کنٹرول ميں آگيا، زياد چھ ماه ١اکہ ميرے ہاتھ اور زبان سے امان ميں رہو،(زبان کو بند رکھنا ت
کوفہ ميں رہتاتھا اور چھ ماه بصره ميں جس وقت کوفہ جاتا تھا سمرة بن جندب کو بصره ميں اپنی جگہ معين کر ديتا تھا، 

ی اعتنانہيں کرتا تھا اس نے زياد کی غير موجود گی ميں آٹھ سمره ايک ظالم شخص تھا جو خون بہانے ميں ذره برابر بھ
)وقت کے ساتھ ساتھ بصره ميں شيعيت بڑھتی گئی يہاں تک کہ حکومت عباسی کے آغاز ميں دوسرا٢ہزار افراد کو قتل کيا (

  )٣علوی قيام جو محمد نفس زکيہ کے بھائی ابراہيم کانے کيا بصره ميں واقع ہوا ۔(

  مدائن :
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ھ ١٦ور بصر ه کے بر خالف مدائن ايساشہر ہے کہ جو اسالم سے پہلے بھی موجود تھا اور سعد بن ابی وقاص نے کوفہ ا
مينعمر بن خطاب کی خالفت کے زمانہ ميں اس کو فتح کيا، ايک قول کے مطابق نوشيرواں نے اس شہر کی بنا رکھی اور 

ميں شمار ہوتا تھا طاق کسرٰی بھی اسی شہر ميں واقع ہے اس فارسی ميں اس کانام تيسفون تھا جو ساسانيان کے پائے تخت 
شہر مينسات بڑے محلے تھے ہر محلہ ايک شہر کے برابر تھا اسی بنا پر عربوں نے اسے مدائن کہا جو مدينے کی جمع 

  )٤ہے البتہ کوفہ بصره ،بغداد ،واسط اور سامره جيسے جديد شہرونکی بناکے بعد يہ شہر ويران ہوتاگيا۔ (
............  

   ١٥٦) شہيدی ڈاکٹر سيد جعفر ، تاريخ تحليل اسالم تا پايان امويان،مر کز نشر دانشگاه علمی ، تہران ، ص ١(
   ١٣٢، ص  ٦)طبری ، محمد بن جرير ، تاريخ االمم والملوک،دار القاموس الحديث ، بيروت ، ج ٢(
   ٢٩٢ھ ، ص ١٤١٦، قم )ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ، منشورات شريف الرضی ٣(
، مسعودی ، علی بن الحسين ، ٢٢٢۔٢٢١ص  ٧ھ ، ج١٤١٧)ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبد هللا ،معجم البلدان، طبع اول ، ٤(

   ٢٦٧ص  ١مروج الذہب ، ج

سے پہلی دوسری وتيسری صدی ہجری تک مدائن شيعہ نشين شہروں ميں شمار ہوتا تھا اور يہ جليل القدرشيعہ اصحاب جي
سلمان فارسی ،حذيفہ بن يمان کی حکمرانی کی وجہ سے تھا اسی وجہ سے مدائن کے لوگوں نے اسالم کوشروع ميں شيعہ 

اصحاب سے قبول کيا تھا قيام توابين ميں شيعيان مدائن کے نام واضح و روشن ہيں ،مسعودی کا بيان ہے سليمان بن صرد 
د توابين کی قيادت کی ذمہ داری عبدهللا بن سعد بن نفيل نے اپنے ذمہ خزاعی اور مسيب بن نجبہ فزاری کی شہادت کے بع

لے لی ،اس وقت مدائن و بصره کے شيعوں کی تعداد تقريباً پانچ سو افرادتھی اور مثنٰی بن مخرمہ اور سعد بن حذيفہ ان کے 
)ياقوت حموی ١پہنچ سکے،(سردار تھے ، تيزی سے آگے آئے اور اپنے کو توابين تک پہنچانے کی کوشش کی ليکن نہيں 

  )٢کے قول کے مطابق اکثر اہل مدائن شيعہ تھے ۔(

  جبل عامل:
پہلی صدی ہجری ميں شيعہ نشين مناطق ميں سے ايک جبل عامل تھا يہانشيعيت اس وقت سے وجودميں آئی جب عثمان نے 

  جناب ابوذرکو ملک شام شہربدرکيا مرحوم سيد محسن امين کہتے ہيں :
ی ابوذر کو جبل عامل کے ديہاتوں ميں شہر بدرکرديا ابوذر وہاں لوگوں کی ہدايت اور تبليغ کرتے رہے، لہذا معاويہ نے بھ

وہاں کے لوگوں نے مذہب تشيع اختيار کر ليا جبل عامل کے دو گائوں صرفند ،اور ميس ميں دو مسجديں ہيں، جو ابوذر سے 
  عار نام کے گائوں ميں شيعہ مذہب کےمنسوب ہيں يہاں تککہ امير المومنين کے زمانے ميں اس

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

  ١٠٩ص ٣)مسعودی ، علی بن الحسين ، مروج الذھب ، ج١(
  ٢٢٢ص ٧ھ ، ج١٤١٧)ياقوت حموی ، شہاب الدين ابی عبد هللا ،معجم البلدان، طبع اول ، ٢(

  )١لوگ تھے۔(
ع کی ابتدا ابوذر غفاری کے فضل سے ہے مرحوم مظفر نے بھی وہاں کے تشيع کے بارے ميں کہا ہے جبل عامل ميں تشي

  )٣) کرد علی کا بھی کہنا ہے :دمشق ،جبل عامل اور شمال لبنان ميں تشيع کا آغازپہلی صدی ہجری سے ہی ہے۔(٢،(
............  

   ٢٥، ص ١)اعيان الشيعہ،دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ،ج١(
   ١٤٩)تاريخ الشيعہ، منشورات مکتبة بصيرتی ، ص ٢(
   ٢٤٦ص  ٦ج  ١٩٨٣ھ ١٤٠٣)خطط الشام ، مکتبة النوری ، دمشق ،طبع سوم ،٣(
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 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  (ب)دوسری صدی ہجری ميں شيعہ نشين عالقے
دوسری صدی ہجری کی ابتدا ميں تشيع جزيرةالعرب اور عراق کی سرحدوں سے عبور کر کے تمام اسالمی مناطق مينپھيل 

گيا ،شيعوں اور علويوں کے اسالمی سرزمينوں مينپھيلنے سے يہ مطلب نکاال جاسکتا ہے کہ حجاج بن يوسف کے زمانہ 
ری کے شروع مينعلويوں کی تبليغ اور قيام سے اس ہجرت سے شيعوناور علويونکی مہاجرت شروع ہوئی دوسری صدی ہج

ميں تيزی آ گئی کوفہ مينقيام زيد کے شکست کھانے کے بعد ان کے بيٹے يحيٰی نے اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ خراسان
نے ہمدان ،قم، )اس کے بعد عبد هللا بن معاويہ کاقيام عمل ميں آيا،يہ جعفر طيار کے بيٹوں ميں سے ہينانہوں 1ہجرت کی،(

  ری،قرمس،اصفہان اورفارس جيسے مناطق کو اپنے قبضہ مينکيا اور خود اصفہان مينزندگی گذاری۔ 
............  

  ١٤٦ھ ص١٤١٦)ابوالفرج اصفھانی ،مقاتل الطالبين ،منشورات شريف الرضی ،قم ،1(

وه ہر ايک کے لئے کو اطراف ميں ابوالفرج اصفہانی کا بيان ہے : بنی ہاشم کے بزرگ اس کے پاس جاتے تھے اور 
حکومت فراہم کرتا تھايہاں تک کہ منصور اور سفاح عباسی نے بھی اس کا ساتھ ديا ،مروان حمار اورابو مسلم کے زمانہ 

  )١تک وه اپنی جگہ پر مستحکم تھا۔(
مختلف عالقہ مينعلوی  عباسيوں کے دور مينمسلسل علوی قيام وجود مينآتے رہے ان قيام کا ايک حتمی نتيجہ يہ نکال کہ

افرادپھيل گئے جيسا کہ منصور کی حکومت ميں محمد نفس زکيہ کے قيام کی شکست کے بعد امام حسن کی اوالد مختلف منا 
  طق ميں پھيل گئی، مسعودی کا اس بارے ميں کہنا ہے :

گئے اور وہيں پر قتل کر ديئے محمد بن عبدهللا (نفس زکيہ )کے بھائی مختلف ملکوں مينپھيل گئے علی بن محمد مصر چلے 
گئے دوسرے بيٹے عبدهللا بن محمد نے خراسان اور وہاں سے سندھ مہاجرت کی اور وہاں مار ديئے گئے تيسرے بيٹے 
حسن بن محمدنے يمن کا سفر کيا وہاں زندان مينڈال دئے گئے اور زندان ہی ميں دنيا سے رخصت ہوگئے ا ن کے بھائی 

ا اور دوسرے بھائی يٰح نے ری اور وہانسے طبرستان کا سفر کيا، ان کے تيسرے بھائی مراقش موسٰی نے جزيره کا رخ کي
چلے گئے اور چوتھے بھائی ابراہيم نے بصره کا رخ کيا اور نے وہاں پر اہواز ،فارس اور دوسرے شہروں کے لوگوں کے 

  )٢ساتھ ملکرلشکر بنايا ليکن ان کاقيام شکست کھاگيا۔(
  زياده تر عباسی مامورين کی نگرانی مينتھے اور ايک جگہاگر چہ ان ميں سے 

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

   ١٥٧ھ،ص :١٤١٦)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،منشورات شريف الرضی ،قم ،١(
  ٣٢٦،ص٣ھ، ج١٤١١)مسعودی ،علی بن حسين، مروج الذھب،منشورات مؤسسةاالعلمی للمطبوعات ،بيروت ٢(

ل ہوجاتے تھے ليکن اپنے اثرات چھوڑ جاتے تھے کبھی ان کے بيٹے ان عالقونميں رہتے قيام نہيں کر سکتے تھے اورقت
تھے، جيسا کہ عبدهللا نفس زکيہ کا بيٹا ،مسعودی کے نقل کے مطابق وه خراسان ميننہيں ره سکے اور سندھ کی طرف چلے 

براہيم خراسان مينرہتے تھے اور ان کے قاسم )ليکن صاحب کتاب ''منتقلة الطالبيين'' کے نقل کے مطابق عبدهللا بن ا١گئے،( 
)اسی طرح ماوراء النہرمينکچھ ايسے گروه تھے کہ جو اپنے کو ابراہيم بن محمد نفس ٢اور محمد نام کے دو بيٹے تھے،(

  )٣زکيہ سے نسبت ديتے تھے۔(
عداد ميں زندگی بسر اب ہم ان شہراورعالقوں کے حاالت کی تحقيق کريں گے جہاں دوسری صدی ہجری ميں شيعہ کثير ت

  کررہے تھے۔

  خراسا ن :
دوسری صدی کے شروع ہو نے کے ساتھ ساتھ بنی ہا شم کے مبلغين کی تحريک اور کوشش سے خراسا ن کے اکثرلوگ 
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  )٤شيعہ ہوگئے ۔(
............  

  ٣٢٦،ص٣ھ،ج١٤١١)مسعودی ،علی بن حسين، مروج الذھب،منشورات مؤسسةاالعلمی للمطبوعات ،بيروت ١(
ش ١٣٧٢)ابن طباطبا،ابو اسماعيل بن ناصر ،منتقلةالطالبيين ،ترجمہ محمد رضا عطائی انتشارات آستانہ قدس رضوی ۔طبع اول٢(

  ٢٠٧ھ،ص
ش ١٣٧٢)ابن طباطبا،ابو اسماعيل بن ناصر ،منتقلةالطالبيين ،ترجمہ محمد رضا عطائی انتشارات آستانہ قدس رضوی ۔طبع اول٣(

  ٤٠٣ھ:ص
  رہے کہ بنی ہاشم کی اصطالح اس زمانہ ميں عباسيوں کو بھی شامل تھی کيونکہ ہاشم ان کے بھی جد تھے۔) اس بات پر توجہ ٤(

يعقوبی نقل کرتا ہے: زيد کی شہا دت کے بعد خراسان کے شيعہ جوش و خروش ميں آگئے اور اپنے شيعہ ہونے کابرملہ ا 
خا ندان پيغمبر ۖپر ہونے والے مظالم کا کھلم کھال اعالن ظہارکرنے لگے نيزمبلغوں اور خطيبوں نے بنی اميہ کی جانب سے 

  )١کرنا شروع کرديا۔(
يحيٰی بن زيد خراسا ن چلے گئے اور اور چند دنوں تک مخفی زندگی گزاری جس وقت خروج کيا کافی لوگ ان کے ارد گر 

  )٢دجمع ہو گئے ،(
  )٣ی خراسان ميں پيدا ہوا اس کا نا م يٰح رکھا گيا۔ (مسعودی کے نقل کے مطابق جس سال يٰح کا قتل ہو ا اس سال جوبچہ بھ

البتہ خراسان کے شيعوں پر زيديوں اور عباسيوں کے مبلغين کے سبب زيديت اور کيسانيت کارنگ چڑھا ہو اتھاخاص کر 
سا کہ ابو عباسيوں نے اپنی خالفت کے آغاز ميں محمد حنفيہ کے بيٹے محمد بن علی ابو ہاشم کی جانشينی کا اعالن کيا ،جي

الفرج اصفہانی نے عبد هللا بن محمد حنفيہ کے حاالت کے ذيل ميں لکھا ہے : يہ وہی ہيں جن کے بارے ميں خراسان کے 
لوگوں کا گمان تھا کہ ان کے والد امام تھے اور يہ ان کے وارث ہيں اور ان کے وارث محمد بن علی بن عبد هللا بن عباس 

)خراسانی ٤کو اپنا وصی بنايا ہے اس طرح سے عباسيوں ميں جانشينی استوار ہوئی ،( ہيں اور محمد بن علی نے ابراہيم
  مسلسل عباسيوں کے طرفدار تھے علويوں او ر عباسيوں کے درميان ہونے والے نزاع کے دوران عباسيوں کی طرفداری 

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

  ٣٢٦ص  ٢ھ، ج١٤١٤)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ،منشورات شريف الرضی ،قم ، ١(
   ١٤٩ھ،ص ١٤١٦)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،منشورات شريف الرضی ،قم ،٢(
  ٣٣٦)مسعودی ، علی بن حسين ،مروج الذھب، ص٣(
  ١٢٣) ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، ص ٤(

گفتگو کرتے کرتے تھے چنانچہ محمد نفس زکيہ کے ساتھ جنگ ميں اکثر عباسی سپاہی خراسانی تھے اور فارسی ميں 
تھے، ابوالفرج اصفہا نی نقل کرتے ہيں: جس وقت محمد نفس زکيہ کے سرداروں ميں سے ايک سردار بنام خضير زبيری 

  مدينہ سے فوجی چھائونی کی طرف آرہا تھاخراسانی فارسی ميں کہہ رہے تھے : 
  )١خضيرآمدخضير آمد۔(

  قم:
شمار ہوتا تھا اور اس شہرکی بنياد نہ صرف يہ کہ اسالمی ہے بلکہ دوسری صدی ہجری کے بعد قم اہم ترين شيعہ نشين شہر

شيعوں کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہے اور اس مينشروع سے ہی شيعہ آباد تھے اور ہميشہ شيعہ اثنا عشری رہے کہ جو 
ے لئے بھی کبھی راستہ سے منحرف نہيں ہوئے ،نہ صرف يہ کہ سنيوننے اس شہر ميں کبھی سکونت نہينکی بلکہ غاليوں ک

  )٢يہاں آنا ممکن نہيں ہوااور اگرکبھی اس شہر ميں آبھی جاتے تھے تو قم کے لوگ ان کو بھگاديتے تھے۔(
يہاں کے بہت سے لوگوننے ائمہ اطہار کی خد مت ميں حاضری دی ہے اور ان بزرگوں سے کسب فيض کيا ہے اور مسلسل

ش حجاج کے مقابلہ ميں ناکام ہوگئی اور وه کابل کی جانب فرار ھ ميں ابن اشعث کی شور ٨٢ائمہ سے رابطہ ميں رہے ہيں 
  ) ا س کی ٣کر گيا ، (
............  

  ٢٣٨) ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، ص ١(
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  ٢٧٠۔٢٤٠) رجال بن داؤد ،منشورات الرضی ، ص ٢(
  ١٤٩ص ٣ھ ، ج١٤١١،  )مسعودی علی بن حسين ،مروج الذھب ، منشورات موسسہ االعلمی مطبوعات ، بيروت٣(

فوج ميں بعض شيعہ بھی موجود تھے ،منجملہ عبدهللا ،احوص،نعيم ،عبدالرحٰمن اوراسحاق ،سعد بن مالک بن عامر اشعری 
جو ابن اشعث کی شکست کے بعد قم کی طرف آگئے ،وہاں سات گاؤں تھے ان ميں ايک گاؤں کا نام کمندان تھا يہ سارے 

ئے اور ان کے رشتہ داراور رفقا ان سے ملحق ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ يہ تمام دہات آپس بھائی اس گاؤں ميں ساکن ہو گ
ميں مل گئے اور سات محلوں کی طرح ہو گئے ان سب کو کمندان کہا جانے لگا آہستہ آہستہ آگے کے حروف کم ہوتے گئے 

  )١اورترخيم ہوکر عربی ميں قم ہو گيا۔ (
ز ہو گيا اور شيعہ خصوصاًعلوی ہر جگہ سے يہاں آئے اور قم ميں ساکن ہوگئے اس کے بعد قم شيعوں کا ايک اہم مرک

)دوسری صدی ہجری کے آخر ميں حضرت فاطمہ معصومہ سالم هللا عليہا کی تشريف آوری سے اس شہر کی تاريخی ٢،(
  عظمت بڑھ گئی اور معصومہ(س)کے آنے کی برکت سے اس شہر کی اہميت ميں مزيد اضافہ ہوگيا ۔

  اد:بغد
ھ ميں خليفہ عباسی کے دوسرے خليفہ منصور کے ذريعہ اس شہر کی بنا رکھی گئی اور بہت  ١٤٥دوسری صدی ہجری 

)اس چيز کو امام کاظم کی تشييع جنازه مينپوری طرح مالحظہ کيا جاسکتا ہے،شيعوں کے ٣جلدی شيعونکا مرکز ہو گيا ،(
  ازدہام اور جم غفير کی 

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

  ٨٨ص  ٧ھ، ج١٤١٧ی ، شہاب الدين ابی عبد هللا ، معجم البلدان ،دار احياء التراث العربی ، بيروت، طبع اول ، )ياقوت حمو١(
)ابن طبا طبا ، ابو اسماعيل بن ناصر ، منتقلةالطالبين ،ترجمہ ، محمد رضا عطائی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، طبع اول ، ٢(

  ٣٣٩۔٣٣٣ھ ص ١٣٧٢
  ٣٦١ص  ٢هللا ،معجم البلدان،دار احياء التراث ، بيروت ج )حموی ،ياقوت بن عبد ٣(

بناپر عباسی خوف زده ہو گئے،سليمان بن منصور، ہارون کا چچا لوگوں کے غصہ کو کم کرنے کے لئے پا برہنہ تشييع 
  )١جنازه ميں شريک ہوا ۔(

ميں يہ ايک فوجی و سياسی شہر تھا  بغدادکی بنياد عراق ميں رکھی گئی اور عراق کے اکثر لوگ شيعہ تھے اگر چہ ابتدا
،مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جہان اسالم کی علمی مرکز يت يہاں منتقل ہوگئی اور کوفہ بصره مدائن کے شيعہ يہاں ساکن ہو 

گئے، اور مختصر سا زمانہ گزرنے کے بعد يہاں کی آبادی بہت زياده ہو گئی رفتہ رفتہ غيبت صغرٰی کے بعد شيعہ مذہب 
مرکزيت بھی يہاں منتقل ہو گئی اور آل بويہ کی شيعہ حکومت کے سائے ميں وہاں تشيع نے مزيدرونق حاصل  کی علمی

  کی، اس کے بعد شيخ طوسی نے شيعی مرکزيت کو نجف منتقل کيا ۔

  (ج)تيسری صدی ہجری ميں شيعہ نشين عالقے
  د بحث قرار ديا جا سکتا ہے :تيسری صدی ہجری ميں شيعونکی جغرافيائی صورت حال کو دو طريقہ سے مور

)تيسری صدی ٢ھميں علويوں نے طبرستان ميں حکومت تشکيل دی،(٢٥٠اسالمی سر زمين ميں شيعہ حکومتوں کی تشکيل،
ھميں فاطمی حکومت شمال افريقہ ٢٩٦ہجری کے اواخر ميں سادات حسنی نے يمن مينزيديوں کی حکومت تشکيل دی،

  شيعہ اثنا عشری کے مبانی اور اصولوں پر استوار نہيں تھيناس  )اگرچہ يہ حکومتيں٣مينتشکيل پائی،(
............  

  ٢٩ص  ١)امين سيد محسن ،اعيان الشيعہ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ،ج١(
  ٣٦٥ص  ٥ھ ج١٤٠٨) ابی محمد بن جرير طبری ،تاريخ طبری، دار الکتب العلميہ ، بيروت، طبع دوم ، ٢(
  ٥٢٤ھ ،ج ص ١٤١١) جالل الدين سيوطی ، تاريخ الخلفائ،منشورات الرضی ، طبع اول ، ٣(

کے باوجود ان حکومتونکا وجود ان عالقوں اور سر زمينونپر فروغ شيعيت کے لئے ايک سنگ ميل قرار پايا،زيديوں اور 
  اسماعيليوں نے اس سے خوب فائده اٹھايا ۔

جہاں ائمہ اطہار کے وکيل تھے، وکالت کا نظام امام صادق کے دور سے شروع ہوا دوسرا راستہ ان مناطق کی فہرست ہے 
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اور امام ہادی و امام حسن عسکری کے زمانے ميں يہ نظام اپنے عروج پر تھا اور پوری طرح سے اس کی فعاليت جاری و 
،ری، بصره،واسط، بغداد ،مصر،ساری تھی جن مناطق ميں ائمہ کے وکالتھے وه حسب ذيل ہيں: اہواز، ہمدان، سيستان، بست

  )١يمن،حجاز،مدائن۔(
البتہ تيسری صدی ہجری کے آخر ميں کوفہ،قم ،سامره اور نيشاپور اہم ترين شيعہ شہروں ميں شمار ہونے لگے، ان جگہوں 

نق کمپر شيعہ فقہ کی تدريس ائمہ معصومين کی احاديث کی بنياد پر ہوتی تھی، ہاں تيسری صدی ہجری کے بعد کوفہ کی رو
ہو گئی اور آہستہ آہستہ بغداد نے اس کی جگہ لے لی آل بويہ کے وہاں آنے سے نيز بزر گان شيعہ جيسے شيخ مفيد سيد 

  مرتضٰی،سيد رضی ،شيخ طوسی کے وجود سے بغداد کے حوزٔه علميہ کو مزيد فروغ مال۔
ھتا ہے : بغداد جو تمام جہت سے اسالم کا بغداد ميں شيعہ نفود کے بارے ميں آدام متزچوتھی صدی ہجری کے حوالہ سے لک

پايہ تخت تھا اورہر طرح کے فکری نظريات کا دريا وہاں موجزن تھا ،تمام مذاہب کے طرفدار وہاں موجود تھے جن ميں دو 
گروه سب سے زياده قوی اور حد سے زياده متعصب تھے، ايک حنبلی دوسرے شيعہ، طرفداران تشيع بازار کرخ کے 

  م طريقہ سے مقيم تھے اور چوتھی صدی ہجری کے آخر ميں پل اطراف مينمنظ
............  

  ١١٩)پور طباطبائی ، مجيد،تاريخ عصر غيبت، مرکز جہانی علوم اسالمی ، ص ١(

کے اس طرف باب الطاق مينبھی آباد ہوگئے دجلہ کے غرب ميں خصوصاًباب بصره مينہاشميوں(سادات عباسی) نے ايک 
  ہ تشکيل ديا تھا، جو شيعونسے شديد دشمنی رکھتا تھا ياقوت لکھتا ہے : طاقتور اور قوی دست

باب البصره کے محلے ميں رہنے والے کرخ و قبلہ کے درميان سب سنی حنبلی ہيں بائيں ہاتھ اور جنوب کے محلے ميں بھی
  د نہيں ہے۔سبھی سنی ہيں ليکن کرخ کے تمام افراد شيعہ اماميہ ہيں اور ان کے در ميان سنيوں کا وجو

ھ ميں سب سے پہلے مسجد براثا ميں اجتماع کيا وہاں کے خليفہ کو يہ خبر ٣١٣مؤرخين کے مطابق بغداد کے شيعوں نے 
ہوگئی کہ ايک گروه خلفا پر لعنت کرنے کے لئے وہاں جمع ہوا ہے حاکم کے حکم کے مطابق روز جمعہ نماز کے وقت اس 

وں کو گرفتار کرکے ان کے بارے مينچھان بين کی گئی ،ان کے پاس ايک سفيد جگہ کا محاصره کرليا گيا اور تيس نمازي
ھ سردار ترک ميں علی بن يلبق نے حکم ديا کہ معاويہ ٣٢١مٹی کی سجدگاه برآمد ہوئی کہ جس پر امام کا نام منقوش تھا ،

حنبليوں کے پيشوا اور ان  اور يزيدپر منبروں سے لعنت کی جائے، سنيوں نے اس کے خالف شورش برپا کی، جن کی عنان
ھ مينبغداد ميں يہ قانون پاس کيا گيا کہ دوحنبلی ٣٢٣کے دوستونکے ہاتھ ميں تھی، حنبليوں کی فتنہ انگيزی کی وجہ سے 

)اور يہ چيز ١ايک جگہ جمع نہ ہوسکتے اور خليفہ نے ايک خط لکھا جس ميں حنبليوں کی غلطيوں کی سزا معين کی(
  مشہور ہو گئی۔ 

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

)آدم متزتمدن اسالمی درقرن چہارم ہجری،ترجمہ علی رضا ذکاوتی قرا گز لو، انتشارات امير کبير،تہران،طبع دوم ١(
   ٨٥،٨٦ہجری،ص١٣٦٤،

  

  قبائل کے درميان تشيّع

 اصولی طور پر عدنانيوں کے مقابلہ ميں قحطانی قبائل ميں حضرت علی کے چاہنے والے اور ان کے شيعہ زياده تھے اور
قحطانيوں کے درميان تشيع کو زياده فروغ مال اميرالمؤمنين کے دور خالفت ميں آنحضرت کے سر کرده افراد اور سپاہی 

نيزاہل شيعہجنوب عرب کے قبائل اور قحطانی تشکيل ديتے تھے، جيسا کہ حضرت نے ايک رجز ميں صفين کے ميدان ميں 
  اس طرح فر مايا :

  انا الغالم القرشی المؤتمن
  جد االبيض ليث کالشطنالما

  ميں امين اور بزرگوار قريش کا ايک جوان ہوں سفيد رو اور مثل شير ہوں۔
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  يرضی بہ السادة من اہل اليمن
  )١من ساکنی نجد ومن اہل عدن(

  اہل يمن کے بزرگ اور عدن کے رہنے والے اس سے راضی ہيں۔
ن علی کے طرفداروں ميں سب سے زياده انصار تھے اسی طرح پيغمبر اسالۖم کی رحلت کے بعد اصحاب پيغمبۖرکے درميا

  ) ٢جو اصل ميں قحطانی تھے اور علی کے ساتھی مدينہ سے جمل تک انصار ہی تھے۔(
ابن عباس نے بھی امام حسين سے کوفہ کی جانب کوچ کرتے وقت کہاتھا:'' اگر اہل عراق آپ کے خوا ہاں ہيں اور آپ کی 

  بھيجے کہ ميرے دشمن  مدد کے لئے آماده ہيں تو ان کو لکھ
............  

  ١٧٨،ص٣)ابن شہر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ،موسسہ انتشارات عال مہ ،قم ،ج١(
  ١٦١،ص٣)بالذری ،انساب االشراف،ج٢(

کو باہر نکال ديں، اس کے بعد آپ وہاں جائيں ورنہ آپ يمن کی جانب رحلت کريں کيونکہ وہاں ايسے پہاڑ اور قلعے ہيں جو 
ں نہيں ہيں يمن ايک بزرگ سر زمين ہے اوروہاں آپ کے والد کے شيعہ موجود ہيں ،اس جگہ آپ اپنے مبلغين کو عراق مي

اطراف ميں بھيجئے تاکہ لوگ آپ کی طرف آئيں''امام حسين کے اصحاب بھی بنی ہاشم اورچند غفاريوں کے عالوه سب 
  )١يمنی قبائل ميں سے تھے۔ (

  جيساکہ مسعودی کا بيان ہے: 
  )٢اب پيغمبر ۖ ميں صرف چار افراد حضرت امام حسين کے ساتھ شہيد ہوئے اور يہ چارونافرادانصارميں سے تھے۔(اصح

انصار کا انتساب بھی قبائل يمن کے ساتھ معلوم ہے اس کے برخالف اشراف قريش، علی اور خاندان علی کے دشمن تھے 
کم تھے يہاں تک وه قبائل جن کاقريش کے ساتھ نزديکی (جس طرحسے پيغمبر ۖکے دشمن تھے )ان کے درميان دوست بہت 

رابطہ تھا وه بھی ہميشہ علی کے مخالفين کی صف ميں کھڑے ہوتے تھے مثل قبيلٔہ ثقيف اور اہل طائف کہ جو جنگ صفين 
 ميں اور اس کے بعد معاويہ کے طرفدار تھے ، جس وقت معاويہ نے بسر بن ارطاة کو حجاز اور يمن کی غارت گری کے

لئے بھيجا اور جس وقت وه طائف کے نزديک پہنچا تو مغيره بن شعبہ اس کے استقبال کے لئے آيا اور کہا : خدا تجھے 
جزائے خير دے، تو دشمن کے ساتھ سخت گير اور دوستوں کے ساتھ احسان کرنے واال ہے اس کی خبر مجھ کو ملی ہے'' 

  پردبائوڈالوں تاکہ معاويہ کی بيعت  بسر نے کہا : اے مغيره !ميں چاہتا ہوں کہ اہل طائف
............  

  ٨٨)کلبی،جمہرة النسب،عالم الکتب ،بيروت ،ص١(
  ٧٤، ص ٣ھ ج :١١١٤)مسعودی،علی بن الحسين،مروج الذھب ، بيروت،٢(

يسا کام کريں،مغيره نے کہا : جو برتائو تو نے دشمنوں کے ساتھ کيا وہی برتائو تو دوستوں کے ساتھ کيوں کرنا چاہتا ہے ا
  )١انجا م نہ دے ورنہ سب تيرے دشمن ہو جائيں گے۔ (

بنی ہاشم کے عالوه قريش کے معدودے چند افراد حضرت علی کے ساتھ تھے جيسے محمد بن ابی بکر اور ہاشم مرقال اگر 
شمن چہ قريش کے ان اندھيروں اور ظلمتوں کے درميان کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ مثالًخالد بن وليد جو د

اميرالمومنين ميں سے تھا اس کابيٹا مہاجر بن خالد صفين ميں حضرت کے سپاہيوں ميں تھا، يا عبدهللا بن ابو حذيفہ معاويہ 
کے ماموں کا بيٹا حضرت علی کے مخلص شيعوں مينسے تھا اور آخر ميں معاويہ کے سپاہيونکے ہاتھوں شہيد ہو گيا،يمن 

طرفدار موجود تھے مثالً قبائل کنده ، نخع ،ازد جہينہ ،حمير بجيلہ، خثعم، خزاعہ، کے تمام قبيلوں مينعلی کے دوست اور 
) ليکن ان ميں دو قبيلہ حمدان اور ربيعہ سب سے آگے تھے ٢حضرموت ،مذحج ،اشعر ،طی،سدوس،حمدان اور ربيعہ، (

  )٣۔(
تھے اور حضرت کے دوست نيز ان  حمدانی زمانہ پيغمبر ۖ ميں ہی حضرت علی کے ذريعے اسالم الئے اور مسلمان ہوگئے

کے مخلص شيعوں ميں شمار ہوتے تھے ،مسعودی کہتا ہے: صفين ميں ان ميں سے ايک آدمی بھی معاويہ کی فوج ميں نہيں
  )٤تھا۔ (

  حضرت علی نے حمدان کے بارے ميں فرمايا:



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

 
 

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

  ١٣٧ھ، ص١٣٦٣کز نشر دانش گاہی ، تہران )شہيدی ، دکتر سيد جعفر ،تاريخ تحليل اسالم تا پايان امويان ،مر١(
، ابن ابی الحديد شرح نہج البالغہ،دار احياء الکتب  ٤٠ج٣٧)احمد بن محمد بن خالد البرقی،رجال برقی،موسسہ القيوم ص٢(

  ١٩٣،ص٣العربية،قاہره ،ج 
  ١٧٨،ص٣)ابن شہر آشوب ، مناقب آل ابی طالب،موسسہء انتشارات عالمہ، قم ،ج٣(
  ٩٩، ص٣الذھب،منشورات موئسسة االعلمی للمطبوعات، بيروت،ج )مسعودی مروج٤(

  و لوکنت بواً باًعلٰی باب الجنة 
  )١لقلت لحمدان ادخلوا بسالم ( 

  اگر ميں بہشت کا دربان رہا تو قبيلہء حمدان سے کہوں گا کہ سالمتی کے ساتھ داخل ہو جائيں ۔
  ايک دن ميدان ميں آيا اور يہ اشعار پڑھے : معاويہ حمدانيوں سے دلی دشمنی رکھتا تھا وه صفين ميں 

  العيش اال فلق الہام 
  من ارحب ويشکر شبام

  زندگی نہيں چاہئے مگراس لئے کہ حمدان کے قبيلوں ميں سے يشکر و شبام اور ارحب کے سروں کو جدا نہ کر دوں ۔
  قوم ھم اعداء اہل الشام 
  کم من کريم بطل ھمام

  يں ان ميں بہت سے لوگ کريم النفس بلند مرتبہ نيز شجاع و بہادرہيں۔وه لوگ جو شام والوں کے دشمن ہ
  و کم قتيل و جر يح ذام 

  کذلٔک حرب السادة الکرام 
  اگر چہ ان ميں سے کتنے مر گئے ہيں اور مجروح و معلول ہو گئے ہيں ليکن 

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

  ٣٢٢،ص٢)بالذری ،انساب االشراف،منشورات موئسسة االعلمی بيروت،ج١(

  ہانبہادروں کی جنگ اسی طرح ہوتی ہے۔ 
  اس وقت سعد بن قيس نے اس رجز کو پڑھتے ہوئے کہا:

  ال ھم رب الحل والحرام
  ال تجعل الملٔک ألہل الشام 

  اے حل و حرام کے پرور دگار !حکومت کو اہل شام کے لئے قرار نہ دے''
  

ہاں سے فرار ہوکر لشکر شام ميں داخل ہو گيااور ذوالکالع ہاتھ ميں نيزه لئے آگے بڑھے اور معاويہ پر حملہ کيا معاويہ و
(جو شام کے لشکر کا ايک کمانڈر تھا)کو سعد بن قيس کے مقابلہ کے لئے بھيجا ،تمام شب ان کے درميان جنگ جاری رہی، 

ے يہ اشعار آخر ميں اہل شام نے اپنی شکست قبول کرلی اور فرار ہو گئے اس وقت اميرالمؤمنين نے ان کی تشويق کے لئ
  پڑھے:

  فوارس من حمدان ليسوا بعزل
  غداة الوغٰی من شاکر وشبام 

  حمدان کے شہ سوار جو شاکر و شبام کے قبائل ميں سے تھے وه جنگ کی صبح تک سست نہيں ہوئے ۔
  

  يقودھم حامی الحقيقة ماجد 
  سعيد بن قيس والکريم محام 

کمانڈری کرتے ہيں اور شريف لوگوں کی انہينحمايت حاصل  حقيقت کے حامی و طرفدار عظيم شخص سعد بن قيس ان کی
  ہوتی ہے۔ 
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  جزی هللا حمدان الجنان فانھم 
  )١سھام العدی فی کل يوم حمام (

  خدا قبيلٔہ حمدان کو بہشت عطا کرے اس لئے کہ جنگ کے دنونمينيہ دشمنوں کے قلب کے لئے نيزه و تير ہيں۔
  

الف جنگ صفين ميں پڑھے جانے والے اشعار کومالحظہ کريں، مثالًعمرو اس طرح فوج شام کی جانب سے حمدان کے خ
  عاص صفين کے دن قبيلہء حمدان کو مخاطب کرکے کہتا ہے:

  الموت يغشاه من القوم االنف 
  يوم لحمدان ويوم للصدف

  موت کواس قوم کے ذريعہ دعوت دينا ہے ايک روز قبيلہء حمدان کامياب ہيں اور ايک روز صدف۔
  

  وس نحوه ماينحرف و فی سد
  نضربھا بالسيف حتٰی ينصرف

قبيلہ سدوس بھی انہيں کی طرح ہيں جب تک وه بوڑھے نہ ہوجائيں ہم ان کو تلوار سے قتل کرتے رہيں گے يہانتک کہ 
  حاالت بدل جائيں ۔

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

  ١٧١، ١٧٠،ص٣)ابن شہر آشوب ،مناقب آل ابی طالب، موسسٔہ انتشارات عالمہ،قم،ج١(

  )١يم مثلھا اويعترف(و لتم
  تميم کے ساتھ بھی ايسا برتائو کريں گے مگر يہ کہ وه اطاعت قبول کرليں۔

قبيلہ حمدان کی چند عورتوں نے بھی صفين ميناميرالمومنين کے سپاہيوں کو معاويہ کے مقابلہ ميں جوش داليا،جيسے سوده 
  )٢حمدانيہ ،زرقاء حمدانيہ جو عدی بن قيس کی بيٹياں ہيں۔(

  نے اپنے باپ کومخاطب قرار دے کر کہا : سوده
  شمرکفعل ابئک يابن عمارة 
  يوم الطعان و ملتقی االقران 

اے عماره کے فرزند! ميدان کار زاراور جنگ کے دنوں ميں اپنے باپ کے مانند آستين ہمت چڑھا اور اپنے دشمن سے 
  جنگ کر۔

  
  وانصر علياًوالحسين و رھطہ 

  واقصد لھندوابنھا بھوان 
  ی اورحسين نيز ان کی قوم کی مدد ونصرت کر ،ہنداورا س کے بيٹوں کوذلت اور اہانت کا مزا چکھا۔عل
  

  اّن االمام اخاالنبی محمد 
  علم الھدٰی و منارةااليمان 

  بيشک حضرت علی نبی محمۖد کے بھائی ہيں جو ہدايت کی عالمت اور ايمان کے روشن مناره ہيں۔ 
............  

  ٣٢٣، ص٢ب االشراف ، ج)بالذری ،انسا١(
  ٣٣٧۔١٣٥ص ١ھ ج١٤٠٩) ابن عبدريہ العقد الفريد ،دار احياء التراث العربی ،بيروت،٢(

  فقدم الجيوش و سر امامھم لوائہ
  )١قدماًبابيض صارم وسنان (

  لشکر کے آگے بڑھو اورآگے بڑھ کر چمکتے نيزوں اور خون آشام تلوارونکے پرچم لہرائو۔
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کھتا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد معاويہ نے ان کو شام باليا اور ان کے اشعار کی وضاحت معاويہ ان سے دشمنی ر

  )٢چاہی اور ان کی سر زنش کی۔(
دوسرا يمنی قبيلہ کہ جس ميں شيعيان علی بہت زياده تھے قبيلہ ربيعہ تھا جيسا کہ برقی نے ياران و شيعيان علی کو شمار کيا 

لہ ربيعہ سے مخصوص کيا ہے جبکہ باقی يمنی شيعونکو ايک دوسر ے حصہ مينذکر کيا ہے اور بعض اصحاب علی کو قبي
  )٣ہے۔(

  حضرت علی نے جس وقت سناکہ قبيلٔہ ربيعہ کے چند افراد عائشہ کے سپاہيوں کے ہاتھوں شہيد ہو گئے تو آپ نے فرمايا:
  يالھف نفسی علٰی ربيعة 
  ) ٤ربيعةالّسامعةالمطيعة (
  بيعہ فرمانبر دار اور مطيع ہيں۔ربيعہ پر افسوس کہ ر

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

   ٣٣٢ص  ١ھ ج١٤٠٩)ابن عبدريہ العقد الفريد ،دار احياء التراث العربی ،بيروت،١(
  ٣٣٥ص  ١ھ ج١٤٠٩)ابن عبدربہ العقد الفريد ،دار احياء التراث العربی ،بيروت،٢(
   ٣٧) احمد بن محمد بن خالد البرقی ،رجال برقی ،موسسة القيوم،ص ٣(
  ١٥٩ھ ص ١٤٦١)زبير بن بکار االخبار الموفقيات ،منشورات شريف الرضی ،قم ،٤(

مسعودی کا بھی بيان ہے کہ ربيعہ کی تعريف کے بارے ميں حضرت علی کی بہت سی تقريريں ہيں کيونکہ وه حضرت علی 
  ت نے فرمايا : کے انصار ،مددگار ، اور ان کے ارکان ميں شامل تھے جنگ صفين ميں ربيعہ کے بارے ميں حضر

  لمن راية سوداء يخفق ظلھا 
 ً   اذا قيل قدمھا حضين تقدما

  اگر کوئی سياه پرچم لہرارہا ہو توان سے کہا جاتاہے کہ پرچم ليکر آگے بڑھو ۔
  

  فيوردھا فی الصف حتٰی يعلھا
  حياض المنا يا تقطر الموت والدما

جائيں کہ جس سے موت اورخون کے قطرے ٹپکتے  پھروه اس کوصف ميں شامل کرتے ہيں تاکہ وه نيزوں سے آگے بڑھ
  ہيں ۔

  
  جزی ّهللاٰ قوماًقاتلوا فی لقا ئہ
  لدی الموت قدماًما اعروا کرما

خدا س قوم کو جزا دے جو جنگ کے وقت لڑتی ہے اور موت کا سامنا کرتی ہے، اور کبھی بھی نيکيوں سے منھ نہيں 
  موڑتی۔

  
  واطيب اخباراًو اکرم شيمة

  الرجال تغمغما اذا کان اصوات
  لباس کے اعتبار سے، اچھی عالمت کے اعتبار سے خوب صورت ہيں جب ميدان جنگ مينان کی للکار گونجتی ہے۔ 

  
  ربيعہ اعنی انھم اہل نجدة

  )١وبٔاس اذا القو ا خميساًعر مر ما (
  ميری مراد ربيعہ ہے وه لوگ طاقتور پہلوان کے مقابلہ ميں شجاع اور بہادر ہيں ۔

  
ے بزرگان ميں سے ايک جميل بن کعب ثعلبی تھے جن کا علی کے شيعوں ميں شما ر ہوتا تھا ،جب معاويہ نے ان ربيعہ ک

کواسير کيا تو ان سے کہا کہ يہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدانے مجھ کو ايسے انسان پر مسلط کيا کہ جس نے ايک گھنٹہ کے 
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  )٢اندر ميرے بہت سے ساتھيوں کو قتل کيا تھا۔(
  ثور سدوسی نے بھی قبيلٔہ ربيعہ کو صفين ميں اس طرح سے خطاب کيا۔ شقيق بن

اے گروه ربيعہ !تمہارے لئے کوئی عذر نہيں ہے اگر علی قتل کرديئے جائيں اور تم ميں سے ايک شخص زنده ره 
  )٣جائے۔(

ہ کسی کو اپنا قائد اور امير يزيد کی موت کے بعد بھی اہل کوفہ نے عاملين بنی اميہ کو شہرسے نکا ل ديا، انہوں نے چاہا ک
معين کريں ،بعض نے مشوره ديا کہ عمر بن سعدکو امير قرار ديا جائے ، مسعودی نقل کرتا ہے : اس موقع پر حمدان ،کہالن

،انصار ،ربيعہ اور نخع کی عورتيں آئيں اور مسجدجامع ميں داخل ہوگئينوه امام حسين پر گريہ کر رہی تھيں اور کہہ رہی 
  تھيں:

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

  ٥٩ص  ٣) مسعودی ، مروج الذھب ، ج١(
  ٦٠ص  ٣)مسعودی ، مروج الذھب ، ج٢(
  ٣٠٦ص ٢)بالذری ،انساب االشراف ،منشورات موسسة االعلمی للمطبو عات ،ج٣(

کرکے  کيا يہ کافی نہيں ہے کہ عمر بن سعد نے امام حسين کوقتل کيا ہے اور اب وه ہما را امير بننا چاہتا ہے'' يہ باتينبين
  )١لوگوں کو رال رہی تھيناورمردوں کو اس بات پر آماده کررہی تھيں کہ عمر بن سعد کی حمايت نہ کريں۔(

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

 ٣٠٦، ص٢)بالذری ،انساب االشراف ، ج١(
 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  چھٹی فصل
  

  تشيع کے اندر مختلف فرقے

  
شيعوں کے اہم ترين گروه پہلی اور دوسری صدی ہجری ميں پيدا ہوئے ہيں اور دوسری صدی ہجری کے تمام ہونے تک 

کوئی خاص تفريق نظر نہيں آتی اسی وجہ سے صاحبان ملل ونحل نے واقفيہ کے مقابلہ ميں شيعہ اماميہ کو کہ جو امام رضا
کانام ديا ہے نيز وه امام رضا کے بعد امام زمانہ تک کی امامت کے قائل کی امامت کے قائل ہيں انہيں قطعيہ اور اثنا عشری 

  )١ہيں ۔(
ھ تک يعنی امام حسين کی شہادت تک کوئی بھی نيا فرقہ تشيع ميں پيدا نہينہوا،اگرچہ ٦١البتہ پہلی صدی ہجری ميں بھی 

مير المومنين کے زمانہ ميں پيداہو ا شہرستانی نے فرقہ غالت سبئيہ کو شيعہ فرقہ کی ايک شاخ جانا ہے کہ جو امام ا
  )٣)جبکہ خود ابن سبا نام کے شخص کے بارے ميں شک و ترديد کا اظہار کيا گيا۔ (٢ہے(

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

  ١٥٠ص١ھ ش، ج١٣٦٤)شہرستانی ،کتاب ملل ونحل ،منشورات الشريف الرضی قم،١(
  ١٥٥ص١جھ ش، ١٣٦٤) شہرستانی ،کتاب ملل ونحل ،منشورات الشريف الرضی قم،٢(
  ٣٧٥۔٣٢٨، ص ٢ھ ج ١٤١٣)عسکری ، سيد مرتضی ،عبد هللا بن سباء و اساطير اخری ، طبع ہشتم٣(

 
   



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

 
 

جب کہ خود رجال کشی نے کہا ہے: کچھ غالی افراد حضرت علی کے زمانہ ميں بھی موجود تھے امام نے انہيں توبہ کرنے
  )١۔(کا حکم دياجب انہوننے توبہ نہيں کی توآپ نے ان کوپھانسی دے دی

امام حسن اور امام حسين مسلمانونکے درميان ايک خاص مقام ومنزلت رکھتے تھے اور پيغمبۖر کی يکتا ذريت شمار ہوتے 
تھے ، شيعوں کے عالوه عام مسلمان بھی انہيں خالفت کا سزاوار جانتے تھے ،اس وجہ سے ان دو بزرگ شخصيتوں کے 

يں آيا اور کسی قسم کا فرقہ بھی وجود ميننہيں امام حسين کی شہادت کے زمانہ ميں امر امامت سے متعلق کوئی شبہ پيش نہ
  بعد شيعوں کے درميان ہم بہت سے فرقوں کا مشاہده کرتے ہيں اور جو فرقہ نکلے ہيں وه حسب ذيل ہيں۔

  کيسانيہ:يہ فرقہ محمد حنفيہ کی امامت کا معتقدہے ۔
  زيديہ :يہ فرقہ زيد بن علی کی امامت کامعتقد ہے۔

  ووسيہ :يہ فرقہ امام صادق کی غيبت اوران کی مہدويت کا قائل ہے ۔نا
  فطحيہ:امام صادق کے فرزند عبدهللا افطح کی امامت کا قائل ہے ۔
  اسماعيليہ:امام صادق کے فرزند اسماعيل کی امامت کا قائل ہے۔

  ش کی ہے۔طفيہ :يہ لوگ معتقد ہيں کہ امام صادق نے موسٰی بن طفّی کی امامت کی تاکيدو سفار
  اقمصيہ :يہ لوگ قائل ہيں کہ امام صادق نے موسٰی بن عمران اقمص کی امامت کی 

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

  ٣٢٥ص  ١ھ ج١٤٠٤)شيخ طوسی ،اختيار معرفة الرجال ، موسسہ آل البيت ، االحياء التراث ، قم ، ١(

  تاکيد کی ہے ۔
  مامت تاکيد کی ہے۔ يرمعيہ:يہ لوگ کہتے ہيں کہ امام صادق نے يرمع بن موسٰی کی ا

  تميميہ: يہ لوگ قائل ہيں کہ امام صادق نے عبد هللا بن سعد تميمی کی امامت کی تاکيد فرمائی ہے ۔
  جعديہ :يہ لوگ کہتے ہيں کہ امام صادق کاجانشين ابی جعده نامی شخص تھا ۔

ام صادق کے عالوه بھی امامت کا پايا يعقوبيہ:يہ لوگ موسٰی بن جعفر کی امامت کے منکر ہيں اور کہتے ہيں کہ فرزندان ام
  جانا ممکن ہے ا ن کے بڑے ليڈر کانام ابويعقوب تھا ۔

ممطوره:يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے امام کاظم پرتوقف کيا اور کہتے ہيں کہ ہم نہيں جانتے کہ حضرت دنياسے گئے يا 
  )١نہيں؟۔(

  )٢ت تک با حيات رہيں گے۔(واقفيہ :يہ لوگ قائل ہيں کہ امام کا ظم با حيات ہيں اور قيام
البتہ ان فرقوں ميں سے بعض چھوٹے فرقے اور بھی نکلے ہيں مثالًکيسانيہ کہ جو محمد حنفيہکی امامت کے قائل تھے ان 

ميں دو گروه تھے ،کچھ قائل ہيں کہ محمد حنفيہ امام حسين کی امامت کے بعدامام ہو ئے اور کچھ کہتے ہينمحمد حنفيہ اپنے 
ی کے بعد امام تھے ، ان کے بعد امامت کو ان کے بيٹے ابو ہاشم کی طرف نسبت ديتے ہيں، اس ميں بھی والد حضرت عل

  چند گروه
............  

  ١٧٤۔١٧٢)ابن ہيثم البحرانی ، حيثم بن علی ، النجاة فی القيامة فی تحقيق امر االمامة،مجمع الفکر االسالمی ، قم طبع اول ، ص١(
  ١٥٠،ص١ھ ش، ج١٣٦٤ونحل ،منشورات الشريف الرضی قم،)شہرستانی ،کتاب ملل ٢(

ہيں ،ايک گروه معتقد تھا کہ ابو ہاشم نے محمد بن علی عباسی کی امامت کی تاکيد کی تھی، دوسراگروه يہ کہتاہے کہ ابو 
ے اپنے بھتيجے ہاشم نے اپنے بھائی علی بن محمد حنفيہ کی امامت کی تاکيد کی تھی، تيسرے گروه کا کہنا ہے کہ ابو ہاشم ن

حسن بن علی کو اپنا جانشين بنايا تھا،چوتھا گروه معتقد تھا کہ ابو ہاشم نے عبدهللا بن عمرو کندی کی امامت کے بار ے ميں 
  )١تاکيدکی تھی۔ (

  )٢زيديہ بھی تين بنيادی گروہوں ميں تقسيم ہوتے ہيں: (
کا مستحق جانتے ہيں اور عقيده رکھتے ہيں کہ جاروديہ :يہ لوگ حضرت رسول ۖ اکرم کے بعد حضرت علی کو خالفت 

پيغمبۖر نے حضرت علی کو ان کے اوصاف کے ساتھ لو گوں کو پہچنوايا نہ کہ نام کے ساتھ لوگوں نے ان کو پہچاننے ميں 
  کو تاہی کی اور ابو بکر کو اپنے اختيار سے چنا اور کفر اختيار کيا۔
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شوری کے ذريعہ ہوتا ہے يہ لوگ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو  سليمانيہ:يہ لوگ قائل ہيں کہ امام کا انتخاب
جائز جانتے ہيں، اسی بنا پر ابو بکر و عمر کی خالفت کو جائز جانتے ہينان کا خيال ہے کہ امت نے حضرت علی کا انتخاب

  )٣ں۔(نہ کر کے خطا کی ہے ليکن فسق کی مرتکب نہيں ہوئی يہ لوگ عثمان کو بھی کافر جانتے ہي
............  

  ١٣٥۔ ١٣١ص١ھ ش، ج١٣٦٤)شہرستانی ،کتاب ملل ونحل ،منشورات الشريف الرضی قم،١(
  )وه ابی جارود کے اصحاب زياد بن ابی زياد تھے اس وجہ سے ان کو جاروديہ کہتے ہيں٢(
  )ان کا رہنما ايک شخص سليمان بن جرير تھا ، اس وجہ سے اس فرقہ کو سليمانيہ کہا گيا۔٣(

)١تريہ:ان کے عقائد بھی سليمانيہ کی طرح ہيں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ عثمان کے بارے ميں يہ توقف کے قائل ہيں ۔(ب
  فرقٔہ اسماعيليہ بھی تين گروه ميں تقسيم ہوگيا:

وعود ايک فرقہ قائل ہے کہ امام صادق کے بعد ان کے فرزنداسماعيل امام ہيں اور وه ابھی تک زنده ہيں اور وہی مہدی م
  ہيں۔

دوسرا فرقہ قائل ہے کہ اسماعيل دنيا سے جا چکے ہيں ان کے بيٹے محمد امام ہيں اور وه غائب ہيں ايک دن ظاہر ہوں گے 
  اور دنيا کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے۔

کہ محمد تيسرا فرقہ بھی دوسرے فرقہ کی طرح محمد بن اسماعيل کی امامت کا قائل ہے فرق صرف يہ ہے کہ وه کہتے ہيں 
  )٢دنيا سے رخصت ہوگئے اور امامت ان کی نسل ميں باقی ہے۔(

ان ميں سے بہت سے فرقے زياده دنوں تک باقی نہيں رہے بلکہ ان پر فرقہ ہونے کا اطالق بھی مشکل سے ہوگا جو اپنے 
ر نہيں رہا ان فرقوں ميں قائد کی موت کے بعد نابود ہوگئے اور انہيں سياسی و اجتماعی ميدانوں ميں ان کا کوئی خاص کردا

سے تين فرقہ کيسانيہ زيديہ،اسماعيليہ پہلی دوسری اور تيسری صدی ہجری ميں پائدار تھے البتہ فرقہ اسماعيليہ اگرچہ 
دوسری صدی ميں امام صادق کی شہادت کے بعد پيکر تشيع سے جدا ہو گيا تھا ليکن تيسری صدی ہجری کے نصف تک ان 

  ہوئی تھی ان ميں کوئی خاص ترقی نہيں 
............  

ھ ١٣٦٤)کثير النوٰی ابتر نام کا شخص ہے اس وجہ سے يہ ابتريہ کہالئے(شہرستانی ،کتاب ملل ونحل منشورات الشريف الرضی قم،١(
  )١٤٢۔١٤٠،ص١ش، ج

  ٣۔٢)خراسانی،تاريخ و عقائد فر قہ آقا خانيہ:ص ٢(

  )١کيپيشوا خفيہ زندگی بسر کر رہے تھے۔(
ميں شيعہ اماميہ کے بعد زيد کے خروج تک کيسانيہ ايک موثر ترين شيعہ فرقہ شمار ہوتا تھا، کيسانيہ  پہلی صدی ہجری

فرقہ کا قيام مختار ميناہم کردار رہا ہے اگر مختار کو کيسانيہ سے وابستہ نہ بھی جانيں تو بھی ان کی فوج ميں بہت سے 
  )٢افراد کيسانيہ فرقہ پرقائم تھے۔(

دی ہجری کے آخر تک اپنی سياسی کوشش کو جاری رکھا اور ابوہاشم عبد هللا بن محمد نفس زکيہ جو اس فرقہ نے پہلی ص
اس فرقہ کے قائد تھے انہوں نے پہلی مرتبہ لفظ داعی اور حجت کے لفظ کا اطالق اپنے مبلغين کے لئے کيا اور بعد ميں 

ماعيلی اسی طرح سب سے پہلے انہوں نے ہی خفيہ دوسرے فرقوں نے ان الفاظ سے فائده اٹھا ياجيسے عباسی، زيدی، اس
  )٣تبليغ و مبلغين کا نظام قائم کيااس کے بعد عباسيوں نے اس سے بھر پور فائده اٹھايا ۔(

اموی خليفہ سليمان بن عبد الملک نے جس وقت اس کی طرف سے خطره کا احساس کيااس کو شام بالکر زہر دے ديا جب ابو
کی زندگی کا خاتمہ ہونے واال ہے تو خفيہ طور پر بنی عباس ميں سے اپنے چچازاد بھائيوں کی ہاشم کو معلوم ہوا کہ ان 

رہائش (مقام حميمہ) پر گئے اوراپنے چچا زاد بھائی محمد بن علی عباسی کو اپنا جانشين بناديا اور اپنے مبلغين اور فوج 
  )٤سے ان کی شناسائی کرائی۔(

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

  ٤٣ريم ،تاريخ و عقائد فرقہ آقا خانيہ، تلخيص و تنظيم ، حسين حسنی ، نشر الہادی ، ص)خراسانی ، محمد ک١(
  ٩١ص  ٣ھ ج١٤١١) مسعودی علی بن الحسين ، مروج الذھب ، منشورات العلمی ،للمطبوعات ،بيروت ٢(
  ٨٧ھ ،ص ١٣٩٦)مختار ليثی ڈاکٹرسميرة ،جہاد الشيعہ،دار الجبل ، بيروت ، ٣(
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، ابن عبدربہ اندلسی، احمد بن محمد ، العقد ١٢٤ھ ،ص ١٤١٦بو الفرج اصفہانی، منشورات شريف الرضی ، قم )مقاتل الطالبين،ا٤(
   ٤٣٨ص  ٤ھ ج ١٤٠٩الفريد ، دار احياء التراث العربی ، بيروت،

ں متمرکز اس کے بعد بنی عباس نے کيسانيہ کی قيادت کو اپنے کاندھوں پر لے ليا اور اپنی فعاليت وسرگرمی کو خراسان مي
  کر ديا جيسا کہ ابوالفرج اصفہانی کا بيان ہے :

اہل خراسان معتقد ہيں کہ ابو ہاشم اپنے باپ کاجانشين تھا اور اس کے باپ نے وصايت کو اپنے باپ (حضرت علی )سے 
ے اپنے بيٹے ارث کے طور پر ليا تھااورانہوں نے بھی محمد بن علی عباس کو اپناجانشين قرار ديا تھا اور محمد بن علی ن

  )١ابراہيم کو امام بنايااس طرح سے وه بنی عباس ميں اپنی جانشينی کو ثابت کرتے ہيں۔(
شہرستانی يہاں تک معتقد ہے کہ ابو مسلم خراسانی ابتدا ميں کيسانی تھا ليکن بعد مينجب عباسی کامياب ہوگئے تو اپنی 

وابستہ اورمنسلک کرديا ،کيسانيوں کی سياسی اور مشروعيت کويعنی اپنے جد عباس کی جانشينی کورسول خدۖا سے 
اجتماعی فعاليت کو عبد هللا بن معاويہ (کہ جو جعفر طيار کی نسل سے تھے)کے قيام ميں تالش کيا جاسکتا ہے شہرستانی 
اور  کاکہنا ہے: کيسانيوں ميں سے کچھ عبدهللا بن عمرو کندی کی جانشينی کے معتقد تھے اور جب لوگوں نے اس کی خيانت

جھوٹ کوديکھ ليا تو عبد هللا بن معاويہ بن عبدهللا بن جعفر طيار کی امامت کے قائل ہوگئے عبد هللا بن معاويہ اور محمد بن 
  )٢علی کے ماننے والوں کے درميان امامت کے سلسلے مينشديد اختالف تھا ۔(
عال و سرگرم تھا وه فرقہ زيديہ ہے کہ جو قيام زيد فرقہ کيسانيہ کے بعد جو فرقہ سياسی اور اجتماعی ميدان ميں بہت زياده ف

کے بعدوجو د ميں آيا يہ فرقہ شيعہ فرقوں ميں سب سے زياده سياسی رہا ہے اور تمام شيعہ فرقوں کی بہ نسبت اہل سنت کے
  اصول سے 

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

  ١٢٥)ابو الفرج اصفہانی، مقاتل الطالبين ، ص١(
  ١٣٥،ص١)شہرستانی، کتاب ملل و نحل ، ج٢(

بہت زياده نزديک تھا چنانچہ فرقہ زيديہ بتريہ ابو بکر و عمر و عثمان کی خالفت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ 
  )١،طلحہ ،زبير کی تکفير بھينہيں کرتے تھے۔(

  )٢اسی وجہ سے فقہائے اہل سنت کی کافی تعداد نے محمد نفس زکيہ (کہ جو زيدی تھے) کے قيام کی تائيد کی ہے ۔(
  )٣فرقہ مرجئہ کے بزرگ مسعر بن کدام نے محمد نفس زکيہ کے بھائی ابراہيم کو کوفہ آنے کے لئے خط بھی لکھا تھا۔(

ابو حنيفہ مذہب حنفی کے امام محمد نفس زکيہ کے قيام ميں شريک تھے اور لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی تشويق کرتے 
  )٤تھے۔(

بتريہ کے بارے ميں کہتا ہے: انہوں نے واليت علی ـ کو واليت ابو بکر و عمر کے سعد بن عبدهللا اشعری قمی فرقہ زيديہ 
)خاص کر اصول دين ميں معتزلہ کے پيرو ہيں اور فروع دين ميں ابو حنيفہ اور کچھ حد تک ٥ساتھ مخلوط کرديا ہے،(

  )٦شافعی کی پيروی کرتے ہيں۔(
  سے معارض نہيں تھا اسیمذہب زيدی يعنی تشيع بمعنی اعم بہت زياده، سنی عقائد 

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

  ١٤٢،ص١)شہرستانی، کتاب ملل والنحل ، ج١(
  ٢٤٧)ابوالفرج اصفہانی،مقاتل الطالبين،ص ٢(
  ٣١٤)ابوالفرج اصفہانی،مقاتل الطالبين،ص ٣(
  ٣١٤)ابوالفرج اصفہانی،مقاتل الطالبين،ص ٤(
  ١٠ھ ص١٣٦٠ی و فرھنگی ، تہران ، طبع دوم )اشعری سعد بن عبد هللا ،المقاالت والفرق،مرکز انتشارات علم٥(
  ١٤٣ص١ھ ،ج١٣٦٤)شہرستانی کتاب ملل و نحل ،منشورات الشريف الرضی ،قم ٦(

بناپر زيديوں کے بعض قيام جيسے محمد نفس زکيہ اور ان کے بھائی ابراہيم کے قيام ميں بہت سے علماء اہل سنت بھی 
ان کا خيال تھا کہ منجملہ سبھی علوی قيام کے قائد و رہنماامام معصوم  شريک تھے اور جو شيعہ ان کے قيام ميں ساتھ تھے

کی طرف سے منصوب ہيں، شايد شيعوں کے ان کے ارد گرد سے منتشر ہونے کی علت يہی ہو خالصہ يہ کہ صرف زيدی 
نے مسعودی کے بقول پوری طرح ان رہبروں کے ساتھ باقی ره گئے تھے مثالً محمد نفس زکيہ کے بھائی براہيم بن عبد هللا 
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  )١زيديوں کے چارسو افراد ہمراه جنگ کی اور يہ چند لوگ ان کے ساتھ قتل ہوئے۔(
تيسرا فرقہ جو اجتماعی اورسياسی ميدان ميں فعال و سرگرم تھا وه فرقہ اسماعيليہ ہے يہ فرقہ دوسری صدی کے دوسرے 

تک اسے معاشرے ميں کوئی خاص اہميت ومقبوليت نصف ميں پيکر تشيع سے جدا ہوگيا ليکن تيسری صدی ہجری کے آخر 
ھ يعنی مراقش مينپہلے فاطمی خليفہ عبيد هللا مہدی تک خفيہ زندگی بسر کرتے ٢٩٦حاصل نہيں ہوتی اور اس کے قائدين 

رہے اس وجہ سے اس فرقہ کے تشکل کے مراحل کا پوری طرح سے علم نہينہے نو بختی جو تيسری صدی ہجری ميں 
  )٢نے ان کی پہلی فعاليت اور سرگرميوں کو غالت اور ابن الخطاب کی پيروی سے ربط ديا ہے۔(موجود تھا اس 

  ان کے عقائد بھی ابہام کی شکل ميں باقی ره گئے۔
  مسعودی اس بارے ميں لکھتا ہے مختلف فرقوں کے متکلمين مثالًشيعہ،معتزلہ 

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

  ٣٢٦ص  ٣ھ، ج١٤١١ورات موسسہ االعلمی للمطبوعات ، بيروت )مسعودی ، علی بن الحسين ، مروج الذھب ، منش١(
  ٧١ھ ص١٩٣٦ ١٣٥٥)فرق الشيعہ المطبعةالحيدريہ ،نجف ٢(

ليکن ان ميں سے کسی … مرجئہ او رخوارج نے اپنے فرقوں کی موافق ميں اوراپنے مخالفين کی رد ميں کتابيں لکھی ہيں
نے بھی فرقہ قرامطہ کے عقائدکے بارے ميں کچھ نہيں لکھا اور جنہوں نے ان کی ردبھی کی ہے جيسے قدامہ بن يزيد 

انی ،ابی عبدهللا محمد بن علی بن الرزام الطائی الکوفی اور ابی جعفر النعمانی ،ابن عبد الجرجانی،ابی الحسن زکريا الجرج
الکالبی ،ان ميں سے ہر ايک اہل باطن کے عقائد کی شرح کرتا ہے کہ جس کودوسرے بيان نہيں کرتے ہيناور خود اس فرقہ 

ہ لوگ مختلف مناطق )يہ چيز علت بنی کہ ي١والوں نے ان مطالب سے انکار کيا ہے اور ان کی تائيد نہيں کی ہے،(
  مينمتفاوت ناموں سے ياد کئے گئے۔

خواجہ نظام الملک نے اس بارے ميں لکھا :ان کو ہر شہر ميں ايک الگ نام سے ياد کيا جاتا تھا ،حلب و مصر ميں اسماعيلی 
  )٢…(ن ميں،قم ،کاشان ،طبرستان اور سبزوار ميں سبعی، بغداد اور ماوراء النہر ميں قرمطی، ری ميں خلفی اوراصفہا

فاطمی حکومت بننے سے پہلے اسماعيليوں نے سيا سی کو ششيں کم کردينزياده تر توجہ تبليغ و تر بيت پر مرکوز رکھی 
اسی وجہ سے اسماعيلی قائدين منجملہ محمد بن اسماعيل، عبد هللا بن محمد، احمد بن عبد هللا و حسين بن احمدنے ان عالقوں 

وريہ ،جبال، قندھار، نيشاپور،ديلم ،يمن،ہمدان،استانبول ،اور آذر بائيجان گئے انہوں نے ان ميں جيسے ری،نہاوند، دماوند،س
  )يہ وه جگہيں تھيں جس کی بنا پر ٣مناطق ميں اپنے چاہنے والوں اور مبلغين کو بھيجا(

ان کے آشوب کو  قرمطيو ں اپنے کوفرقہ اسماعيليہ سے منسوب کيا اور اتنی وسعت اختيار کی کہ عباسيوں کا لشکر بھی
  ) 4خاموش نہينکر سکا ۔(

ھ ميں فاطمی حکومت مراقش ميں اسماعيلی مذہب کی بنياد پر وجود ميں آئی اور بہت سی اسالمی سر زمينوں ٢٩٦
  کوعباسيونکے ہاتھوں سے چھين ليا۔ 

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

  ٣٤١)التنبيہ واالشراف ،دار الصاوی لطبع والنشر والتاليف،قاہره ،ص١(
  ٣١١ھ ص١٣٦٤نامہ،انتشارات علمی و فرہنگی تہران )سياست ٢(
  ٢٠٧،٢٠٩ہجری،ص٥،١٣٧٧)جعفريان،رسول،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن ہفتم ہجری،سازمان تبليغات اسالمی، طبع٣(
ص  ٤ج١٩٩١ھ ، ١٤١١)مسعودی ، علی ابن الحسين ، مروج الذہب ،منشورات موسسہ االعلمی مطبوعات ، بيروت ، طبع اول ، 4(

٢٩٧  

 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک
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  شيعہ فرقوں کے وجود ميں آنے کے اسباب
باره اماموں کے اسماء مبارک احاديث نبوی ميں وارد ہوئے ہيں اورپہلے دور کے شيعہ ان حضرات کو ديکھنے سے پہلے 
ان کے نا م جانتے تھے ،جيسا کہ پيغمبۖرکے وفا دار صحابی جابر بن عبدهللا انصاری نقل کرتے ہينکہ جس وقت قرآن مجيد 

  )1 و اطيعوا الّرسول و اولی االمر منکم )(کی يہ آيت: (يا ايّھاالّذين آمنوااطيعواّهللاٰ 
  اے ايمان النے والو! هللا کی ، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔

ناز ل ہوئی تو ميں نے عرض کی: يارسوۖل هللا! ميں خدا اور اس کے رسول ۖ کو پہچانتا ہوں اور ان کی اطاعت بھی کرتا ہوں 
گ ہيں جن کی اطاعت کو خدا وند عالم نے اپنی اور آپ کی اطاعت کے ساتھ ذکر کيا ہے؟ ليکن اولی االمرسے مراد کون لو

  حضرت نے
............  

  ٥٩آيت٤) سوره نساء ،1(

فرمايا: اولی االمرسے مراد ميرے جانشين اور ميرے بعدکے پيشوا ہيں، ان ميں سب سے پہلے علی بن ابی طالب اور ان کے
ے بعد علی بن حسين ان کے بعد محمد بن علی جو توريت مينباقر کے نام سے معروف ہينتم بعدحسن ان کے بعد حسين ان ک

ان کی زيارت بھی کرو گے جس وقت تم ان کو ديکھنا ميراسالم کہنا ، ان کے بعد جعفربن محمد ان کے بعد موسٰی بن جعفر 
کے بعد حسن بن علی اور ان کے بعدان کا ان کے بعدعلی بن موسی ان کے بعد محمد بن علی ان کے بعد علی بن محمدپھران

فرزندجو ميرا ہمنام اورجس کی کنيت ميری کنيت ہوگی وه امام ہو گا، اسی کے ذريعہ شرق وغرب فتح ہوں گے وه لوگوں 
کی آنکھوں سے غائب ہو گا اس کی غيبت اتنی طوالنی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ اس کی امامت مينشک کريں گے 

  )١جن کے دلوں کو خدا وندعالم نے ايمان کے ذريعہ پاک کيا ہے۔(سوائے ان لوگوں کے 
يہی جابر مسجد نبوی کے دروازے پر بيٹھ کر کہتے تھے اے باقرالعلم !آپ کہانہيں ؟ لوگ کہتے تھے: جابر ہذيان بک رہا 

رے خاندان ميں سے ہے۔ جابر کہتے تھے کہ ميں ہذ يان نہيں بک رہا ہوں بلکہ مجھ کو رسوۖل اکرم نے خبر دی ہے کہ مي
  )٢ايک شخص جو ميرا ہم نام اور ميرا ہم شکل ہو گا تم اس کی زيارت کرو گے وه علم کو شگافتہ کرے گا۔(

  ائمہ معصومين نے بھی دليلوں اور معجزوں کے ذريعہ اپنی حقا نيت ثابت کی ہے اس 
شتبہ ہوگئی اور وه راه (حق )سے کے باوجودبعض اسباب و وعوامل اس بات کا باعث بنے کہ بعض شيعونپر حقيقت م

  منحرف ہوگئے ان عوامل کو ہم ذيل مينذکر کرتے ہيں ۔
............  

،کمال الدين ٣٦٦،ص١،تفسير صافی سے نقل کيا ہے ، ج٦٣ص ١٣٥٩)پيشوائی ،مہدی ،شخصيت ہای اسالمی،انتشارات توحيد۔قم١(
  ،طبع تہران،فارسی ترجمہ٣٦٥،ص١وتمام النعمة،ج

   ٢١٨، ص١ھ ج :١٤٠٤تيارمعرفةالّرجال،(رجال کشی)موسسہ آل البيت الحيا التراث قم،)شيخ طوسی اخ٢(

  

  ) اختناق(گھٹن، اضطراب)١(

ھ کے بعد خاندان پيغمبۖراور ان کے چاہنے والوں پراس قدرگھٹن کا ماحول چھايا ہواتھا کہ شيعہ کے لئے ممکن نہيں ٤٠
ھ اور  ٧٢اورا ن کی ضروری معرفت حاصل کر تے پہلی صدی ميں ہوسکا کہ وه ا پنے اماموں سے رابطہ برقرار کريں 

ابن زبير(جو شيعوں کا دشمن تھا) کی شکست کے بعد حجاج بن يوسف بيس سال تک عراق و حجازپر حاکم رہا اور شيعوں 
  )١کو بہت زدو کوب کيا ان کو قتل کيا زندان ميں ڈاالاور عراق و حجاز سے انہيں فرار ہونے پر مجبورکيا۔(

امام سجاد تقيہ ميں تھے اورشيعہ معارف کو دعائوں کی شکل مينبيان کرتے تھے فرقہ کيسانيہ اسی زمانہ ميں رونما ہوا 
،امام باقراور امام صادق کواگرچہ نسبتاًآزادی ملی تھی، انہوننے شيعہ معارف کو وسعت بخشی ليکن جب منصور عباسی 

س وقت اس کوامام صادق کی خبر شہادت ملی تو اس نے مدينہ ميں کوحکومت ملی تو شيعوں کی طرف متوجہ ہوا اور ج
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اپنے والی کو خط لکھا کہ امام صادق کے جانشين کی شناسائی کرکے ان کی گردن اڑادے، امام جعفر صادق نے پانچ 
  ) ٢ه تھے۔(لوگونکو اپنا جانشين بنايا تھا، ان ميں ابو جعفرمنصور (خليفہ)محمد بن سليمان، عبدهللا، موسٰی اور حميد

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

 ١٢٠ھ ش،ص١٣٧٥)زين عاملی ، محمد حسين، شيعہ در تاريخ، ترجمہ محمد رضا عطائی، انتشارات آستانہ قدس رضوی،طبع دوم،١(
   ١٣ص ٢ھ ج١٤١٧)طبرسی،بو علی فضل بن حسن، اعالم الورٰی،موسسہ آل البيت، الحياء التراث، قم ٢(

ان ميں گذرا سب سے پہلے موسٰی ہادی عباسی نے حضرت کو زندان ميں ڈاال اور کچھامام کاظم کی عمر کا زياده حصہ زند
مدت کے بعد آزاد کر ديا ہارون نے چار بار امام کو گرفتارکيا اور شيعوں کوآپ کے پاس آنے جانے اور ديدار سے منع کيا 

  )١۔(
کے مبلغين کے لئے راستہ ہموار ہو گيا ،اس  شيعہ حيران وسرگردان اور بغير سرپرست کے ره گئے ، اسماعيليہ اور فطحيہ

زمانہ ميں کوئی ايسا نہيں تھا جو شيعونکو ان کے شبہ کا جواب ديتا،عباسی حکومت اور اس کے جاسوسونکی نظرامام کاظم
کی کوششوں کے بارے ميں اس حد تک تھی کہ علی بن اسماعيل جو آپ کے بھتيجے تھے وه بھی اپنے چچا کی مخالفت 

  ) اکثر شيعہ اس وقت يہ نہيں جانتے تھے کہ امام موسٰی کاظم زنده ہيں يا نہيں؟ ٢ری کرتے تھے(مينچغلخو
  چنانچہ يحيٰی بن خالد برمکی کا بيان ہے:

ميننے رافضيوں کے دين کو ختم کر ديا اس لئے کہ انکا خيال ہے کہ دين بغير امام کے زنده اور استوار نہيں ر ه سکتاآج وه 
  )٣کے امام زنده ہينيا مرده۔ ( نہيں جانتے کہ ان

حضرت کی شہادت کے وقت ايک بھی شيعہ حاضر نہيں تھا اسی لئے واقفيہ نے آپ کی موت( شہادت )سے انکار کرديا 
اگرچہ مالی مسائل واقفيہ کے وجود ميں زياده مؤثر تھے ،ائمہ معصومين مسلسل عباسی حکومت کے زير نظر تھے ،يہاں 

  تک کہ امام ہادی اور 
............  

  ٤٧) مظفر،محمد حسين ،تاريخ شيعہ،منشورات مکتب بصيرتی،قم،(بی تا) ص١(
  ٤١٤ھص ١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ، منشورات الشريف الرضی ،قم ٢(
  ٢٣، ص١)زين عاملی(،محمد حسين)شيعہ در تاريخ: ج ٣(

و نوناماموں پرکڑی نظر رکھ سکيں،امام حسن عسکری کی امام عسکری کوسامره کی فوجی چھاونی ميں رکھاگياتا کہ ان د
شہادت کے بعد آپ کے جانشين ( حضرت ولی عصر)کو پہچاننے کے لئے امام حسن عسکری کی کنيزوں اور بيويوں کوقيد 
 خانونميں ڈال ديا، يہانتک کہ جعفر بن علی (جو جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہيں )نے اپنے بھائی امام حسن عسکری کے

خالف جد و جہد کی اسی وجہ سے غالت کے عقائدنصيری يعنی محمد ابن نصير فہری کے ذريعہ پھيل گئے چند لوگ جعفر 
  )١کے ارد گرد جمع ہوگئے اورانہوں نے امامت کا دعوٰی کرديا۔(

  )تقيہ٢(
عتوں اور شريعت اسالميعنی جب جان کا خوف ہو تو حقيقت کے خالف اظہار کرنا، شيعوں نے اس طريقہ کار کو گذشتہ شري

کی پيروی مينعقل وشرع سے اخذ کيا ہے جيسا کہ مومن آل فرعون نے فرعو ن اور فرعونيوں کے خوف سے اپنے ايمان کو
چھپايا ،اصحاب رسول ۖميں سے عمار ياسر نے بھی مشرکين کے شکنجہ اور آزار کی وجہ سے تقيہ کيا اور کفر کا اقرار کيا

کے پاس آئے تو حضرت نے فرمايا : اگرد وباره تم کو شکنجہ کی اذيت ديں تو پھر ا س کام کو اور روتے ہوئے پيغمبۖر 
  )٢انجام دينا۔(

  شيعہ چونکہ بہت ہی کم مقدار مينتھے اس لئے اپنی حفاظت کے لئے تقيہ 
............  

  ٢ج ھ ١٤٠٤)شيخ طوسی،اخبار معرفت الرجال(رجال کشی)موسسہ آل البيت الحياء التراث، قم ١(
  ١٩٩،ص١)امين ،سيد محمد،اعيان الشيعہ،دارالتعارف للمطبوعات،بيروت(بی تا)ج٢(
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کرتے تھے اور اس روش کی بنا پر مکتب تشيع باقی رہاجيسا کہ ڈاکٹر سميره مختار الليثی نے لکھا ہے: شيعہ تحريک جاری
ی کہ شيعوں کی نئی تحريک خلفائےرہنے کے عوامل مينسے ايک عامل تقيہ اور مخفی دعوت ہے کہ جس نے يہ فر صت د

  )١عباسی اور ان کے حاکموں کی آنکھوں سے دور ره کر ترقی کرے ۔(
ليکن دوسری طرف تقيہ شيعو ں کے مختلف گروہوں ميں تقسيم ہونے کا سبب بنا کيونکہ شيعہ وقت کے ظالموں کے خوف 

ے چنانچہ اس دور کی خفقانی کيفيت اور گھٹن اورسے اپنے عقائد کو مخفی رکھتے تھے اور ہمارے ائمہ بھی ايسا کرتے تھ
سختی کی وجہ سے اپنی امامت کو ظاہر نہيں کرتے تھے يہ بات امام رضا اور واقفيونکے درميان ہونے والی گفتگو سے 

  روشن ہوجاتی ہے۔
د کيا ہوئے؟امام علی بن ابی حمزه کہ جس کا تعلق واقفی مذہب سے تھا اس نے امام علی رضا سے سوال کيا کہ آپ کے وال

نے فرمايا: انتقال کرگئے، ابن ابی حمزه نے کہا:انہوں نے اپنے بعد کس کو اپنا جانشين قرار ديا؟ امام نے فرمايا : مجھ کو، 
اس نے کہا :تو پس آپ واجب االطاعت ہيں ؟ امام نے فرمايا: ہاں، واقفيونکے دو افراد ، ابن سراج اور ابن مکاری نے کہا : 

لد نے امامت کے لئے آپ کو معين کيا ہے؟ امام رضا نے فرمايا : وای ہو تم پريہ الزم نہيں ہے کہ ميں خود کياآپ کے وا
کہوں کہ مجھے معين کيا ہے، کيا تم چاہتے ہوکہ ميں بغداد جائوں اور ہارون سے کہوں کہ ميں اما م واجب االطاعت ہوں؟ 

  کہا :آپ نے ايسی چيز کا اظہار  خدا کی قسم يہ ميرا وظيفہ نہيں ہے ،ابن ابی حمزه نے
............  

  ٣٩٤ھ،ص١٣٩٦)جھادالشيعہ،دارالجيل،بيروت ،١(

کيا کہ آپ کے آبائو اجدا دميں سے کسی نے بھی ايسی چيز کا اظہار نہيں کيا ،امام نے فرمايا: خدا کی قسم ميں ان کا بہترين 
دا وند متعال نے حکم دياکہ تم اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈرائو جانشين ہونيعنی پيغمبۖر پر جس وقت آيت يہ نازل ہوئی اور خ

  )١تو آپ نے اس کا اظہار کيا۔(
امام محمد باقر نے اپنے زمانہ ميں کئی مسئلہ کے جواب ميں تقيہ سے کام ليا جس کی وجہ سے کچھ شيعہ آپ کی امامت 

  )٢سے منحرف ہو کر فرقٔہ زيديہ بتريہ کے پيروں ہوگئے۔(
بعض افراد تقيہ کی مصلحت کو نہينسمجھ سکے اور ائمہ اطہارکا اپنی امامت کے بارے مينکھل کر اظہار نہ دوسری طرف 

کرنے کو خطا سے تعبير کيا يعنی وه لوگ تند خو اور افراطی تھے يہ بات بھی زيديہ مذہب کے وجود ميں آنے کا سبب بنی 
ر ہوئے اور ائمہ نے اپنی حجت تمام کی تو شيعوں کے اندر ،جس وقت فشار و گھٹن کا ماحول کم ہوا اور حاالت کچھ بہت

فرقہ بندی بھی کم ہوگئی امام صادق کے زمانہ ميں امويوں اور عباسيوں کے درميان کشمکش کی وجہ سے ايک بہترين 
واقع ہوگئی  موقع فراہم ہوگيا تھا اور امام صاد ق کو عملی اعتبار سے آزادی حاصل تھی اس بنا پر شيعہ فرقہ بندی ميں کمی

تھی، ليکن آپ کی شہادت کے بعد منصور خليفہ مقتدر عباسی کادبائو بہت زياده تھا،فرقٔہ ناؤسيہ،اسماعيليہ ، خطابيہ 
  ) ٣،قرامطہ، سمطيہ اور فطحيہ وجود ميں آئے ۔(

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

  ٧٦٣ھ، ص ١٣٩٦)جہادالشيعہ،دارالجيل،بيروت ،١(
  ٧٥الفرق،مرکز انتشارات علمی فرہنگی،تہران ص)اشعر ی قمی،سعد بن عبدهللا،مقاالت و٢(
  ٧٩)اشعر ی ،قمی ، سعد بن عبد هللا المقاالت والفرق،مرکز انتشارات علمی و فرھنگی تہران، ص٣(

  امام رضا کے زمانہ ميں حاالت بہتر ہو گئے يہاں تک کہ ہارون کے زمانہ ميں 
چند بزرگ مثالًعبدالرحٰمن بن حجاج ،رفاعةبن موسٰی،يونس  حضرت نسبتاًعمل ميں آزاد تھے اور اس زمانہ ميں واقفيہ کے

بن يعقوب ،جميل بن دراج،حماد بن عيسٰی،وغيره اپنے باطل عقيده سے پھر گئے اور حضرت کی امامت کے قائل ہو گئے، 
ں اوراسی طرح امام رضا کی شہادت کے بعد باوجود اس کے کہ امام جواد سن ميں چھوٹے تھے ليکن امام رضا کی کوششو

  اپنے فرزند کو جانشين کے عنوان سے پہچنوانے کی بنا پر شيعوں کے اندر فرقہ بندی ميں کمی آگئی تھی۔

  )رياست طلبی اورحب دنيا : ٣(
جس وقت گھٹن کا ماحول ہوتاتھاتو ائمہ اطہار اساس تشيع کے تحفظ نيز شيعوں کی جان کی حفاظت کے لئے تقيہ کرتے 

ور رياست طلب افراد جوشيعوں کی صفوں مينشامل ہوتے تھے ليکن ديانت پر بالکل اعتقاد تھے، اس وقت مطلب پرست ا
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نہيں رکھتے تھے وه اس وضعيت سے غلط فائده اٹھاتے تھے جيسا کہ امام جعفرصادق نے ايک صحابی کے جواب ميں کہ 
ں جو ہماری حديثوں کی تاويل جس نے احاديث کے اختالف کے بارے ميں پوچھا تھاتو آپ نے فرمايا :کچھ لوگ ايسے ہي

  )١کرکے دنيا اور رياست تک پہنچنا چاہتے ہيں۔(
اس بنياد پر دوسری صدی ہجری ميں اور اس کے بعد جب شيعيت پھيل گئی تھی امام صادق،امام کاظم اور امام عسکری کی 

تھے، مال ا ور رياست کی شہادت کے بعد مطلب پرست اور رياست طلب افراد شيعوں کے درميان کچھ زياده پيدا ہوگئے 
  بنياد پر 

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

  ٣٧٤ص  ١ج  ١٤٠٤) شيخ طوسی ،اختيار معرفة الرجال، رجال کشی،موسسہ آل البيت الحياء التراث، قم ١(

فرقوں کو ايجاد کرتے تھے امام باقرکی شہادت کے بعد مغيره بن سعيد نے اپنی امامت کادعوٰی کيا اور کہا : امام سجاد اور 
  امام باقرنے ميرے بارے ميں تاکيد کی ہے اس وجہ سے اس کے طرفدار مغيريہ کہالئے ۔

رہبروں نے لوگونکو اپنی طرف جذب کرنے امام صادق کی شہادت کے بعد نائوسيہ اور خطابيہ فرقے پيدا ہوئے جن کے 
کے لئے امام صادق اور ان کے فرزند اسماعيل کے نام سے فائده اٹھايا ،فرقٔہ نائوسيہ کا رہبر ابن نائوس ہے اس نے امام 

صادق کی رحلت کا انکار کيا اور ان کو مہدی مانا ہے او ر خطابيہ امام صادق کے فرزند اسماعيل کی موت کے منکر 
  )١ان کے رہبروں نے ان دو بزرگوں کے بعد خود کو امام کے عنوان سے مشہور کيا ۔( ہيناور

امام موسٰی کاظم کی شہادت کے بعدمال کی وجہ سے کثرت سے فرقے وجود ميں آئے يونس جو امام کاظم کے صحا بی ہيں 
ت سے مال اور رقوم شرعيہ نقل کرتے ہيں: جس وقت امام موسٰی کاظم دنيا سے گئے ان کے نوابين ووکال کے پاس بہ

موجودتھی اسی وجہ سے انہوننے حضرت پر توقف کيا اور حضرت کی شہادت کے منکر ہوگئے، نمونہ کے طور پر زياد 
قندی انباری کے پاس ستر ہزار دينار اور علی بن حمزه کے پاس تيس ہزار دينار تھے يونس کا بيان ہے : جس وقت ميں نے 

و ميرے لئے حقيقت روشن ہوگئی اور حضرت امام رضا کی امامت کا قضيہ بھی مرے لئے ان کی اس وضعيت کو ديکھا ت
واضح ہو گيا تھا،ميں نے حقائق بيان کرنا شروع کرديئے اورلوگوں کو حضرت کی جانب دعوت دی، ان دونوں نے ميرے 

  پاس پيغام کہلوايا کہ تم کيونلوگوں کو امام رضا کی امامت کی طرف دعوت ديتے 
............  

  ٨٠،ص١ھ ج١٤٠٤)شيخ طوسی ،رجال کشی ،موسسہ آل البيت الحياء التراث ، قم ، ١(

ہواگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم تم کو بے نياز کرديں گے اورانہوں نے دس ہزار دينار کی مجھے پيش کش کی
  )١ور عداوت کا اظہار کيا ۔(ليکن ميں نے قبول نہيں کيا لہذاوه غصہ ہوئے اورانہوں نے مجھ سے دشمنی ا

سعد بن عبدهللا اشعری کا بيان ہے : امام کاظم کی شہادت کے بعد فرقٔہ ہسمويہ کا يہ عقيده تھاکہ امام موسٰی کاظم کی وفات 
انہيں ہوئی ہے اور وه زندان مينبھی نہيں رہے ہيں بلکہ وه غائب ہو گئے ہيں اور وہی مہدی ہيں، محمد بن بشير ان کا رہبر تھ
اس نے دعٰوی کيا کہ ساتوينامام نے خوداس کواپنا جانشين بنايا ہے، انگوٹھی اور وه تمام چيزيں جن کی دينی او ردنيوی امور

ميں احتياج ہوتی ہے اسے ميرے حوالے کيا ہے اور اپنے اختيارات بھی مجھے ديئے ہيں اور مجھے اپنی جگہ بٹھايا ہے 
محمد بن بشير نے اپنی موت کے وقت اپنے فرزند سميع بن محمد کو اپنی جگہ بٹھايا اور  لہذا ميں امام کاظم کے بعد امام ہوں

اس کی اطاعت کو امام موسٰی کاظم کے ظہور تک واجب قرار ديا اور لوگوں سے کہا کہ جوبھی خدا کی راه مينکچھ 
  )٢ديناچاہتا ہے وه سميع بن محمد کو عطا کرے ان لوگونکانام ممطوره پڑا۔(

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

  ٤٦،شيخ طوسی کی غيبت سے نقل کی ہے ص١٢٣)زين عاملی ،محمد حسين ،شيعہ در تاريخ ،ص١(
   ٩١)اشعری قمی،سعد بن عبد هللا،المقاالت والفرق،ص٢(
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  )ضعيف النفس افراد کا وجود :٤(

ليں اس کو شيعوں ميں کچھ ضعيف النفس افراد موجود تھے جس وقت امام سے کوئی کرامت ديکھتے تھے تو ان کی عق
  تحمل نہيں کرپاتی تھيں اور وه غلو کر نے لگتے تھے اگرچہ خود 

ائمہ طاہرين نے شدت سے اس طرح کے عقائد کا مقابلہ کيا ہے ،رجال کشی کے نقل کے مطابق بصره کے سياه نام لوگوں 
  )١ميں سے ستّر لوگوں نے جنگ جمل کے بعد حضرت علی کے بارے ميں غلو کيا۔( 

رياست طلب افرادان لوگوں کے عقيد ے سے سو ء استفاده کرتے تھے ايسا عقيده رکھنے والوں کو منحرف  مفاد پرست اور
کرتے تھے اور اپنے مفاد ميں ان سے کام ليتے تھے جيسا کہ ابی خطاب نے فرقٔہ خطابيہ کو ايجاد کيا اور امام صادق کو 

  )٢گيا ہے اور خود کو ان کا جانشين بتايا۔(مقام پيغمبری ميں قرار ديا اورکہا : خدا ا ن ميں حلول کر 
امام زمانہ کی غيبت صغرٰی ميں بھی ابن نصير نے خود کو پہال باب اور احکام کے نشر کرنے اور اموال جمع کرنے ميں 

) اس کے چاہنے ٣خود کوامام کا وکيل مشہور کيا ، اس کے بعد پيغمبری کا دعوٰی کيا اور آخر ميں خدائی کا دعوٰی کيا،(
والوں نے اس کو قبول بھی کرليا بلکہ اپنے چاہنے والوں کے ايمان کی بنا پر ہی اس نے يہ دعوے کئے تھے اور اسی طرح 

  فرقہ غالت وجود ميں آئے ۔
............  

لوگ جو سياه پوست جوبصره ميں رہتے تھے آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے نے٧٠)جب امير المومنين جنگ جمل سے فارغ ہوئے ١(
نی زبان ميں علی سے بات کرنا شروع کی علی نے ان کی زبان ميں ان کو جواب ديا انہوننے آپ کے بارے ميں غلو کيا علی نے فر اپ

مايا: ميں خدا کی مخلوق اور اس کا بنده ہوں انہوں نے قبول نہيں کياانہوں نے کہا: آپ ہی خدا ہيں، آپ نے ان سے توبہ کرنے کی در 
توبہ نہيں کی اس وجہ سے آپ نے ان کو پھانسی دی،شيخ طوسی،اختيار معرفة الرجال، رجال کشی،موسسہ آلخواست کی ليکنانہوننے 
  ٣٢٥، ص ١ھ،ج١٤٠٤البيت الحياء التراث،قم،

  ١٦٠،ص١)شہرستانی ،کتاب ملل ونحل،منشورات شريف رضی،قم ،ج٢(
  ٨٠٥،ص٢)شيخ طوسی، رجال کشی،ج٣(

  غاليوں کے خالف ائمہ کا مبارزه

ن خطروں ميں ايک خطره جو طول تاريخ ميں شيعوں کے لئے چيلنج کا سبب بنا رہا وه غاليوں کامسئلہ اور عقائد کا اہم تري
شيعوں کی ظرف نسبت ديناہے ہميشہ شيعوں کے دشمن شيعوں کو ان کے اماموں کے متعلق غلو اور زياده روی سے متہم 

د کو بيان نہيں کريں گے ليکن قابل توجہ مطلب يہ ہے کہ اہم کرتے تھے ہم يہاں غالت کے مختلف فرقوں اور ان کے عقائ
ترين خصوصيت اور غالت کے تمام فرقوں کے درميان نقطئہ اشتراک ائمہ اطہار کے بارے ميں غلو کرنا ہے اور ان کوخدا

د پر ہے جب کے مرتبہ تک پہنچانا ہے مسلمانوں کے درميان غالت کاوجود داخلی عوامل سے زياده خارجی عوامل کی بنيا
دشمنان اسالم براه راست مقابلہ نہيں کرسکے اوروه تمام تر کوششوں کے باوجود اسالم کو خاطر خواه نقصان نہ پہنچاسکے 
تو انہيں يہ حربہ اپنايا ،چونکہ اسالم ان کی سر زمينوں مينداخل ہوچکا تھا اور ان کی پوری طرح سے شکست ہوچکی تھی 

ہ اسالم کو داخلی طريقہ سے نقصان پہنچايا جائے اسی وجہ سے انہوننے اسالم کے پہلے لٰہذا ان کی يہ کوشش يہ رہی ک
اصول کو مورد ہد ف قرار ديا، سياسی حکومتينبھی اس جانب مائل تھيں کہ اہل بيت پيغمبر ۖکے چاہنے والوں اور ان کے 

جائے اور اس طريقہ سے اہل بيت کے شيعونکے درميا ن ايسے افراد پيدا ہونجن کے عقائد کی نسبت شيعوں کی طرف دی 
چاہنے والوں کو غالی اور مسلمانوں کے زمروں سے عليحده کرديا جائے ،اگر چہ يہ سلسلٔہ خالفت اميرالمومنين کے دور 

سے شروع ہو گيا تھااور کچھ غير فّعال لوگ آپ کے بارے مينافراطی عقيده رکھنے لگے تھے جب وه اپنے عقيده سے 
  )١نے ان کو ختم کر ديا۔(نہينپلٹے توحضرت 

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

  ٣٢٥،ص١)شيخ طوسی ،رجال کشی ،ج١(

عبدهللا بن سبا جو ايک موہوم اور خيالی شخص ہے جس نے سب سے پہلے اس کا نام ليا وه طبری ہے اس نے ابن سبا کی 
)ائمہ اطہار مسلسل١ق ہيں،(داستان کو سيف ابن عمر سے نقل کيا ہے کہ تمام علمائے رجال ابن سيف کے کذاب ہونے پر متف

اس طرح کے مسائل سے دوچار تھے اورانہوننے شدت سے اس کا مقابلہ کيا ہے اور ہميشہ ان پر لعنت کی ہے اور لوگوں 
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کو ان کے خطرات سے آگاه کيا ہے اور شيعوں کو حکم ديا ہے کہ ان کے پاس نہ بيٹھيناور ان سے رابطہ برقرار نہ 
  )٢کريں۔(

دغالی ليڈروں کا نام ليا ہے، جيسے مغيره بن سعيد ،بيان، صائدنہدی ،حارث شامی ،عبدهللا بن حارث، حمزهامام صادق نے چن
  )٣بن عمار بربری، اور ابوالخطاب وغيره اور ان افراد پر لعنت بھی کی ہے ۔(

ميں مارے جاتے يہ لوگ ائمہ طاہرين کی نفرين اور لعنت کی وجہ سے سخت عذاب ميں مبتال ہوتے تھے اور بری حالت 
تھے جيسا کہ امام رضا نے فرمايا :بنان نے امام سجاد پر جھوٹ کا الزام لگايا خدا نے اس کوتيز تلوار کا مزه چکھايا ،مغيره 

بن سعيد نے امام باقر پر جھوٹ کا الزام لگايا کہ اس کو بھی خدا نے تيز تلوار کا مزه چکھايا ،محمد بن بشير نے امام کاظم 
ی نسبت دی اس کو بھی خدانے تلوار کے ذريعہ ختم کر ديا ابوالخطاب نے امام صادق کی نسبت جھوٹ الزام کی طرف جھوٹ

  )٤لگايا وه بھی شمشير کی زد ميں آيا اور جو مجھ پر جھوٹ کا الزام لگاتاہے وه محمد بن فرات ہے۔(
............  

  ٣٧٥۔٣٢٨ص  ٢ج ١٩٩٢ھ  ١٤١٣طير اخرٰی،طبع ششم،)رجوع کيا جائے ،عسکری ،سيد مرتضٰی، عبدهللا بن سبا و اسا١(
   ٥٨٦،ص٢)شيخ طوسی،رجال کشی ،ج٢(
  ٥٧٧)شيخ طوسی،رجال کشی ،ص٣(
  ٥٩١)شيخ طوسی،رجال کشی ،ص٤(

امام حسن عسکری کے دور ميں غالت کاسلسلہ بہت زياده وسيع ہوگياتھا اس وجہ سے امام نے قاسم يقطينی ،علی بن حسکہ 
،محمد بن نصير نميری و فارس بن حاتم قزوينی وغيره غالت کے رہبر اور سردار تھے ان لوگو ں قمی ،ابن باباقمی فہری

  )١پرآپ نے لعنت بھيجی ہے ۔(
شيعہ نشين عالقہ جيسے قم کہ جوہميشہ غاليوں کا مخا لف تھا اور غاليوں کو يہاں سکونت کی اجازت نہيں تھی اس بنا پر ابن

سوانح حيات کے ضمن ميں يہ تحرير کيا ہے :روايت ميں ہے کہ اس کو کسی غالی کے  دائود نے حسين بن عبدهللا محررکی
  )٢ساتھ ہونے کی بنا پر قم سے نکال ديا گياتھا ۔(

ابن جزم کے نقل کے مطابق ابوالحسن محمد بن احمد جو امام کاظم کے فرزند وں ميں سے ہيں اورجنہوں نے تيسری صدی 
بسرکی ہے، وہاں ان کا ايک بلندمقام تھاانہوں نے غالت کے مبلغين پر بہت سختی کی ہجری ميں آذر بائيجان ميں زندگی 

يہاں تک کہ ان کے قتل کے اسباب فراہم کئے اور آذر بائيجان کے حاکم ابن ابی ساج کے غالم مفلح کواس بات پر وارد کيا 
  )٣کہ وه تمام مبلغيِن غالف کو قتل کردے۔(

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

   ٨٠٥کشی ،ص)شيخ طوسی،رجال ١(
   ٢٤٠)رجال ابن دائود،منشوارت رضی،قم، ص٢(
 ٦٣ھ،ص١٤٠٣)جمہرة انساب العرب،بيروت،طبع اول،٣(

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  ساتويں فصل
  

  شيعوں کی علمی ميراث

  
شرع مقدس اسالم ميں تاليف وتصنيف کی اہميت کسی پر مخفی نہيں ہے کيونکہ علم وآگاہی کے منتقل کرنے کے راستوں 
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ميں ايک راستہ لکھنا ہے، عرب کے معاشر ے ميں اسالم سے پہلے اس نعمت سے بہت کم لوگ بہره مند تھے اور صرف 
  )١چند افراد لکھنے اور پڑھنے کی توانائی رکھتے تھے۔( 

يکن بعثت پيغمبر ۖاور نزول وحی کے بعدتعليمات اسالمی سے واقفيت کے لئے قرآنی آيات کے لکھنے کی ضرورت ل
محسوس ہوئی ،جيسا کہ ابن ہشام نے نقل کيا ہے کہ عمر بن الخطاب کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی بہن فاطمہ بنت 

ث نے ايک نوشتہ کے ذريعہ کہ جسے صحيفہ کہتے ، خطاب اور ا ن کے شوہر سعيد بن زيد مسلمان ہوئے،خباب ابن ار
  )٢عمر کی نظروں سے مخفی ہوکر انہينسوره طہ کی تعليم دی۔ (

مدينہ ميں بھی رسول خدا ۖنے مسلمانونميں سے بعض افراد کو کہ جو لکھنے پر قادتھے وحی لکھنے کے لئے انتخاب کيا 
  لکھنے والے تھے اس کے عالوه پيغمبۖر اميرالمومنين کو کہ جو دائمی وحی

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

  ٤١٧ھ ص ١٤٠٨)ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد،(مقدمہ)دار احياء التراث، بيروت، ١(
  ٣٣٤،ص ١)ابن ہشام ،سيرة النبوة،دار المعرفة ،بيروت،(بی تا) ج٢(

پر صحيفٔہ مسلسل آيات محکمات ومتشابہات اور ناسخ ومنسوخ آيات کے بارے مينوضاحت پيش کرتے تھے جس کی بنا 
جامعہ کے نام سے ايک کتاب رسول خدا ۖنے امال کرايا جو حالل و حرام ، احکام و سنن اور وه احکام جن کی دنيا و آخرت 

  )١ميں لوگوں کو ضرورت ہے ان سب کو شامل تھی۔(
ام فريضہ تھادوسری دو کتابيں جن ميں سے ايک ديات کے بارے ميں تھی جس کا نام صحيفہ تھا اور دوسری کتاب جس کا ن

  )٢اس کی نسبت بھی حضرت کی طرف دی گئی ہے۔(
بعض دوسرے صحابہ نے بھی رسوۖل خداکی تقارير اور احاديث کو جمع کيا تھا اس کو بھی صحيفہ کہتے تھے جيسا کہ 
ائے بخاری نے ابو ہريره سے نقل کيا ہے: اصحاب پيغمبر ميں سے سب سے زياده ميں احاديث رسول ۖکو نقل کرتا ہوں سو

  ) ٣عبد هللا بن عمر کے کيونکہ وه جوچيز بھی پيغمبۖر سے سنتے تھے اس کو لکھ ليتے تھے ليکن ميں نہيں لکھتا تھا۔(
............  

، اور ٣٦٠ھ ص ١٤٠٧)نجاشی احمد بن علی ، فہرست اسماء مصنفی الشيعہ ، موسسة النشر االسالمی التابع لجماعة المدرسين ، قم ١(
  ٥٣٦ص  ١ھ ج١٤١٧وری باعالم الھدی ، موسسة آل البيت الحياء التراث، قم طبع اول ، طبرسی ، اعالم ال

   ٣٤٢۔٣٣٨، ص ١ھ ج١٤١٨ھ ق  ٣٧٦) شيخ طوسی ، محمد بن حسن،تہذيب االحکام،مکتبة الصدوق،طبع اول،٢(
   ٣٦،ص١) صحيح بخاری،دارالفکر،للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ج٣(

  دوسرے خليفہ ،عمر نے احاديث رسول ۖ کوليکن وفات پيغمبۖر کے بعد 
  )١لکھنے سے منع کر ديا۔(

عمر بن عبدالعزيز نے پہلی صدی ہجری کے آخر ميں اس ممانعت کو ختم کر ديا اور ابو بکر بن حزم کو احاديث لکھنے کے
  )٢لئے خط لکھا۔(

لی کے نقل کی بنا پر جن لوگوں نے ليکن دوسری صدی ہجری کے شروع تک يہ کام عملی طور پر نہيں ہو سکا کيونکہ غزا
اہل سنت کے درميان حديث کی کتاب کو سب سے پہلے تاليف کيا ہے وه يہ ہيں : ابن جريح ،معمر بن راشد ،مالک بن انس 

)يہ لوگ دوسری صدی ہجری کے نصف دوم ميں تھے، ان کی وفات کے سال ان کے نام کی ترتيب کے ٣اور سفيان ثوری،(
ھ ليکن خليفہ دوم کی طرف سے کتابت احاديث پر پابندی اور روک ٹوک ١٦١ھ،١٧٩ھ،١٥٢ھ، ١٥٠ساتھ اس طرح ہيں

شيعوں کے درميان مؤثر نہ ہوئی اور شيعوں کے بزرگ اصحاب جيسے سلمان فارسی ،ابو ذر غفاری،ابو رافع قبطی نے 
د ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو جہانتاليف و تصنيف کی راه ميں پہلے قدم بڑھائے، ابن شہر آشوب کا بيان ہے ،غزالی معتق

اسالم ميں لکھی گئی وه ابن جريح کی کتاب ہے جو تفاسير کے حروف اور آثار کے بارے ميں ہے کہ جس کو مجاہد اور 
عطا نے مکہ ميں نقل کيا ہے، اس کی کتاب کے بعد يمن مينمعمر بن راشد صنعانی کی کتاب ہے اس کے بعد مدينہ ميں موطا

ی کتا ب ہے نيز اس کتا ب کے بعدسفيان ثور ی کی کتاب جامع ہے ليکن صحيح يہ ہے کہ عالم اسالم ميں مالک بن انس ک
  سب سے پہلی کتاب 

............  
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  ٥٤٤ص ١ھ،ج١٤٠٣)حيدر،اسد ، امام صادق و مذاہب اربعہ، دارالکتاب عربی، بيروت،١(
  ٢،ص١) صحيح بخاری ،دار الفکر ،للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ج٢(
  ٢ھ،ص١٣٨٠) ابن شہر آشوب ،معالم العلمائ،منشورات المطبعة الحيدريہ،نجف ٣(

اميرالمومنين نے لکھی ہے کہ جس ميں قرآن کو جمع کيا ہے حضرت کے بعد سلمان فارسی ، ابو ذر غفاری اصبغ بن نباتہ 
مام زين العابدين نے صحيفٔہ کاملہ تاليف عبيدهللا بن ابی رافع نے تصنيف و تاليف کی راه ميں قدم اٹھايا اور ان کے بعد ا

  )١کی۔(
  )٢ابن نديم نے بھی شيعی تاليفات کو پہلی صدی سے مربوط جانتا ہے۔(

شيعو ں کی تاليف و تصنيف اور آثار نبوی کی جمع آوری مينمقدم ہونے کی وجہ سے ذہبی نے ابان بن تغلب کی سوانح حيات
شيع کی طرف جھکائو اور ميالن کی وجہ سے ختم ہو جائے تو نبی اکرم ۖ کیميں کہاہے: اگر ابان جيسے شخص کی وثاقت ت

  )٣بہت سی حديثيں اور آثار ہمارے درميان سے ختم ہو جائيں گے۔(
اہل سنت کے گذشتہ فقہا اور محدثين خصوصاً ائمہ اربعہ نے امام صادق سے بال واسطہ يا با لواسطہ استفا ده کيا ہے نيز اس 

  )٤ر پر شيعہ محدثين کی شاگردی بھی کی ہے اور ان سے احاديث دريافت کی ہيں۔(کے عالوه مستقل طو
............  

  ٢)ابن شہر آشوب ،معالم العلمائ، ص ١(
  ٣٠٧)الفہرست،دار المعرفة،للطباعة والنشر،بيروت، ص٢(
  ٤ص  ١)ذہبی ، ميزان االعتدال، دار الفکر للطباعة والنشرو التوزيع، بيروت ، ج٣(
  ١٨، ص١ی الحديد ،شرح نہج البالغة،دار االحياء التراث العربی،بيروت ،ج)ابن اب٤(

ليکن ان کتا بوں کی تعداد کے بارے ميں اختالف ہے جو شيعوں کے درميان تيسری صدی ہجری تک لکھی گئی ہيں، 
زمانہ سے لے کر صاحب وسائل نے کہا ہے : ائمہ اطہار کے ہم عصر دانشمندوں اور محدثوں نے امام امير المومنين کے 

  امام حسن عسکری 
  )١کے زمانہ تک چھ ہزار چھ سو کتابيں تحرير فر مائی ہيں۔(

شيعوں نے اس دور ميں روز مّره کے مختلف علوم جيسے ادبيات، لغت ،شعر ،علوم قرآن ،تفسير ،حديث، اصول فقہ ،کالم 
ر تعداد ميں اپنی تاليفات چھوڑی ہيں نيز ،تاريخ، سيرت،رجال ، اخالق کے بارے ميں بے حد کوششيں کی ہيں اور کثي

  بيشترعلوم ميں وه سبقت رکھتے ہيں ۔
  )٣)انہوں نے ہی سب سے پہلی مرتبہ قرآن پر نقطہ گذاری کی۔(٢ابواالسود دوئلی نے علم نحو کی بنياد رکھی ،(

) ان کا شمار شيعہ ٤(مسلمانوں کی سب سے پہلی لغت کی کتاب، کتاب العين ہے جس کو خليل بن احمد نے مرتب کيا ہے
  )٥دانشوروں ميں ہوتا ہے ۔(

پيغمبر ۖ کی جنگوں اور سيرت کے بارے ميں سب سے پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی اور ابن حجر نے اس کے شيعہ 
  )٦ہونے کی گواہی دی ہے۔(

ہيں جن کو مکتب اس مختصر سی روشنی ڈالنے کے بعد ہم يہاں علم فقہ و حديث اور کالم کی مختصر وضاحت پيش کرتے 
  تشيع نے اپنے مبانی اور اصول کی بنياد پر اپنے سے مخصوص کيا ہے ۔

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

  ٤٩، ص ٢٠)شيخ حرعاملی،محمد بن حسن،وسائل الشيعہ،مکتبةاالسالميہ ، تہران، طبع ششم ج ١(
   ٦١)ابن نديم،وہی کتاب ص٢(
   ٧٨٨،ص١)بستانی،دائرةالمعارف،دار المعرفة،بيروت،ج٣(
  ٦٣ن نديم،وہی کتاب،ص)اب٤(
  ٢٩٨،ص١ھ قمری،ج١٤٠٣)اردبيلی الغربی الحائری ،محمد بن علی ،جامع الرواة،منشورات مکتبة آيةهللا مرعشی نجفی،قم، ٥(
  ٢١٢۔٢١١،ص٣ئ، ج١٩٩٧ھ ١٤١٧)ابن حجر عسقالنی، تحرير تقريب التہذيب ،موسسة الرسالة ،بيروت ،طبع اول ،٦(

  علم حديث:
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  حديث يا سنت:
بعد اسالمی فقہ کا دوسرا منبع و ماخذہے يعنی معصوم کا قول،فعل اور تقرير،(تقرير يعنی معصوم کے سامنے  قرآن کے

کوئی کام انجام ديا جائے اور معصوم خاموش رہيں اس کی رد ميں کچھ نہ کہيں) اہل سنت حضرات سنّت ياحديث کوپيغمبۖر 
ما م معصوم کے قول،فعل اور تقرير کو بھی حجت قرارديتے ہيں کے قول و فعل و تقرير ميں منحصرجانتے ہيں ليکن شيعہ ا

)اب ہم ائمہ کے زما نے ميں حديثوں کی تحقيق کے چار طبقہ جو چار مرحلوں کو ١اور حديث کا حصہ شمار کرتے ہيں(
  شامل ہے انجام دينگے :

  پہال طبقہ :
  نجاشی کے مطابق پہلے حديث لکھنے والے حسب ذيل ہيں :

ی ، علی ابن ابی رافع ، ربيعہ بن سميع ، سليم بن قيس ہاللی، اصبغ بن نباتہ مجا شعی ، عبيد هللا بن حر جعفی يہ ابو رافع قطب
  )٢افراد اميرالمومنين عليہ الّسالم اور امام حسن و امام حسين کے اصحاب ميں سے ہيں۔(

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

،اور الرعاية فی علم الدراية،شہيد ثانی،مکتبة آيةهللا ٤طبع سنگی،ص)شہيد ثانی،شيخ زين الدين،ذکری الشيعہ فی احکام الشريعہ،١(
  ٥٢۔٥٠،ص١٤٠٨مرعشی نجفی،طبع اول 

   ٩۔ ٤ھ ق ص ١٤٠٧ھ ، قم ، ١٤٠٧)رجال نجاشی،موسسہ نشر اسالمی التابعہ لجامعة المدرسين ، قم ، 2(

  

  دوسراطبقہ :

درميان باره افرادصاحب تاليف ا ورصاحب کتاب  بعض محققين کے مطابق امام سّجاد اور امام باقر کے اصحاب کے
) ان مينابان بن تغلب کا نام ليا جا سکتا ہے کہ جن کو ائمہ کے نزديک ايک خاص مقام و مرتبہ تھا امام باقر نے ان ١تھے۔(

کھنا چاہتا سے فرمايا : مسجد نبی ۖ ميں بيٹھ کر لوگوں کو فتوی دوکيونکہ مينتم جيسے افرد کو اپنے شيعوں کے درميان دي
  )٢ہوں۔(

نجاشی کا بيان ہے :ابان بن تغلب مختلف فنون و علوم ميں ماہر تھے ، ابان نے ان فنون کے بارے ميں کتابيں تحرير کی ہيں 
  ) ٣،ان ميں سے تفسير غريب القرآن اور کتاب الفضائل وغيره ہيں ۔(

فرمايا: ابوحمزه اپنے زمانے ميں سلمان کی طرح  اسی طرح ابو حمزه ثمالی جن کے بارے ميں امام صادق عليہ الّسالم نے
  )٥) ان کی تاليف کرده کتابيں درج ذيل ہيں کتاب نوادر ، کتاب زھد اور تفسير قرآن ۔(٤تھے،(

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

ن)ان باره افراد کے نام يہ ہيں ، برد االسکاف ، ثابت بن ابی صفيہ ابو حمزه ثمالی ، ثابت بن ہرمز ، بسام بن عبد هللا صيرفی ، محمد ب١(
قيس بجلی ، حجر بن زائد حضرمی ، زکريا بن عبد هللا فياض، ابو جہم کوفی ، حسين بن ثوير ، عبد المومن بن قاسم انصاری ، عبد الغفار

  ھ ق ص ١٤٠٣، ٦قاسم انصاری ،اور ابان بن تغلب ،رجوع کريں مقدمٔہ وسائل الشيعہ، مکتبة االسالميہ ، طبع تہران ،ج بن 
  ١٠) نجاشی ، فہرست اسماء مصنفی الشيعة، ص ٢(
  ١١) نجاشی ،احمد بن علی ، فہرست اسماء مصنفی الشيعة،موسسہ النشر االسالمی لجماعة المدرسين،قم، ص ٣(
  ١٥علی ، نّجاشی ، فہرست اسماء مصنفی الشيعة، ص )احمد بن٤(
  ٣٠ھ ص ١٣٨٠)ابن شہر آشوب ،معالم العلماء ،منشورات مطبعة الحيدريہ، نجف ،٥(

  

  تيسرا طبقہ :

امام صادق کا زمانہ اسالمی معاشره ميں علوم کی پيشرفت اور رشد کا زمانہ تھا اور شيعہ بھی نسبتاً آزاد تھے ،شيخ مفيد کے
  )١مام صادق کے موثق اورمعتبر شاگردوں کی تعداد چار ہزارسے زائد ہے ۔(مطابق ا

امام رضا کے صحابی حسن بن علی وشاکا بيان ہے ميں نے مسجد کوفہ ميں نو سو افراد کو ديکھا جو امام صادق سے حديث 
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)کہ ٣يف کی گئيں،() اس وجہ سے حضرت سے کئے گئے سواالت کے جوابات ميں چارسو کتابيں تال٢نقل کر رہے تھے ،(
جن کو اصل کہتے ہيں ان کتابوں کے عالوه بھی دوسری کتابيں مختلف علوم و فنون ميں امام صادق کے اصحاب اور 

  شاگردوں کے ذريعہ تحرير ميں آئی ہيں ۔ 

  چوتھا طبقہ :
ام رضا کے صحابی حسين يہ دور امام صادق کے بعد کا دور ہے اس دور مينبہت سی حديثوں کی کتابيں لکھی گئيں مثالً ام

  )٤بن سعيد کوفی نے تيس کتابيں حديث ميں لکھی ہيں۔(
)کتابينلکھی ہيں اور امام رضا و امام جواد کے صحابی ٩٤امام رضا کے دوسرے صحابی محمدبن ابی عمير نے چورانوے( 

  کتابيں تاليف کی  ٣٠صفوان بن بجلی نے تيس
بق ہوتا ہے محّد ثين جيسے ثقة االسالم کلينی شيخ صدوق، شيخ طوسی نے اپنی ہينان کتابوں ميں اکثر پرجامع کا عنوا ن منط

  کتابوں کی تاليف ميں ان لوگوں کی کتابوں سے استفاده کيا ہے ۔ 
............  

  ٥٢٥ھ ش، ص ١٣٧٦)شيخ مفيد،االرشاد،ترجمہ ، محمد باقر ساعدی ، خراسانی ، کتاب فروشی اسالمی ، تہران ، ١(
  ٤٠۔٣٩رست اسماء مصنفی الشيعة، ص ) نجاشی ، فہ٢(
   ٥٣٥ص  ١) اعالم الورٰی با عالم الہدٰی ،موسسة آل البيت االحياء التراث ، قم طبع اول ج٣(
  ٤٠)معالم العلماء ، ص ٤(

  علم فقہ : 

مجموعی طور پر انسان کے اعمال کا رابطہ ُخدا اور اس کی مخلوق سے ہے کہ جس کے لئے کچھ اصول اورقوانين کی 
ورت ہے اسی اصول اورقوانين کا نام علم فقہ ہے اسالمی قوانين ُخدا کی جانب سے ہيں اور ُخدا کے ارادے سے ظاہر ضر

ہوتے ہيں، البتہ ارادئہ ُخدا کہيں بھی فقط قرار دادی اور اعتباری نہيں ہيں بلکہ مصالح و مفاسد تکوينی کی بنياد پر 
  ئے نبی ہيں ان کا حکم ُخدا کا حکم ہے :استوارہوتے ہيں رسول اکرم ُۖخدا کے بھيجے ہو

  )١( ما ينطق عن الھوٰی اِن ھوااِّل وحی يوحی)(
  )٢اور آئہ( اطيعوا ّهللاٰ و اطيعوا الّرسول و اولی األمر منکم )(

سواکی بنياد پر ُخدا نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کيا ہے، ائمہ معصومين عليہم السالم کی باتيں وحی کے 
  کچھ نہيں ہيں اور پيغمبر ۖکی طرح ان کی بھی اطاعت واجب ہے۔

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

  ٤۔٣، آيت ٥٣)سوره نجم ،١(
  ٥٩)سوره نسائ، آيت ٢(

  عصر صحابہ و تابعين ميں فقہ کی موقعيت و وضعيت 

غمبۖر سے دور ہو گئے، رسول ۖاکرم کی وفات کے بعدحقيقی اسالم کا راستہ متغيرو منحرف ہو گيا اور لوگ بر حق جانشين پي
مسائل شرعی ميں اصحاب پيغمبر ۖ کی طرف رجوع کرنے لگے البتہ چنداصحاب ان ميں سے پيش قدم تھے، جيسا کہ ابن 

سعد کا بيان ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان کے دور خالفت ميں حضرت علی عليہ السالم، عبد الّرحمن بن عوف ،معاذ بن جبل 
  )١فتوٰی ديتے تھے ۔( ابی بن کعب اور زيد بن ثابت

اگر چہ ائمہ اطہار اور کچھ بزرگان شيعہ جيسے ابن عبّاس، ابو سعيد خدری بھی فقيہ اور قانون شريعت سے واقف ہونے کی
  )٢وجہ سے عامہ اور اہل سنّت کے لئے مورد توجہ قرار پائے اور ان کی طرف لوگ رجوع بھی کرتے تھے ۔(

مسائل اور اسالمی معارف کے بارے ميں اپنے معصوم امام نيز اہل بيت رسول ۖکی جانب البتہ اس دور ميں شيعہ افراد فقہی 
مراجعہ کرتے تھے اس کی وجہ يہ ہے کہ اس زمانے ميں فقہی اصول آج کی طرح بيان نہينہوئے تھے ليکن صحابہ کا دور 

ی اور فقيہ کا عنوان ان پرمنطبق ہوا ختم ہونے کے بعد تابعين کی کچھ تعداد نے جديدفقہی مسائل کے لئے فقہ ميں کاوش ک
  )٣منجملہ ا نہيں ميں سے وه سات فقہائے مدينہ ہيں ۔ (
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............  

   ٢٦٧ص  ٢)ابن سعد، طبقات الکبری، دار احياء التراث ، العربی ، بيروت ، طبع اول ،ج ١(
  ٢٨٥۔٢٧٩ص  ٢)ابن سعد،طبقات الکبری، ج ٢(
وگوں کے فقہی مسائل کا جواب ديتے تھے اور ان کا قول قابل اعتماد تھا وه يہ ہيں: سعيد بن ) ابن سعد کہتا ہے : مدينہ ميں جو ل٣(

مسيّب، ابو بکر بن عبد الرحمن ، عروة بن زبير ، عبد هللا بن عبد هللا بن عتبة، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد اور سليمان بن سيّار 
 ٢٩٣ص  ٢،طبقات الکبری، ج 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  شيعو ں کے درميان فقہ کی وضعيت وحيثيت
فقہ کی وضعيت شيعوں کے درميان حضور ِمعصوم کے سبب فرق کر تی ہے اور اس طرح کا اجتہاد جو اہل سنّت کے 
درميان رائج تھا وه شيعوں کے درميان معنی نہيں رکھتا ہے بلکہ کلّی طور پرکہا جا سکتا ہے کہ فقہ شيعہ اماموں کے 

 ) ١تھی جو اجتہاد کے لئے راستہ ہموار کر رہی تھی۔( حضور کے دوران غيبت صغرٰی کے ختم ہونے تک ايک فرعی چيز
............  

  )آية هللا ابراہيم جنّاتی معتقد ہيں کہ ابتدائے اسالم سے اب تک فقہ شيعہ آٹھ دور گذار چکی ہے :١(

  ھ تک ہوتی ہے ۔١١) اجتہاد کی ابتدا رسول اکرم ۖ کی ہجرت سے ١(
  رسول اکرم ۖکی رحلت سے غيبت صغرٰی تک ہے  )تمہيدی دور يا اجتہادی مقدمات کا دور٢(
ھ سے شروع ہوتا ہے اور ٣٢٩) اصول قوانين کی تدوين يا مشترک عناصر اجتہادی کی تدوين کا دور جو ابن ابی عقيل ٣(

  ھ پر ختم ہوتا ہے ۔٤٦٠شيخ طوسی 
کے پوتے ابن ادريس  ) اجتہاد کے مشترک عناصر کے ياد کرنے کا دور جو شيخ طوسی سے شروع ہوتا ہے اور ان٤(

  ھ پر ختم ہوتا ہے ۔٥٩٨
 ھ پر ختم ہوتا ہے ۔١٢٠٥) اجتہادی مسائل کے استدالل کے پھيلنے کا دور جو ابن ادريس سے شروع ہو کر وحيد بہبہائی ٥(
  ھ پر ختم ہوتا ہے ۔١٢٨١) اجتہاد کے تکامل وارتقا کا دور جو وحيد بہبہائی سے شروع ہوتا ہے اور شيخ انصاری ٦(
  ) اجتہادی مباحث ميں عميق غور و فکر کا دور جو شيخ انصاری سے شروع ہوتا ہے اور آقای خمينی پر ختم ہوتا ہے ۔٧(
  ) جديد طرزو روش سے اجتہاد سے فائده اٹھانے کا دور جس کے موجد آقای خمينی ہيں ۔٨(

  سے)ھ ش،فصل دوم کے بعد ١٣٧٢(ادوار اجتہاد ، سازمان انتشارات کيہان ، طبع اول ، 
معصوم کے ہوتے ہوئے اور علم کا دروازه کھال رہنے کے ساتھ نيز نص تک دسترسی کی بنا پر اجتہادجو اکثر دالئلی ظنّی 
سے وابستہ ہے اس کی ضرورت محسوس نہيں ہوئی ،فقہ شيعہ ميں اجتہاد کی بنياد سب سے پہلے ابن ابی عقيل عمانی کے 

و شيخ کلينی کے ہم عصر تھے، ان کے بعد محمد بن جنيد اس کافی نے ان ذريعہ قرن چہارم کے اوائل ميں رکھی گئی ،ج
٤١٣کے مقصد کوجاری رکھااور اجتہاد و فقہ کی بنيادوں کو مستحکم کيا يہ لوگ قد يمين سے معروف ہيں ،شيخ مفيد متوفی 

ا پھر نوبت شيخ طوسی ھ ان لوگوں نے بھی اجتہاد کے راستہ کو ہموار کي٤٣٦ھ ، اورسيد مرتضٰی علم الھدٰی متوفی 
ھتک پہنچی ، شيعہ فقہ کو اس فقيہ بزرگ کے ذريعہ رونق اورترقی ملی انہوں نے حديث کی دو معتبر کتا ب، تہذيب و ٤٦٠

استبصار کے عالوه فقہی کتابيں بھی تاليف کی ہيناور نہايہ، مبسوط اور خالف جيسی کتا بينانہيں کی قلم سے معرض وجود 
  ميں آئی ہيں ۔ 

ايسا نہيں ہے کہ اجتہاد، فقہ و اصول حضورائمہ ميں اصالًرائج ہی نہينہوئے تھے بلکہ بُعد مکانی کی وجہ سے ائمہ  البتہ
تک لوگوں کی رسائی نہيں تھی اس وجہ سے ائمہ معصومين ان موارد ميں ان افراد کے ساتھ تعاون کر تے تھے اور فقہا کی

ی ہوسکے ان کی نشاندہی کر تے تھے اور وه اجتہاد کے ذريعہ لوگوں کےشناسائی اورمعيار کو جن کے ذريعہ ان تک رسائ
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  سواالت کے جوابات ديتے تھے ۔ 
جيسا کہ مقبو لہ عمر بن حنظلہ ميں ہے کہ امام صادق سے سوال کيا گيا اگر شيعوں ميں سے دو افراد کے درميان کسی 

جائے توکيا کہا جائے،امام نے فرمايا: اس کی طرف مسئلہ شرعی سلسلہسے متعلق مثالً قرض او رميراث ميں اختالف ہو
رجوع کرو جو ہماری احاديث کو نقل کر تا ہے اور ہمارے حالل و حرام پر نظر رکھتا ہے اور ہمارے احکام سے واقف ہے 

  )١کہ ميں نے ايسے شخص کو تمہارے لئے قاضی اور حاکم قرار ديا ہے۔(
عو ں کے مسائل شرعی کا جواب دينے کے لئے منتخب کرتے تھے جيسا ائمہ طاہرين بھی کبھی کبھی بعض اشخاص کو شي

کہ شيخ طوسی نے کہا: علی بن مسيب نے امام رضا سے عرض کی راستہ بہت دور ہے اور ميں جب چاہونا پ کی خدمت 
: زکريا بن ميں حاضر نہيں ہو سکتا ايسی حالت ميں ميں احکام دين ُخدا کے بارے ميں کس سے سوال کروں؟ امام نے فرمايا

  )٢آدم قمی سے کيونکہ وه دين و دنيا ميں امين ہيں ۔(
  )٣اسی طرح امام محمد باقر نے ابان بن تغلب کو حکم ديا کہ مسجد نبی ۖ مينبيٹھ کر لوگوں کو فتوٰی ديں ۔(

  آغاز اجتہاد: 
کو سکھاتے تھے، اسی وجہ سے وه  اس دور ميں ٔائمہ طاہر ين عليہم السالم اصول فقہ اور استنباط کے قواعد اپنے شاگردوں

کتابيں جو شيعہ دانشمندوں کے ذريعہ لکھی گئی ہيں ،ان کی نسبت اماموں کی جانب دی جاتی ہے ، مثالً کتاب آل الرسول 
ہاشم خوانساری کی تاليف ہے اصول اصليہ، سيّدعبدهللا بن محمد رضا حسين کی تاليف ہے، کتاب فصول المہمہ در اصول 

  )٤حسن حر عاملی کی تاليف ہے۔(ائمہ محمد بن 
............  

   ١، حديث ١١، کتاب القضا ابواب صفات قاضی ، باب ٩٩، ص ١٨)حر عاملی ، وسائل الشيعہ، ج ١(
   ٨٥٧،ص  ٢) شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال،موسسہ آل البيت الحياء التراث ، قم ج٢(
  ١٠،ص١٤٠٧عة جامعة المدرسين، قم ، )احمد بن علی ، رجال نجاشی ،النشر االسالمی، الطاب٣(
   ٣١٠)صدر سيد حسين، تاسيس الشيعہ لعلوم االسالم،منشورات، االعلمی ، تہران، ٤(

رجال کی کتابوں مينائمہ طاہرين کے بعض بزرگ اصحاب، فقہا ميں شمار کئے گئے ہيں جيسا کہ فضل بن شاذان کے بارے 
  )١ا الفقھا والمتکلمين ''۔(ميں نجاشی کا بيان ہے، ''کا ن ثقة احد اصحابن

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

  ۔ ٣٠٧)رجال نجاشی،ص ١(

  

  فقہاء اصحاب ائمہ 

شيخ طوسی نے امام باقر ـ،امام صادق ـ، امام کاظم ـاور امام رضا ـکے اصحاب ميں سے اٹھاره اصحاب کو فقيہ بزرگ کے 
ی عبدهللا اور فقہائے اصحاب ابی ابراہيم اور ابیعنوان سے پہچنواياہے اورانہيں فقہائے اصحاب ابی جعفر فقہائے اصحاب اب

الحسن الرضا سے تعبير کيا ہے،پھر مزيدفرماتے ہيں کہ شيعہ ان حضرات کی روايات کی صحت پر اجماع رکھتے ہيں اور 
  اصحاب ٔائمہ کے درميان ان کے افقہ ہونے کا اعتراف کرتے ہيں، شيخ نے ان کو تين طبقوں ميں تقسيم کيا ہے: 

  طبقہ :پہال
فقہائے اصحاب امام باقر،جيسے زراره ،معروف بن خربود ،بريده ابوبصير اسدی ، فضيل بن يسارا ور محمد بن مسلم طائفی 
کہ زراره ان سب ميں افقہ تھے يعنی سب سے بڑے فقيہ تھے ان لوگوں کا اصحاب امام صادق عليہ السالم ميں بھی شمار ہو 

  تا ہے

  دوسرا طبقہ:
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  صادق عليہ السالم ،جميل بن دّراج ،عبدهللا بن مسکان، عبدهللا بن بکير ، حماد بن عيسٰی ا و رحماد بن عثمان ۔فقہائے امام 

  تيسرا طبقہ:
فقہائے امام کاظم اور امام رضا عليہما السالم ،يو نس بن عبدالرحمن، صفوان بن يٰح ، بياع السابری، محمد بن ابی عمير ، 

  ) ١محبوب، احمد بن محمد بن ابی نصر۔(عبدهللا بن مغيره ،حسن بن 
ابن نديم نے بھی چند شيعہ فقہا اور ان کی تاليف کرده کتابوں کا تذکره کيا ہے اور کہا ہے کہ يہ وه بزرگان ہينکہ جنہوں نے 

  فقہ کو امامو ں سے نقل کيا ہے کہ اس کے بعدابن نديم نے ان کے نامو ں کا تذکره کيا ہے جو حسب ذيل ہيں : 
بن ابی االسود ،علی بن غّراب ، ابی يحيٰی ليث مرادی ، زريق بن زبير، ابی سلمہ بصری ،اسماعيل بن زياد ، ابی احمد  صالح

عمربن الّرضيع ،دائود بن فرقد ، علی بن رئاب ، علی بن ابراھيم معلی،ہشام بن سالم ، محمد بن حسن عطار، عبدالمومن بن 
ھيم بن عمر صنعانی ، عبدهللا بن ميمون قداح، ربيع بن ا بی مدرک، عمر بن ابی قاسم انصاری سيف بن عميره نخعی ، ابرا

زياد ابزاری، زيکار بن يحيی واسطی، ابی خالد بن عمرو بن خالد واسطی ، حريزبن عبد ازدی سجستانی ، عبدهللا حلبی، 
دہنی عبدی کوفی ، معاويہ بن عّمار دہنی،  زکريا ی مومن ثابت ضرری ، مثنٰی بن اسد خياط، عمر بن اذينہ، عّمار بن معاويہ

  )٢حسن بن محبوب سراد، ان بزرگوں ميں سے ہر ايک نے فقہ مينکتاب تحرير کی ہے۔(
............  

  ٨٣٠۔٣٧٦۔ ٥٠٧ص  ٢)شيخ طوسی، رجال کشی،موسسہ آل البيت الحياء التراث، قم، ج ١(
  ٣٠٨لمعرفة للجماعة والنشر ، بيروت، ص ) طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن ، بن علی،الفہرست ،دار ا٢(

  علم کالم 

ان اعتقاد کے مجموعہ کا نام علم کالم ہے جن پر ہر مسلمان کو يقين رکھناضروری ہے،دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ 
ئلہ امامت ميںعلم کالم ايک ايسا علم ہے جو اصول دين ميں تحقيق و گفتگو کا متکفل ہوتا ہے اصول دين ميں پہال اختالف مس

پيغمبر ۖکی وفات کے فوراً بعد وجود ميں آيا ، شہر ستانی کاکہناہے: اسالم ميں اہم ترين اختالف امامت کے سلسلہ ميں ہے 
  )١امامت کی طرح کسی دوسرے دينی مسئلہ ميں تلواريں نہيں کھينچی گئی۔(

گئے آپ کی عمر ترسٹھ سال تھی ا ور مّدت نبوت تيئس )ميں دنيا سے ١ھ ( ١٠نوبختی کا بھی بيان ہے:رسول ُۖخداربيع االّول 
سال تھی ، اس وقت اّمت اسالم تين فرقوں ميں تقسيم ہو گئی ، ايک فرقہ کا نام شيعہ يعنی شيعان علی ابن ابی طالب 

ے ، تھا،شيعوں کی تمام قسميں ان سے وجود ميں آئی ہيں ،دوسرا فرقہ جس نے حکومت وامارت کا دعوٰی کيا وه انصار تھ
تيسرا فرقہ ابو بکر بن ابی قحافہ کی طرف مائل ہو گيا اور کہا: پيغمبۖر نے کسی کو اپنا جانشين نہيں بنايا ہے اور اس کا 

  )٣اختيار امت کو دے ديا ہے۔(
اس بناپراس وقت سے مسلسل شيعوں اور دوسرے مسلمانوں کے درميان امر امامت کے سلسلہ ميناحتجاج بحث و مباحث نيز 

  کا سلسلہ جاری ہے ليکن دوسرے اصول اور مبانی ميں اختالف پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے اوائل گفتگو 
............  

   ٣٠ص  ١ھ ج ١٣٦٤) ملل ونحل، شہرستانی ، منشورات الشريف الرضی قم ، طبع دوم ١(
  ) مشہور يہ ہے کہ رسول خدا نے اٹھائيس صفر کو رحلت فرمائی٢(
  ٣۔ ٢ص  ١٩٣٦،  ١٣٥٥بی محمد حسن بن موسٰی، فرق الشيعہ، مطبع حيدريہ نجف )نو بختی ابن ا٣(

ميں وجود ميں آيا ہے ، جيسا کہ شہرستانی کا بيان ہے: اصول ميں اختالف صحابہ کے آخری ايّام ميں ہوا ،معبد جہنی، 
غيالن دمشقی اور يونس اسواری نے خير و شر کے سلسلہ ميں قدر جيسے قول کی بدعت جاری کی ہے اورو اصل بن عطا 

  )١ں کچھ چيزوں کا اضافہ کيا ہے۔ (جوحسن بصری کا شاگرد ہے اور عمر بن عبيد نے قدر مي
  وه کالمی فرقے جو اس دور ميں تھے حسب ذيل ہيں:

وعيديہ ، خوارج،مرجئہ اور جبريہ، البتہ کالمی بحث اس وقت عروج پر پہنچی جب واصل بن عطا، حسن بصری سے 
ستدالل پر مبنی تھا اہل حديث کے ) مکتب معتزلہ کہ جو زياده تر عقلی ا٢عليحده ہوگيااور مذہب معتزلہ کی بنياد رکھی ، (

مقابلہ ميں قرار پايا کہ جسے حشويہ کہا جاتا ہے ابوالحسن اشعری تيسری صدی ہجری کے آخر ميں مکتب معتزلہ سے جدا 
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  )٣ہو گيا اور مذہب اہل حديث کا عقلی بنيادوں پردفاع کيا اور اس کا مذہب ،مذہب اشعری کے نام سے موسوم ہو گا ۔(
زلی مذہب نے پيشرفت نہيں کی اور اہل حديث کے مقابلے ميں عقب نشينی اختيار کی اس حد تک کہ اس اس کے بعد معت

وقت اہل سنّت کے درميا ن رائج کالم اشعری کاکالم ہے، کالم شيعہ مسلمانوں کے درميان سابق ترين کالمی مکتب ہے، 
قضاو قدر ، جبرو اختيار کے بارے ميں گفتگو شيعوں کے پہلے امام معصوم حضرت علی نے اعتقادی مسائل جيسے توحيد 

  کی اور اس طريقے کے مطالب حضرت کی زبان سے نہج البال غہ ميں جمع ہوئے 
............  

  ٣٥ص  ١ھ ج  ١٣٦٤) شہرستانی، ملل و نحل ، منشورات الشريف الرضی ، قم طبع دوم ١(
   ٥٠٠)ملل ونحل، شہرستانی ، ص ٢(
  ٨٦۔٨٥)شہرستانی، ملل و نحل ، ص ٣(

ہيں، ليکن شيعوں کے درميان امامت کے سلسلہ ميں کالمی گفتگو پيغمبر ۖ کی وفات کے فوراًبعد حضرت علی کی حقانيت 
کے دفاع مينشروع ہو گئی تھی ،شيخ صدوق کے مطابق جنہوننے سب سے پہلے سقيفہ کے مقابلہ ميں حضرت علی کے حق

باره افراد ہينکہ جنہوننے سقيفہ کے چند روز بعد مسجد نبۖی ميں ابو سے دفاع کيا وه پيغمبۖر کے بزرگ اصحاب ميں سے 
  )١بکر کے خالف احتجا ج کيا اور ابو بکر ان کے جواب مينعاجز و نا تواں نظرآئے۔(

ان کے بعد بھی ابوذر غفّاری جيسے شخص، اميرالمومنين کے حق کے غاصبوں کے مقابلہ ميں خاموش نہيں بيٹھے، عثمان 
ہ سے ان کو شام اور ربذه شہر بدر کرديا ، پيغمبۖر کے ابن عم حضرت علی کے شاگرد ابن عباس (مفسر نے خوف کی وج

قرآن، عظيم دانشور اوربر جستہ ہاشمی سياست مدار)مکتب تشيع کے مدافعين مينسے تھے اور مستقل حقانيت علی کی 
آپ کہتے رہتے ہيں کہ ہمارا حق غصب ہوا ہے جانبداری کرتے تھے يہاں تک کہ عمر نے ان پر اشکال واعتراض کيا کيوں

؟وه آخر ُعمر ميں نا بينا ہوگئے تھے، ايک روز سنا کہ کچھ لوگ کہيں پر علی کو برا کہہ رہے ہيں اپنے بيٹے علی سے کہا 
ا تھا: مير ا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو ،جس وقت وہاں پہنچے ان کو مخاطب کر کے کہا تم ميں سے کون ُخدا کو بُرا کہہ رہ

سب نے کہا: کوئی نہيں، پھر سوال کيا تم مينسے کون رسول خدا ۖکو برا کہہ رہا تھا ؟سب نے کہا:کوئی نہيں پھر کہا :تم ميں 
سے کون علی کو بُرا کہہ رہا تھا؟اس بار ان لوگوں نے کہا : ہم کہہ رہے تھے، ابن عباس نے کہا گواه رہنا ميں نے رسوۖل 

  ُخدا سے سنا ہے کہ جس نے 
............  

  ٤٦٥، ٤٦١ص  ١٤٠٣)شيخ صدوق، الخصال، منشورات جماعة المدرسين ، فی الحوزه العلميہ قم ١(

علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا اور جس نے مجھ کو برا کہا اس نے ُخدا کو برا کہا اور ُخدا کو برا کہنے واال جہنّم 
  ٹے سے کہا ان کو کس حال ميں ديکھ رہے ہو،بيٹے نے يہ شعر پڑھا :ميں جائے گا، وہاں سے پلٹتے وقت راستے ميں بي

  نظروا الئک بٔا عين محمره
  نظرا ليتو س الٰی شفار الجارز

آپ کو ُسرخ آنکھوں سے ديکھ رہے تھے جيسے قربانی کے جانورکی نگاه قّصا ب کی چھری پر ہو تی ہے، ابن عبّاس نے 
  کہا :آگے پڑھو ، کہا:

  
  کسی اذقا نھم خزر الحواجب نا 

  نظرالذليل الٰی العزيز القادر 
ان ابرواوران کی بھويں چڑھی ہوئی تھيں منہ پچکا ہوا تھا، اس طرح آپ کو ديکھ رہے تھے جيسے ذليل قدرتمند کوديکھتا 

  ہے ۔
  

  پڑھے:  ابن عبّاس نے کہا: مزيد کہو،بيٹے نے جواب ديا: دوسری چيزيں بيان نہيں کرسکتا، ابن عبّاس نے خود يہ شعر
  احيا ؤ ھم خزی علٰی امواتھم 

  ) ١والميّتون فضيحة للغابر (
ان کے زنده ان کے مرنے والوں کے لئے ذلت کا باعث ہيں اور ان کے مرنے والے گزشتہ لوگوں کے لئے توہينکا سبب ہيں
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  ۔
............  

  ١٢٧تا)ص  )شيرازی سيد علی خان ، الدرجات الرفيعہ، منشورات مکتبہ بصيرتی ،قم ، (بی١(

اصحاب امير المو منين ميں سے بعض بزرگان جيسے صعصعة بن صوحان، ميثم تّمار،کميل بن زياد ، اويس قرنی ، سليم بن 
قيس ،حارث حمدانی اور اصبغ بن نباتہ نے بھی اميرالمومنين کے حق کا دفاع کيا اور اس بارے ميں حضرت کے دشمنوں 

ے پہلے علم کالم ميں کس نے کتاب لکھی يہ تحقيقی موضوع ہے، ابن نديم و ابن سے احتجاج کيا ، ليکن شيعوں ميں سب س
شہر آشوب کے مطابق علی بن اسماعيل بن ميثم تّمار کالم شيعہ کے پہلے مصنف ہيں،انہوں نے اس بارے ميں کتاب امامت 

  )١اور کتاب استحقاق لکھی ہے۔ (
  )٢سٰی بن روضہ کو جانتے ہيں۔(ليکن مرحوم سيّد حسن صدر علم کالم ميں پہلے مصنف عي

البتہ کالم شيعہ کی قديم ترين کتاب جوآج بھی دسترس ميں ہے، کتاب ''االيضاح '' ہے جس کے مصنف فضل بن شاذان متوفی 
ھ ہيں جو امام ہادی اور امام حسن عسکری کے صحابی تھے ،امام صادق کے دور ميں علم کالم نے بھی دوسرے تمام ٢٦٠

پائی اور حضرت کے چند شاگرد جيسے ہشام بن حکم ،ہشام بن سالم، مومن طاق ، فضال بن حسن ،  علوم کی طرح ترقی
جابر بن يزيد جعفی وغيره اس موضوع مينسب زياده برجستہ اورنماياں تھے اور اس سلسلہ انہوں نے ميں اپنی کتابيں 

ھ ممتاز ترين ٢٦٠ن شاذان نيشاپوری متوفی چھوڑی ہيں ان کا دوسرے مکاتب کے دانشمندوں سے مناظره ہوتا تھا ، فضل ب
شيعہ متکلم تھے، انہوں نے امام رضا امام جواد اور امام ہادی کے زمانے کو درک کيا ہے اور کالم و عقائد اور منحرف 

  مذاہب 
............  

 ٦٢م ص ١٩٦١ھ ١٣٨٠يہ ، نجف ، اور ابن شہر آشوب ، معالم العلماء ، منشورات مکتبة الحيدر٢٤٩) ابن نديم گزشتہ حوالہ ، ص ١(
  ٣٥٠)تاسيس الشيعہ لعلوم االسالم، منشورات االعلمی ، تہران ص ٢(

  ) ١کے خالف کافی کتابيں لکھی ہيں۔ (
  )٢ھ شيعہ متکلمين ميں سے تھے ان کی جملہ کتابوں ميں سے ايک فرق الشيعہ ہے ۔ ( ٣١٠حسن بن نو بختی متوفی 

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

  ٣٠٦ھ ، ص١٤٠٧ء مصنفی الشيعہ، نجاشی موسسة االسالمی تابعة لجماعة المدرسين ، قم )نجاشی، فہرست اسما١(
  ٦٣ھ ص ١٤٠٧) فہرست اسماء مصنفی الشيعہ، نجاشی موسسة االسالمی التابعة لجماعة المدرسين ، قم ٢(

 

 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  آٹھويں فصل
  

  شيعيت کے فروغ ميں شيعہ شاعروں کا کردار

 
   



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

 
 

  

  شيعہ شعرا ء اور اشعار کی اہميت 

گزشتہ زمانے ميں شعر کو ايک خاص اہميت حاصل تھی اشعار اپنے ادبی اور فنی پہلوئوں سے قطع نظر تبليغی امور کا اہم 
ترين ذريعہ ہوا کرتے تھے اورجو کام آج اخبار ريڈيو ٹيلی ويژن انجام ديتے ہينوه کام اشعار کے ذريعہ ليا جاتا تھا، زمانٔہ 

ہ چيز بہت زياده قابل اعتناء تھی کيونکہ وه فصاحت و بالغت اورُحسن کالم کو بہت جاہليت ميں عرب قوموں کے درميان ي
زياده اہميت ديتے تھے،يہی وجہ ہے کہ قرآن کے اہم ترين اعجاز کا ايک پہلو اس کی فصاحت و بالغت ہے، اسی وجہ سے 

  کہنا ہے :عربوں کے درميان شعرکو ايک خاص اہميت حاصل تھی ،جيسا کہ يعقوبی کا اس بارے مين
عرب لوگ شعر کو علم وحکمت کے برابر اور ہم پلہ جانتے تھے جس وقت کسی قبيلہ ميں کوئی نکتہ سنح شاعر اورسخنور 

ظاہر ہوتا تھاتو اس کے لئے ساالنہ کے بازاروں اور مراسم حج جيسے اجتماعات مينشرکت کا موقع فراہم کرتے تھے تاکہ 
قبيلہ والے سنيں اور اس پر فخر کريں، عرب اپنے تمام امور کے لئے شعر کا وه شعر پڑھے اور اس کے شعر کو دوسرے 

سہارا ليتے تھے شعر کے ذريعہ دشمنی کرتے تھے شعر کے ذريعہ مثال پيش کرتے تھے شعر کے ذريعہ ايک دوسرے پر 
  )١افتخار کر تے تھے،ايک دوسرے کی عيب جوئی کرتے تھے اور ايک دوسرے کی مدح وثنا کرتے تھے۔(

سقيفہ کی تشکيل اور تشيع کی صف عليحده ہونے کے بعد عربی اشعار نے اپنی حيثيت محفوظ کر لی اور شيعيان علی نے 
اپنے امر امامت وواليت ميناپنے نظريات کی وسعت کے لئے اس سے فائده اٹھايا اور شيعہ مدافعين واليت مکتب تشيع کی 

ں امير المومنين کی حقانيت کوثابت کرنا ہے، اشعار کہااور اس نے حقانيت ميں کہ جس کا اصلی مقصد خالفت کے باب مي
تشيع کی وسعت اورفروغ ميں اہم رول ادا کيا،زبير بن بکار جوشيعہ مخالف رجحان رکھتا تھااس کے باوجود اس نے کچھ 

  اشعار کو ذکر کيا ہے منجملہ اشعار مينسے عتبہ بن ابی لہب کے اشعار ہيں :
  منصرف ما کنت احسب ان االمر

  عن ہاشم ثم منھا عن ابی حسن
  ميں نے سو چا بھی نہيں تھا کہ خالفت کو بنی ہاشم سے اور ان کے درميان ابوالحسن(علی )سے چھين ليا جائے گا۔

  
  اليس او لٰی من صلّی لقبلتکم
  واعلم الناس بالقرآن والّسنن

ور قرآن و سنت کو سب سے زياده جاننے واال کيا وه پہال شخص نہيں ہے کہ جس نے تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی ا
  ہے۔

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

  ٢٦٢،ص١)ابن واضح ،تاريخ يعقوبی،منشورات شريف الرضی،قم،ج١(

  واقرب الناس عھداًبالنبی ومن 
  جبريل عون لہ فی الغسل والکفن

غمبۖر کے غسل و کفن ميں کيا وه آخری فرد نہيں ہے جس نے پيغمبر ۖکو ديکھا؟کيا وه شخص وه نہيں ہے کہ جبرئيل نے پي
  جس کی مدد کی ہے؟ 

  
  ما فيہ وما فيھم ال يمترون بہ 

  وليس فی القوم مافيہ من الحسن
کيوں نہيناپنے اور علی کے درميان فرق قائل ہوتے لوگو ں کے درميان کوئی ايسا نہيں ہے جوعلی کے مانند فضائل رکھتا 

  ہو۔
  

  ماذا الذی ردھم عنہ فتعلمہ
  )١اعظم الغبن (ھا ان ذاغبنا من 
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  اس سے منصرف ہونے کی علت کيا ہے؟ ان کو اس مطلب سے آگاه کرو کہ يہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔
  

ائمہ طاہرين بھی شعر کے استعمال کی ضرورت اوراس کے نفوذ سے کامالً آگاه تھے اور شيعہ شعراء کا بے حد احترام و 
خدمت ميں حاضر ہوئے اور قصيده ميميّہ پڑھنا شروع کيا جس وقت اکرام کرتے تھے، ايک روز کميت اسدی امام باقرکی 

  اس شعر پر پہنچے : 
  وقتيل با لطف غودر منھم 

  بين غوعاء امة وطغام
  سر زمين طف (کربال)ميں ذليل اور پست صفت لوگوں کے درميان انہيں شہيدکرديا گيا جو عظيم تھے۔ 

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

  ٥٨١ھ ،ص ١٤١٦،منشورات الشريف الرضی،قم،)زبير بن بکار،االخبار الموفقيات١(

امام باقرعليہ السالم نے گريہ کيا اور فرمايا ،اے کميت! اگر ہمارے پاس ثروت ہوتی ہم تمہيں عطا کرتے ليکن جو رسول خدۖا
ح نے حسان بن ثابت کے لئے فر ماياتھا وہی ميں تم سے کہتا ہونجب تک تم ہم اہل بيت کا دفاع کرو گے اس وقت تک رو

  )١القدس کے ذريعہ تمہاری تائيد ہوتی رہے گی ۔(
 ) ٣)کے اشعار سکھائو کيونکہ وه خدا کے دين پر ہيں۔(٢اسی طرح امام صادق فرماتے ہيں : اے شيعو! اپنی اوالد کو عبدی(

المعتز نے  اسی وجہ سے حقيقت گو شعراء شيعوں اور دوستداران پيغمبۖر کے نزديک قابل احترام و اعتبار تھے جيسا کہ ابن
  )٤نقل کيا ہے قم کے لوگ پچاس ہزار درہم سا النہ شيعہ شاعر دعبل خزاعی کو ا دا کرتے تھے۔ (

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

  ٢٥٤، ص٣)مسعودی علی بن الحسين،مروج الذہب،منشورات مو سسہ االعلمی للمطبوعات بيروت، ج١(
سفيان بن مصعب اور ان کی کنيت ابو محمدذکر ہوتی ہے )عبدی امام صادق کے اصحاب ميں سے تھے ان کا نام رجال کشی ميں ٢(

،ابن شہرآشوب نے صفيان بن مصعب ٧٠٤،ص٢ھ، ج١٤٠٤،شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال ،مئوسسة اآلل البيت الحياء التراث قم، 
بن حماد عبدی کے نام  کو اہل بيت کے شعرا ء کے طبقہ ميں ذکر کيا ہے اور شعرا کے طبقہ ميں (مجاہر)اس کے نام کوغلطی سے علی

  ) ١٥١و١٤٧م،ص١٩٦١ہجری،١٣٠٨سے ذکرکياہے) (معالم العلما،منشورات المطبعةالحيدريہ،النجف،
  ١٤٧)ابن شہرآشوب ، گزشتہ حوالہ ،ص٣(
  ٣٢١)ڈاکٹر شوقی ،ضيف تاريخ االدب العربی العصر العباسی االول،دارالمعارف ،مصر،ص٤(

نی اميہ جيسے دشمن حاکمونکی طرف سے مستقل آزارو اذيت کا شکارتھے ،کميت اسی بنا پر شيعہ شعرا ء بنی عباس اور ب
بن زيدی اسدی نے جو اشعار اہل بيت کی مدح اور ان کے غم ميں کہے تھے اس کی بنا پر بنی اميہ نے ان کوزندان ميں ڈال 

ر منصور عباسی کے غضب )جس کی بنا پ٣)نے محمد نفس زکيہ کی مدح ميں اشعار کہے تھے۔(٢) سديف بن ميمون(١ديا(
  ) ٤کانشانہ بنے مدينہ کے حاکم عبد الصمد بن علی نے منصور کے حکم سے سديف کو زنده در گور کر ديا۔(

اسی طرح ابراہيم بن ہرمہ جو شيعونکے شيرين سخن شعرا ء ميں سے تھے اور اہلبيت کی مدح ميں کافی اچھے اشعارکہے 
يں داخل ہوئے منصور نے ان سے تند لہجہ ميں کہا :اگر اس کے بعد ايسے تھے جس وقت وه منصور عباسی کے در بار م

  )٥اشعار کہے جو ہماری پسندکے نہ ہوئے تو تم کو قتل کردوں گا۔(
............  

  ٨۔١،ص١٧)ابو الفرج اصفہانی ،االغانی،دار احياء التراث العربی،بيروت،ج١(
وں ميں سے تھے، ابن شہر آشوب نے آپ کو اہلبيت کا چاہنے واال اورميانہ رو )سديف بن ميمون امام سجاد کے مّداح اور ماننے وال٢(

لوگوں کی فہرست مينقرار ديا ہے انہوں ہی نے پہلے عباسی خليفہ سفاح کو بنی اميہ کے باقی افراد کے قتل پراپنے اشعار کے ذريعہ 
  ١٦٩ص ١بيروت، جتحريک کيا تھا ،امين ،سيد محسن ، اعيان الشيعہ دارالتعارف للمطبوعات، 

)يہ امام حسن کے پوتوں ميں سے تھے اور آپ کے باپ عبد هللا بن حسن مثنٰی تھے بنی اميہ کے آخری دور ميں بنی ہاشم نے آپ ٣(
کے ہاتھ پر بيعت کی ليکن امام صادق کاخيال يہ تھا کہ ان کا کام انجام کو نہيں پہنچے گا ،عباسيوں کے خالفت پر آنے کے بعد عباسی 

  ہ کے دوسرے دور ميں منصور نے مدينہ ميں قيام کيا ليکن عباسی طاقت کے سامنے وه شکست کھا گئے اور قتل ہو گئے ) خليف
  ٧٣۔٧٢،ص ٥) ابن عبدربہ اندلسی،العقدالفريد،دار احياء التراث العربی ،بيروت،ج٤(
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   ٤٥٢،ص١ھ ج ١٤٠٣)اسد حيدر ،امام صادق و مذاہب اربعہ،دار الکتاب عربی بيروت ، طبع سوم ،٥(

ہاں بہت سے شاعر ايسے بھی تھے جو جان کی پراوا نہيں کرتے تھے جان کو خطرے ميں ڈال کر اشعار کہتيتھے،جيسے 
)١دعبل کہتے ہيں پچاس سال سے پھانسی کے پھندے کو گلے ميں ڈالے پھر رہا ہوں کوئی نہيں ہے جو مجھے پھانسی دے۔(

  غيبت صغرٰی تک کے شيعہ شعراء
پہلے اشاره کر چکے ہيں کہ سقيفہ کی تشکيل کے پہلے ہی روز سے شعراء کے درميان ايسے حقيقت گو شعرا ء  جيسا کہ

پيدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نوک زبان کے ذريعہ مکتب تشيع کا دفاع کيااميرالمو منين کے دور حکومت ميں جنگ جمل و 
تھے حضرت کے بہت زياده اصحاب جيسے ،عمار  صفين مينان عراقی شعرا کے عالوه کہ جوپيروان علی ميں سے

  ياسر،خزيمہ بن ثابت،ابو ايوب انصاری،ابن عباس وغيره نے اميرالمومنين کے حق کے دفاع ميں اشعار پڑھے۔
بنی اميہ کے دور ميں بھی چند شعرا نے خاندان پيغمبۖرسے اپنی وا بستگی کا ثبوت ديا ليکن بنی اميہ کے زمانے ميں بنی 

انے کی بہ نسبت کم شعراء تھے کيونکہ بنی اميہ کے زمانہ ميں شيعہ معاشره پر شديدگھٹن کاچھايا ہوا حاکم تھاعباس کے زم
جيسا کہ ابوالفرج اصفہانی کا بيان ہے:وه شعراء جو بنی اميہ کے دور مينتھے انہوننے امام حسين کے مرثيہ ميں کم اشعار 

  )٢کہے ہيں۔(
............  

   ٣٦٣۔١٦٢طفٰی ،االدب فی موکب الحضارةاالسالميہ کتاب الشعراء،دار الکتاب اللبنانيہ، ص )الشکعة ،ڈاکٹرمص١(
  ١٢١)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين،منشورات شريف الرضی ،قم ص٢(

ھے جس وقت کميت اسدی نے قبيلٔہ بنی ہاشمکی مدح و ثنا کی تو عبدهللا بن معاويہ نے کہ جو جعفر طيّار کی اوالد مينسے ت
بنی ہاشم کو مخاطب کر کے کہا: اے بنی ہا شم !جس وقت لوگ تمہاری فضيلت بيان کرنے سے سکوت اختيار کئے ہوئے 

تھے اس وقت کميت نے تمہارے بارے ميں اشعار کہے اور بنی اميہ کے مقابلہ ميناپنی جان کی بازی لگا دی يہی اشعار ان 
  )١گيا ۔( کے گرفتاری کا باعث بنے اور انہيں شہيد کر ديا

  )٢ان سے پہلے فرزدق بھی امام سجادکی مدح و ثنا کرنے کی بنا پر بنی اميہ کے زندان ميں گرفتار ہو چکے تھے۔ ( 
بنی عباس کا دور ميں حقيقت گو شعراء کے لئے بہت زياد ه حساس تھا ليکن چونکہ شيعہ معاشره بنی عباس کے دور ميں 

کی بہ نسبت ان پر کم کنٹرول ہوسکا آہستہ آہستہ جب بنی عباس کمزور ہوگئے  وسيع ہو چکا تھالہذا بنی اميہ کے زمانہ
تومکتب تشيع کے دفاع ميں بہت سے شعرا ئظاہر ہوئے جيسا کہ ڈاکٹر شوقی ضيف کا کہنا ہے:''عباسيوں کے دوسرے دور 

يک علوی شعرا ء دوسرےمينبہت سے شيعی اشعار کہے گئے، اور شيعہ شعراء اس دور ميں دو گروه ميں بٹے ہوئے تھے ا
  )٣غير علوی شعراء۔(

شيعہ شعراء کی تعداد کے بارے مينبزرگ دانشور ابن شہر آشوب ،علی خان شيرازی اور مرحوم عالمہ امينی نے تحريرکيا 
  ہے،ليکن اس سلسلے ميں جامع ترين کارنامہ سيد محسن 

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

  ٨۔١،ص١٧العربی ،بيروت،ج) ابو الفرج اصفہانی ،االغانی،دا راحياء التراث ١(
  ٢٦٧ص ١ھ ،ج١،١٤٠٩)قطب الدين راوندی الخرائج والجرائح مؤسسہ امام المہدی ،قم،طبع ٢(
   ٣٨٦) ضيف ،شوقی ،تاريخ االدب العربی العصرالعباسی الثانی ،دار المعارف بمصر،ص٣(

يبت صغرٰی کے خاتمہ تک ايک ايک ھ يعنی غ ٣٢٩امين نے انجام ديا ہے کہ شيعہ شعرا ء کو ان کے سال وفات کے ساتھ 
  کاذکر کيا ہے۔

  شيعہ شعراء مرحوم سيد محسن امين کے مطابق درج ذيل ہيں ۔ 

  برجستہ شيعہ شعراء
  حضرت امير المومنين علی عليہ السالم 

  حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول هللا ۖ 
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  ھ  ١٥، يا ١٢فضل بن عباس ، م ، 
  ربيعہ بن حارث بن عبد المطلب 

   ٣٢حضرت عباس بن عبد المطلب ،م 
  حضرت حسن بن علی ـ

  حضرت حسين بن علی عليہ السالم 
  ھ ٦٨عبد هللا بن عباس ، 

  ھ٦١عبد هللا بن ابی سفيان بن حارث بن عبد المطلب ، ش ، 
  ام حکيم بنت عبد المطلب ، پہلی صدی 

  ھ٣٧عمار بن ياسر 
  نابغة جعدی قيس بن عبد هللا ، پہلی صدی 

  ھ٣٧ثم بن تيّھان انصاری ابو الہي
  ھ ٣٧خذيمہ بن ثابت ذو الشہادتين 

  اروی بنت عبد المطلب 
  عبد هللا بن بديل بن ورقا الخزاعی 

  خزيم بن فاتک اسدی 
  صعصعة بن صوحان العبدی ، پہلی صدی

  ھ٤١لبيد بن ربيعة عامری ،م 
  ھ ٤٥کعب بن زہير اسلمی ، م 
  ھ٥١حجر بن عدی کندی ، م،

  اری ، پہلی صدی کعب بن مالک انص
  ٦٠قيس بن سعد انصاری ، م، 
  ھ٦٢يا  ٦١منذر بن جارود عبدی ، م 

  ھ٦٥سليمان بن صرد خزاعی ، ش 
  ھ ٦٨يا  ٦٧احنف بن قيس تميمی ،م، 

  ھ٦٨عدی بن حاتم طائی ، م 
  ابو الطفيل عامر بن واثلة کنانی 

   ٣٧ہاشم مرقال ، ش، 
  ھ ٣٩، يا ٣٨مالک اشتر ، ش، 
  صاری ثابت بن عجالن ان

  نجاشی قيس بن عمرو حاثی ، شاعر اہل عراق 
  ھ٥١قيس بن فہدان کندی ، م 

  ھ ٦٠شريک بن حارث اعور ، م، 
  سعية بن عريض ، پہلی صدی 

  جرير بن عبد هللا بجلی ، پہلی صدی 
  رباب زوجہ امام حسين 

  ام البنين فاطمہ کالبيہ زوجٔہ امير المومنين 
  عبيد هللا بن حر جعفی ، پہلی صدی 
  مثنی بن مخرمة عبدی ، پہلی صدی 

  ابو دہبل جمحی ، پہلی صدی 
  ھ ٦٩ابو االسود الدؤلی ، م 

  عقبة بن عمر و سھمی 
  عبد هللا بن عوف بن احمر 

  ٦٥مسيب بن نجبة الفزاری ش، 
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  ھ ٦٥عبد هللا بن سعد بن نفيل ، 
  عبد هللا ابن خضل طائی

  ھ ٦٥عبد هللا بن وال تميمی ،ش، 
  ھ٦٦جلی ،ش، رفاعة بن شداد ب

  اعشی حمدان ، پہلی صدی 
  ھ٦٦ابراہيم اشتر ، ش، 

  ھ ٩٠ايمن بن خريم اسدی ، م 
  فضل بن عباس بن عقبة بن ابی لہب

  ھ ١٠٠ابو الرميح خزاعی ، م
  ھ١٠٣خالد بن معدان الطائی ، م 

  ھ ١٠٥کثير عزه ، م ،
  ھ١١٠فرزدق ھمام بن غالب تميمی ،م 

  ھ ١٢٠سفيان بن مصعب عبدی ،م
  ھ١٢٢ن علی ابن الحسين ش، زيد ب

  ھ ١٢٦سليمان بن قتيبہ عدوی ،م 
  ھ١٢٦کميت بن زيد اسدی ، م 

  مستحل بن کميت ، دوسری صدی 
  ھ١٢٧يحی بن يعمر،م 

  ھ١٢٩فضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب ،م 
  مالک بن اعين جھنی ، دوسری صدی کے درميان

  ھ ١٤٠وردبن زيدبرادر کميت ،م 
  ھ١٤٥ابراہيم بن حسن ، 

  ھ ١٤٤قاضی عبد هللا بن شبر مہ کوفی ،م
  موسی بن عبد هللا ، دوسری صدی 

  ھ ١٤٧سديف بن ميمون ، 
  ھ١٥٠زرارةبن اعين ،م 

  محمد بن غالب بن حزيل کوفی ،دوسری صدی 
  ھ ١٥٠ابراہيم بن حرمت ،

  عبد هللا بن معاويہ از نسل جعفر طيار
  صدی ابو ہريره اجلی ،دوسری 

  ابو ہريرة االبرار ،م دوسری صدی 
  قدامت سعدی 

  ھ١٥٠جعفر بن عفان طائی ، م
  ابو جعفر مومن طاق دوسری صدی ہجری 
  شريک بن عبدهللا نخعی ، دوسری صدی

  ھ ١٨٩علی بن حمزه نحوی کسائی ،م 
  منصور نمری ، دوسری صدی ہجری

  ھ عبد هللا بن غالب اسدی ١٨٨معاذ بن مسلم ہره ،م 
  ن وليد انصاری ، دوسری صدی ہجری مسلم ب

  ھ١٩٨،ابو نواس ، مستولد ،م
  ھ ١٩٩سيد حميری ،م 

  علی بن عبد هللا خوافی ،تيسری صدی
  عبد هللا علی مرانی تيسری صدی ہجری 
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  عبد هللا بن ايوب حريبی 
  مشيع مانی ، تيسری صدی ہجری 

  قاسم بن يوسف کاتب ،تيسری صدی 
  ھ ٢١٠اشجع بن عمر و سلمی ،

  د بن وہب حميری ،تيسری صدی محم
  ھ ٢٥٥ابو دلف عجلی ، م 

  ابو طالب قمی ، تيسری صدی ہجری
  ابو تمام حبيب بن اوس طائی 

  ديک الجن تيسری صدی ہجری 
  ھ ٢٣٤ابراہيم بن عباس صولی ،م 

  ابن سکيت يعقوب بن اسحاق 
  ھ ٢٤٥ابو محمد عبد هللا بن عمار برقی ،م 

  ھ٢٤٦دعبل بن علی خزاعی ، م 
  مد بن عبد هللا خزاعی مح

  عبد هللا بن محمد خزاعی ،تيسری صدی
  حسين بن دعبل خزاعی ، تيسری صدی 

  ھ٢٤٦موسی بن عبد الملک ،م 
  احمد بن خالد اشروی ، تيسری صدی ہجری

  احمد بن ابراہيم، تيسری صدی 
  ھ ٢٤٨بکر بن محمد نحوی م 
  احمد بن عمران اخفش 

  ھ ٢٥٠ابو علی حسين بن ضحاک ،م 
  ھ٢٥٥د بن اسماعيل صميری ، ممحم

  ھ٢٦٠فضل بن محمد تيسری صدی کے درميان حمانی علی بن محمد ،م 
  ھ ٢٦١دائود بن قاسم جعفری ،م 

  ھ٢٨٣ابن رومی علی بن عباس ،م 
  ھ ٢٨٤بحتری ، وليد بن عبيد طائی ،م 

  شريف محمد بن صالح ،تيسری صدی
  نصر بن نصير حلوانی ، تيسری صدی 

  صور بن بسامعلی بن محمد بن من
  ھ ٣٤١احمد بن عبيد هللا ،م 

  ُخبزارزی بصری نصر بن احمد 
  خباز البلدی محمد بن احمد چوتھی صدی 

  ھ٣٢٠احمد بن علويہ اصفہانی ،م 
  ھ ٣٢١ابو بکر محمد بن حسن دريد ،م 

  محمد بن احمد بن ابراہيم طباطبائی حسنی
  ھ٣٢٩ ھ علی بن عباس نوبختی ، م،٣٢٥محمد بن مزيد بو شنجی ،م 

 ھ٣٢٧مفجع بصری محمد بن احمد ،م ،يا، ش
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 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  شيعوں کے ممتاز اور نمائنده شعراء
ہر دور ميں چند معروف شعراء شيعہ کے نام سے مشہور تھے جو شيعی اشعا رکے زرين دور کے نمائندے تھے اور انہوں 

کی واليت و دوستی ميں محو کر ديا تھا من جملہ ان شعرا ميں کميت بن زيد اسدی ، کثير عزه، نے خود کو خاندان پيغمبر ۖ
فرزدق اور سيد حميری کہ جو بنی اميہ کے دور ميں تھے، ابن عبدربہ کا کہنا ہے:کميت ا و رکثير تند وغالی شيعوں ميں 

  )١سے تھے ۔(
ت کے وقت آخری بارآنکھ کھولی توتين بار کہا :اٰللھم آل کميت کے فرزند مستہل نے کہاہے:(ميرے باپ) کميت نے مو

  )٢محمۖد(
  )٣ابن معتزکا بيان ہے :سيد حميری نے علی کے تما م معروف فضائل کو شعر ميں جمع کيا ہے۔(

ابوالفرج اصفہانی کہتے ہيں:سيد حميری کے اکثر اشعار بنی ہا شم کی مدح اور ان کے دشمنوں کی سر زنش ميں ہيں ،بنی 
  )٤م کی مدح ميں تئيس سو قصيده ان سے نقل ہوئے ہيں۔ (ہاش

) ٥اسی وجہ سے شيعونکے نزديک سيد حميری کا مقام بہت بلند تھا اور مسجد کوفہ ميں ان کے لئے ايک خاص مسند تھی ۔(
  پہلے عباسی دور ميں دو بزرگ شاعر منصور نمری اور دعبل خزاعی شيعوں کے دوزودگو

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

   ٢٩٠،ص٥ربہ اندلسی، عقد الفريد، ج  )ابن عبد١(
  ٤٠،ص١٧)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،ج٢(
   ٢٤١،ص ١٧) ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين،ج٣(
  ٢٤١،ص ١٧)ابوالفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ،ج٤(
  ٣٢٠ص ٤) ابن عبدربہ اندلسی ،عقد الفريد ،ج٥(

ی کے قتل کرنے کا دستور ديا تھاليکن وه ان کی موت سے پہلے انہيں نہيں پکڑاور برجستہ شاعر تھے ہارون رشيد نے نمر
  )١سکا۔(

ڈاکٹر مصطفٰی شکعہ کا دعبل کے بارے ميں کہنا ہے: دعبل اہل بيت پيغمبۖر کی مدح کرتے تھے اور اہل بيت اطہار جن 
کی سر زنش و مذمت کرتے تھے  صفات کے اہل تھے ويسے وه اشعار ميں توصيف کرتے تھے نيز،بنی اميہ و بنی عباس

اور اگر وه ان کو موت سے ڈراتے تھے تو کہتے تھے کہ ميں پچاس سال سے پھانسی کے پھندے کو گردن ميں ڈالے پھر 
  )٢رہا ہوں مگرکوئی نہيں ہے جو مجھے پھانسی دے ۔(

شعرا ء نے اشعارکہے ہيں  ) ميں بہت زياده شيعہ٣ڈاکٹر شوقی ضيف کا اس بارے ميں کہناہے :عباسيوں کے دوسرے دور(
ان ميں سے بعض اشعار علوی شعرا ء کی جانب سے کہے گئے ہيں اور بعض کو تمام شيعہ شعراء نے کہاہے اس دور ميں 
اہم ترين علوی شعرا ء محمد بن صالح علوی حمانی اور محمد بن علی کہ جو عباس بن علی کے پوتوں ميں سے تھے محمد 

يں اپنے اشعار ميں اپنے باپ دادا پر افتخار کيا ہے اور شيعہ نظريوں کو اپنے اشعار ميں بن علی نے متوکل کے زمانے م
  )٤پيش کيا۔ (
............  

،ذہر اآلداب کے نقل کی بنا پر، ٢٥٤ص ١ھ ج١٤٠٣)اسد حيدر،االمام الصادق المذاہب االربعہ، دارالکتاب العربی،بيروت، طبع سوم،١(
  ٧٠ص ٣ج
  ١٦٣۔١٦٢، دارالکتاب اللبنانيہ ،ص ١رةاالسالميہ ،کتاب الشعر )االدب فی موکب الحضا٢(
)عباسيوں کا دوسرا دورمعتصم کے زمانہ ميں تيسری صدی ہجری کے آغازسے ترکوں کے عباسيوں کے دربار ميں آنے سے ٣(

  شروع ہوا ہے 
  ٣٨٦)تاريخ العرب العربی العصر العباسی الثانی، دارالمعارف ،مصر،ص٤(
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  ميدان شيعہ شعراء کا

  شيعہ شعرا نے مختلف ميدانوں ميں اشعار کہے ہيں ان عناوين کی طرف اشاره کيا جارہا ہے :

  ) غاصبين حقوق اہل بيت کے مقابلہ ميں احتجاج ١(
شيعہ شعرا ء اور اہل سخن ،سقيفہ کی تشکيل سے ہی حضرت علی اور ان کی اوالد کی واليت کے معتقد تھے، ان کی 

ھتے تھے، ان کے حق کا دفاع کرتے تھے ان کی کوشش تھی کہ جس راستے کو رسول اکرم ۖ نے مظلوميت کا نوحہ پڑ
دکھاياہے اسے لوگوں کے سامنے نماياں کريں اس بارے ميں مشہور ہے کہ سب سے پہلے شيعہ شاعروں کے لئے کميت 

يا ہے : کميت اسدی کا نطفہ اسدی نے راستہ کھوال ،عالمہ امينی نے اس بات کی نسبت جاحظ کی طرف ديتے ہوئے فرما
منعقد ہونے سے بھی پہلے شيعہ صحابہ اور تابعين جيسے خزيمہ بن ثابت ، ذو الشہادتين، عبد هللا بن عباس ، فضل بن عباس 
، عمار ياسر ، ابوذر غفاری ، قيس بن سعد انصاری ، ربيعہ بن حارث بن عبد المطلب ، عبد هللا بن ابو سفيان بن حارث بن عبد

لب ، زفر بن زيد بن حذيفہ ، نجاشی بن حارث بن کعب ، جرير بن عبد هللا بجلی ، عبد هللا بن حنبل نے اپنے اشعار کے المط
)جن لوگوں نے سب سے پہلے امير المومنين کے دفاع ميں شعر کہے ہيں ان ميں ١ذريعہ حق امير المومنين کا دفاع کيا ہے(
  طلب ہيں ۔عبد هللا بن ابی سفيان بن حارث بن عبد الم

  شيخ مفيد نقل فرماتے ہيں : جس وقت رسول اکرم ۖکی وفات ہوئی عبد هللا 
............  

  ١٩١ص  ١) الغدير ، دار الکتب االسالميہ ، تہران ، ج١(

بن ابی سفيان مدينہ ميں نہ تھے جب مدينہ آئے ديکھاکہ لوگوں نے ابو بکر کی بيعت کر لی ہے تو آپ نے مسجد کے وسط 
  ے ہوکريہ اشعار پڑھے : ميں کھڑ

  ما کنت احسب ان اال امر منتقل
  عن ہاشم ثم منھا عن ابی الحسن

  ميں نے سوچا بھی نہيں تھا کہ خالفت کو بنی ہاشم سے اور وه بھی ابو الحسن علی سے چھين ليا جائے گا۔ 
  

  اليس اول من صلّی لقبلتھم 
  )١و اعرف الناس باآلثار والسنن (

ی طرف رخ کرے نماز پڑھنے والے پہلے شخص نہيں ہيں اور آثار و سنن کو سب سے زياده جاننے کيا وه تمہارے قبلہ ک
  والے نہيں ہيں۔

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

  ١١٨)کتاب الجمل ، شيخ مفيد ، مکتب االعالم االسالمی مرکز نشر ، ص ١(
هللا بن ابو سفيان بن حارث بن عبد اس شعر کے شاعر کے بارے ميں مؤرخوں کے درميان اختالف ہے شيخ مفيد نے اس شعر کو عبد

المطلب سے منسوب کياہے ،ابن جحرنے کہا ہے کہ يہ اشعار االصابہ فضل بن عباس بن عتبہ بن ابی الہب کے ہيں ،مويد الدين 
 خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب ميں ان اشعار کو عباس بن عبد المطلب جو پيمبۖر کے چچا ہيں،ان سے نسبت دی ہے، شريف رضی نے
اپنی کتاب المجالس مينربيعہ بن حارث بن عبد المطب کی طرف نسبت دی ہے قاضی بيضاوی اور نيشاپوری نے اپنی تفسير ميں ان کی 
نسبت حسان بن ثابت کی طرف دی ہے زبير بن بکار نے کہا ہے کہ يہ اشعار ابو لہب کے بيٹوں کے ہيں، قاضی نور هللا نے ابن حجر 

ر کہاہے : ان اشعار کو سقيفہ سے پہلے کہا گيا ہے اور وه فضل بن عباس بن عتبہ نہيں ہے کيونکہ وه بعد کے نظريہ کو رد کيا ہے او
ميں پيدا ہوا تھا لہذا ان اشعار کو کہنے واال فضل تھاليکن وه فضل بن عتبہ بن ابی الہب ہے بہر حال يہ اختالف نظر ہماری بحث ميں 

  ہے کہ ان اشعار کا پڑھنے واال شيعہ تھا ۔کوئی اثر نہيں رکھتاکيونکہ يہ بات مسلم 
  ١٩٣سيد علی خان شيرازی،الدرجا ت الرفيعہ فی طبقات الشيعہ ،منشورات مکتبة بصيرتی،قم،ص

اسی طرح چند دوسرے شعرا ء نے بھی حقانيت علی کے دفاع ميں اشعار کہے ہيں فضل بن عباس اپنے اشعار کے ضمن 
  ميں اس طرح کہتے ہيں: 
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  لناس بعد محمداال ان خير ا
  وصی النبی المصطفٰیۖ عند ذی الذکر

  آگاه ہو جائو کہ خدا کے نزديک محمد مصطفی ۖکے بعد ان کے جانشين (حضرت علی)سب سے بہتر ہيں۔ 
  

  واول من صلّٰی وصنو نبييہ 
  ) ١واول من اردی الغوا ه لدی بدر (

  ميں ستمگاروں کو عقب نشينی پر مجبور کرديا تھا۔وه سب سے پہال نماز گذار اور پيغمبر ۖکے بھائی ہينانہوننے بدر 
  

  مغيره بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب نے جنگ صفين ميں اصحاب علی کو خطاب کرتے ہوئے کہا : 
  فيکم وصی رسول ّهللاٰ قائدکم

  )٢وصھره و کتاب ّهللاٰ قد نشرا (
ل کا داماد بھی ہے اور کتاب خدا کی تفسير کرنے واالتمہارے درميان رسول خدۖا کاجانشين تمہار اقائدو فرمانرواہے جو رسو

  بھی۔
............  

   ١٤٣)سيد علی خان شيرازی ، الدرجات الرفيعہ فی طقات الشيعہ، ص ١(
   ١٨٧)سيد علی خان شيرازی ، الدرجات الرفيعہ فی طقات الشيعہ ،ص٢(

عراء ميں سے تھے ،ابن عبدربہ نے نقل کيا فضل بن عباس بن عتبہ بن ابی الہب پہلی صدی ہجری کے آخر ی مشہور ش
ہے:جس وقت وليد بن عبد الملک کعبہ کا طواف کر رہاتھا توفضل بن عباس زمزم کے کنويں سے پانی کھينچ رہے تھے اور 

  يہ اشعار پڑھ رہے تھے: 
  يا ايھاالسائل عن علّی 
  تسال عن بدرلنا بدریّ 

در ميں شريک ہونے والے بنی ہاشم کے ماه کامل بار ے ميں پوچھ اے علی کے بارے ميں سوال کرنے والے کيا توجنگ ب
  رہا ہے؟

  
  مرّد ٍد فی المجد ابطحی 

  )١سائلٍةغرتہ مضيی (
  ايک با فضيلت مرد کے شرف ميں تم شک کررہے ہو يا اس کے سابقہ اسالم کے بارے ميں پوچھ رہے ہو؟! 

  
اشعار کہے ہيں ان ميں ايک عورت بھی ہے جس کا نام( ام جنہوں نے حقانيت امير المومنين کے دفاع ميں سب سے پہلے 

مسطح بن اثاثہ ہے)مورخين نے نقل کياہے کہ ابوبکر و عمر نے علی سے زبر دستی بيعت لينے پر سختی کا مظاہره کيا تو 
  ام مسطح مسجد ميں آئی 

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

   ٧٥،ص٥وت،ج)ابن عبد ربہ اندلسی،العقد الفريد ،دار احياء التراث العربی،بير١(

  اورقبرپيغمبر ۖکی جانب رخ کرکے يہ اشعار پڑھے : 
  قد کان بعدک انبائ وھينمة

  لوکنت شاھد ھا لم تکثر الخطب
  آپ کے بعد وه حوادث واختالفات وجود ميں آئے اگر آپ ہوتے تو ايسا نہ ہوتا 

  
  انا فقدناک فقد االرض وابلھا



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

 
 

  )١فاختل قومٔک فاشھد ھم وال تغب(
اتھ سے کھو ديا جيسے پانی زمين کی تہوں ميں غائب ہوجاتا ہے آپ کی قوم نے رخنہ ايجاد کيا، گواه رہيے گا ہم نے آپ کوہ

  اور غافل نہ ہويئے گا۔
  

وه شعرا ء جنہوں نے علی کے دفاع ميں زباِن احتجاج کھولی، ان مينايک عظيم شاعر اور اديب ابو اال سود دوئلی بھی تھے 
ی قيشر ميں زندگی بسر کرتے تھے اس محلہ ميں عثمانی رہتے تھے جوابو اال سود دوئلی کے ہم جو بصره کے محلہ قبيلہ بن

خيال نہيں تھے اسی وجہ سے وه ان کواذيت ديتے تھے اور رات ميں ان کے گھر پر پتھر مارتے تھے انہوننے اس طريقہ 
  سے لو گوں کا جواب ديا ہے : 

  يقول االرذلون بنو قشير
  ی علياطوال الدھر ال تنس

  بنی قشيرجيسے پست لوگ کہتے ہينکہ زمانے کے گذرنے کے ساتھ علی کو کيوں فراموش نہينکرتے؟!
............  

  ٤٣،ص٦)ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ،دارالکتب العربيہ ، مصر،ج١(

  فقلت لھم وکيف يکون ترکی
 ًّ   من األعمال مفروضاً عليا

  کے حوالے سے واجب ہيں، ان کو کيسے ترک کردوں۔ ميں نے ان سے کہا جو اعمال مجھ پرعلی
  

  احب محمد اًحباً شد يدا
  و عباساً و حمز ة وا لوصيا

  ميں محمد ۖ کو بے حد دوست رکھتا ہوں، اسی طرح عباس ،حمزه اور ان کے وصی علی کو۔
  

  بنی عم النبی واقر بيہ
  احب الناس کلھم اِلينا

  تدار تمام لوگوں ميں سب سے زياده ميرے لئے عزيز و محبوب ہيں۔ پيغمبۖر کے چچاکی اوالديں اور ان کے قراب
  

  فان ئک ُحبُّھم رشدااًصبہ 
  ولست بمخطی ء ان کان غياًّ 

 اگر ان کی دوستی ہدايت ہے تو ميں حاصل کر چکا ہوں اور اگر يہ دوستی بے فائده ہے تو بھی ميں نے کوئی ضرر نہينکيا۔
  

  ھم اھل النصيحة غير الشٔک 
ّ واھل م ً   ودتی مادمت حيا

  بے شک وه لوگ اہل نصيحت ہيں اور جب تک زنده ہوں وه ميرے دوست ہيں۔
  

  رايت ّهللا خالق کل شئی 
 ّ   ھداھم واجتبی منھم نبيا

  خدا کو تمام چيزوں کا خالق جانتا ہوں، اس نے ان کی ہدايت کی ہے اور ان کے درميان سے محمد ۖ کو منتخب کيا ہے۔
  

  وا ھم ولم يخصص بھا احداً س
  )١ھنياًما اصطفاه لھم مّرياًّ (

  ان کے عالوه کسی کواس سے مخصوص نہيں کيا يہ انتخاب خدا کاانہينکو مبارک ہو۔
يہاں تک کہ بنی اميہ کے آخری زمانے مينبہت سے بزرگ اور معروف شاعر جيسے کميت اسدی ،کثيرعزه اور سيد حميری
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  قانيت اور دفاع ميں اشعار کہے ہيں :جو علی کی واليت ميں ڈوبے ہوئے تھے حضرت کی ح
............  

 ٣٢١،ص١٢)ابو الفرج اصفہانی ،االغانی ،دار احياء التراث العربی،بيروت ،ج١(
 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  )شيعہ شعراء کا بنی اميہ اور بنی عباس کے شعراء سے مقابلہ ٢(
دوسرا موضوع کہ جس پر شيعہ شعرا ء نے اشعار کہے ہيں وه بنی عباس اور بنی اميہ کے شعرا ء کے جواب مينہيں 

ھکے بعد عثمان کا قتل ہوا،بنی اميہ نے اپنے برے اہداف کو حاصل کرنے کے لئے اور امير المو منين کے خالف لو ٣٥
کيا سب سے پہلے جس نے حضرت کے خالف شعر کہا وه  گوں کو بھڑکانے کے لئے بطور اسلحہ اشعار کا سے استفاده

  عثمان
کاماموں وليد بن عقبہ ہے کہ جس کو قرآ ن نے فاسق کہاہے ،اس نے بنی ہاشم خصوصاً حضرت علی کو عثمان کا قاتل اور 

  اموال کی غارت گری سے متہم کيا ہے اور کہا ہے: 
  بنی ھاشم ردواسالح ابن اختکم

  وال تنھبوه ال تحل نھائبہ
  بنی ہاشم اپنے بھانجوں کے اسلحہ واپس کردو ان کے مال کو غارت نہ کرو کيونکہ ان کا مال تم پر حالل نہيں ہے۔

  
  بنی ہاشم کيف الھوادة بيننا
  وعند علی درعہ ونجائبہ

  بنی ہاشم ہمارے اور تمہارے درميان کيسے دوستی ہو سکتی ہے؟ جبکہ عثمان کا اونٹ اور زره علی کے پاس ہے۔
  
  ہاشم کيف التودد منکم بنی

  )١ابن اروی فيکم وحرائبہ(
  ا يبنی ہاشم ہم کيسے تم سے دوستی کريں؟ جب کہ ابن اروی(عثمان ) کے نيزے تمہارے پاس ہيں ۔

  
  اس موقع پر عبدهللا بن ابی سفيان بن حارث بن عبد المطلب نے اس کا جواب ديا اور اپنے اشعار ميں اس طرح کہا :

  ان سيفکم فال تسٔالون سيفکم 
  اضيع والقا ه لدی الروع صاحبہ

  ہم سے اپنی تلواروں کو نہ مانگو کيونکہ جب اس کا مالک ڈرگيا تو اس کوپھينک کر بھاگ کھڑا ہوا۔
  

  وشبھتہ کسرٰی وقد کان مثلہ 
  شبيھاً بکسرٰی ھديہ وضرائبہ

  اور مال کسرٰی سے مشابہ تھے۔تم نے ان کو کسری ٰسے تشبيہ دی ہے وه واقعاًاس کے مثل تھے اور ان کی سواری 
  

  منا علّی الخيرصاحب خيبر 
  وصاحب بدر يوم سالت کتائبہ

  علی سراسر خير ہيں اور ہم ميں سے ہيں اور فاتح بدرو خيبر ہينجب دشمن کے سپاہی ان کے مقابلہ ميں آئيں۔
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  وکان ولی االمر بعد محمۖد 
  علّی وفی کل المواطن صاحبہ
  ہيں جوتمام جنگوں ميں پيغمبۖر کے ہمراه تھے۔محمۖد کے بعد ولی امر علی 

  
  وصی النبی المصطفی وابن عمہ
  )١واول من صلی ومن الن جانبہ(

  وه مصطفٰیۖ کے جانشين اور ان کے چچا کے بيٹے ہيننيز وه سب سے پہلے نماز گذار ہيں اور بہت خوش اخالق ہيں۔ 
............  

  ١٨٨فی طقات الشيعہ ، ص ) سيد علی خان شيرازی ، الدرجات الرفيعہ ١(

دوسری مرتبہ جب اس نے حضرت امير المومنين کے خالف شعر کہے اوراپنے بھائی عماره بن وليد کو کوفہ ميں خط لکھا 
  تو حضرت علی کے خالف تحريک چالنے کے لئے اس طرح کہا : ............

  ان ئک ظنی فی عماره صادقا
  ينم وال يطلب بذحل وال وتر

  ان عمار ه کے بارے ميں سچ ہے تو وه سورہا ہے اور(عثمان کی) خون خواہی کے بارے ميں سعی نہيں کررہا ہے۔اگر ميرا گم
  

  يبيت واوتاد ابن عفان عنده 
  مخيمةبين الخورنق والقصر

  وه آرام سے سو رہا ہے حاالنکہ عثمان کے قاتل اس کے نزد يک خورنق اور قصر کے درميان خيمہ لگائے ہيں۔
  

  البال متشزر القوی تمشی رخی 
  کانٔک لم تسمع بقتل ابی عمر

  آسوده خاطر اور جسمانی صحت و سالمتی کے ساتھ راستہ چل رہے ہو جيسا کہ تم نے قتل ابوعمرو(عثمان)کو سنا ہی نہيں۔
  

  اال ان خير الناس بعد ثالثہ 
  )٢قتبل التجيبی الذی جاء من مصر(

  ی ہے کہ جس کو تجيبی نے مصر سے آکر قتل کيا ہے۔ آگاه ہو جائوتين افراد کے بعد بہترين شخص وہ
............  

  ١٨٩) سيد علی خان شيرازی الدرجات الرفيعہ فی طقات الشيعہ ،ص١(
   ١١٤،ص٢)ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ، ج ٢(

  ا س موقع پر ان اشعار کا جواب فضل بن عباس بن عبدالمطلب نے اس طرح ديا: 
  ال لہاتطلب ثاراًلست منہ و

  وما البن ذکر ان الصفوری والوتر
 کيا تم اس کے خوں خواه ہو جس کے ساتھ تمہاری کوئی رشتہ داری نہيں ہے ابن ذکران صفوری کہاں؟ اور خوں خواہی عثمان کہاں؟!

  
  کما افتخرت بنت الحمار باّمھا

  وتنسی اباھا اذا تسامی اولو الفخر
  ميں اپنے باپ گدھے کوتو بھول گيا ہے مگر اپنی ماں گھوڑی پر افتخار کرتا ہے۔ تمہاری مثال اس خچر کی طرح ہے جو مقام فخر 

  
  اال ان خيرالناس بعد نبيھم

  وصی النبی المصطفی ٰعند ذی الذکر
  آگاه ہو جائو!پيغمبۖر کے بعد خدا کے نزديک نبی اکرم ۖکے جانشين سب سے افضل ہيں۔

  
  واول من صلی وصفو نبيہ 
  )١دی بدر(واول من اردی ا لغواه ل

  وه پہال نماز گزار اور نبی کا بھائی ہے اور اسی نے سب سے پہلے بدر ميں ظالموں کو بھگايا۔
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............  

  ١١٤،ص٢)ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ، ج ١(

ے لئے رجز جنگ جمل ميں بنی اميہ کے طرفدار اور عثمانی افراد اپنی تحريک کی تائيد ميں اور اپنے دوستوں کو جوش دالنے ک
پڑھتے تھے اصحاب اميرالمومنين بھی ان کے مقابلہ ميں جواب ديتے تھے جواب دينے والوں ميں عمار ياسر اور مالک اشتر تھے ، 
مثالً قبيلٔہ بنی ضبہ کے چند افرادجو عائشہ کے اونٹ کو گھيرے ميں لئے ہوئے اونٹ کی لگام پکڑے تھے اور قتل ہورہے تھے آخری 

  کی لگام پکڑی تو اس طرح کہا: آدمی نے جب اونٹ
  نحن بنو ضبہ اصحاب الجمل
  ننعی ابن عفان باطراف االسل

  ہم بنی ضبہ ياران جمل ہيں اور اپنے نيزوں کے ذريعہ عثمان کے خون کا بدلہ لينا چاہتے ہيں۔
  

  ) ١ردّوا علينا شيخنا ثم بجل (
  ہمارے بزرگ کوہماری طرف صحيح و سالم پلٹادو۔

  
  طرف دوڑے اور اس طرح کہا: مالک اشتر اس کی

  کيف نرّد نعثالً وقد قخل 
  )٢سارت بہ ام المنايا ورحل(

ہم کس طرح نعثل کو پلٹائيں جب کہ وه سڑ گياہے اور بدن پر تلواريں لگنے کی وجہ سے مرگيا ہے يہ کہہ کر اس کو ضربت لگائی اور 
  اس کو قتل کر ديا۔

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

  ،١١٨تب االعالم االسالمی مرکز نشر ، ص )کتاب الجمل ، شيخ مفيد ، مک١(
   ١١٨)کتاب الجمل ، شيخ مفيد ، مکتب االعالم االسالمی مرکز نشر ، ص ٢(

جنگ صفين ميں جنگ کی مدت طوالنی ہونے کی وجہ سے فوجی تصادم و پيکار کے عالوه دونوں فوجوں ميں شعری مقابلہ بر قرار 
ابت، فضل بن عباس، قيس بن سعد ،عدی بن حاتم ،عمرو بن حمق خزاعی،حجر بن عدی تھا،نصر بن مزاحم نے مالک اشتر،خزيمہ بن ث

کندی،نعمان بن عجالن انصاری،محمد بن ابی سبره قريشی،مغيره بن حارث بن عبد المطلب جندب بن زہير ابو زبيد طائی،احمر شاعر 
ہ جنہوں نے اہل شام کے شعرا ء کے مقابلہ ميں عراق،ابو حبة بن غزيہ انصاری وغيره جيسے بزرگونکے اشعار کو نقل کيا ہے ک

  شعرکہے:
خود امير المومنين نے عمرو عاص جيسے افراد کے جواب ميں شعر کہا ہے،ابن ابی الحديد کا کہنا ہے ،صفين ميناہل عراق کے منجملہ

بن جعيل اور اسی کے مانند  شاعروں مينسے ايک نجاشی تھا کہ جس کو حضرت علی نے حکم ديا تھا کہ اہل شام کے شعراء مثل کعب
  ) ١دوسروں کا مقابلہ کرے۔(

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

 ٨٧،ص٤)ابی الحديد ،شرح نہج البالغہ ،ج ١(
 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  )مرثيہ گوئی ٣(
دوسرے اہم ترين موضوعات جس پر شيعہ شعرانے اپنی سخنوری ميں بہت ہی وسيع پيمانہ پر طبع آزمائی کی ہے اور شعر 

  کہے ہيں وه خاندان پيغمبر کی مصيبت کوياد دالنا اور شہداء کے 
 ھ امام حسين کی شہادت کے بعد وجود ميں آيا اسسلسلہ ميں دو حصہ ميں گفتگو کی گئی ہے ۔ ٦١ لئے مرثيہ ہے يہ موضوع

  (الف) امام حسين اور شہدائے کربال کے مراثی
آغاز اسالم سے آج تک تا ريخ اسالم ميں واقعہ کربال سے زياده درد ناک واقعہ پيش نہيں آيا چوده سو سال گذرنے کے بعد 

 
   



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

 
 

ين کے دلوں ميں اس کی تاثير موجودہے اس زمانے سے اہل بيت کے چاہنے والوں نے اپنی توا نائی کےبھی ابھی تک مومن
  مطابق اس سلسلے ميں اشعار کہے ہيں۔

حادثٔہ کربال کے بارے ميں بہت زياده اشعار پہلی صدی ہجری کے اختتام بعد اور بنی اميہ کا زوال کے دور ميں کہے گئے 
فہانی کا بيان ہے کہ بہت سے متاخرين شعراء نے امام حسين کے لئے مرثيہ کہے ہيں ، بحث کے ہيں جيساکہ ابو الفرج اص

طويل ہونے کی وجہ سے ہم ان اشعارکوذکر نہيں کرسکتے، ليکن بنی اميہ کے دور ميں بنی اميہ کی طرف سے سختی کی 
  )١بنا پراس وقت کے شعراء نے امام حسين کے بارے مينبہت کم مرثيے کہے ہيں ۔(

جيسے عبيدهللا بن حربہ امام حسين کا مرثيہ کہنے کی وجہ سے ابن زياد کی زيادتی کا نشانہ بنے اور فرار کرنے پر مجبور 
  )٢ہوئے۔(

  اگر چہ پہلی صدی ہجری ہی ميں امام حسين کے بارے ميں کافی اشعار کہے گئے
............  

   ١٢١ھ ش،ص ١٣٧٤،ھ١٤١٦)مقاتل الطالبين،منشورات الشريف الرضی،طبع دوم،١(
  ٢٤٥ھ،ش،ص١٣٦٤)ابی مخنف ،مقتل الحسين ،تحقيق حسن غفاری ،قم،طبع دوم ،٢(

ہينليکن ان کا حجم دوسری صدی ہجری ميں کہے گئے اشعار کی بہ نسبت بہت کم ہے ، سب سے پہلے بنی ہاشم کی داغ ديده
کی خبر شہادت مدينہ پہنچی بنی ہاشم زينب خواتين نے اپنے عزيزوں کے بارے ميں مرثيہ کہے ہيں،جس وقت امام حسين 

  بنت عقيل سے نالہ و شيون کرتی ہوئی باہرنکل آئيں ان کی زبان پر يہ اشعار تھے : .
  ماذا تقو لون اذ قال النبی لکم 

  ماذا فعلتم وانتم آخر االمم
  پيغمبر ۖ کو کيا جواب دوگے جب تم سے پوچھيں گے کہ اے آخری امت! تم نے کيا کيا؟

  
  تی وباھلی بعد مفتقدی بعتر

وجوابدم   نصف اساری و نصف ضرٍّ
ميرے مرنے کے بعد ميرے اہل بيت کے ساتھ تم نے کياسلوک کيا؟ ان ميں سے نصف کو اسير کيا اور نصف کو خون 

  ميننہال يا۔
  

  ما کان ھذا جزائی اذ نصحت لکم 
  )١ان تخلفونی بشر فی ذوی رحمی(

  ی ہدايت کروں اور تم ميرے اہل بيت کے ساتھ بد رفتاری کرو۔کيا ميری يہی جزا تھی؟! کہ ميں تمہار
  

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

  ٢٢٨۔٢٢٧) مقتل الحسين،ص١(
  ٩٠ھ ش، ص١٣٧٤ھ ١٤١٦)ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين،منشورات شريف الرضی ، قم ، طبع دوم ، ٢(

  من جملہ دل خراش مراثی ميں سے شہدائے کربال کے بارے ميں سب سے زياده 
ل خراش مرثيہ جناب ابو الفضل العباس کی والدهٔ گرامی جناب ام البنين کا مرثيہ ہے ابوالفرج اصفہانی نقل کرتے ہيں : د

  حضرت عباس کے فرزند عبيد هللا کا ہاتھ پکڑ کر جناب
ے تھے ام البنين بقيع جاتی تھيں،مدينہ کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ان کے مرثيہ پڑھنے سے رو ت

  )٢،مروان بن حکم جيسا شخص بھی اس بانو کے مرثيہ پر رو پڑا۔(
  

  جناب ام البنين کے مرثيہ کے اشعار يہ تھے:
  يامن رای العباس کر 

  علی جماھير النقد
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  اے وه لوگو! کہ جس نے اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ ميرا عباس کس طرح پست صفت لوگوں پر حملہ کرتا تھا۔
  

  و کل ليث ذی لبد 
  رائہ من ابناء حيدر و

  اس کے پيچھے فرزندان حيدر شير کے مثل کھڑے رہتے تھے ۔
  

  انبئت ان ابنی اصيب 
  براسہ مقطوع يد

  مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب اس کے ہاتھ قلم ہوگئے تب سر پر گرز لگا ۔
  ويل علٰی شبلی اما 

  لبراسہ ضر ب العمد 
  افسوس ميرے بيٹے کے سر پر گرزگرانپڑا۔

  
  يفٔک فی يد لوکان س

  )١ئک لمادنا منٔک احد(
  (اے عباس! )اگر تيرے ہاتھ ميں تلوار ہوتی تو تيرے پاس کوئی نہيں آتا۔

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

   ١٨١،ص١٣٦٤)غفاری،حسن ،ذيل کتاب مقتل الحسين ابی مخنف،قم،١(

زين العابدين نے پہلے بشير بن  جس وقت کربال کے اسيروں کا کارواں مدينہ کی جانب چال اور مدينہ کينزديک پہنچا تو امام
  جذلم کو مدينہ بھيجا اور بشير نے ان اشعار کے ساتھ اسيران اہل بيت عليہم السالم کے مدينہ ميں داخلہ کی خبردی : 

  
  يا اھل يثرب ال مقام لکم بھا
  قتل الحسين فاد معی مدرار

  دئيے گئے ان پر آنسو بہاؤ ۔ اے اہل مدينہ! اب يہ جگہ تمہارے رہنے کے قابل نہيں رہی حسين قتل کر
  

  ا لجسم منہ بکربالمضّرج
  )1والرٔاس منہ علٰی ا لقناة يدار(

  ان کا جسم کربال کی زمين پر خون ميں غلطاں اور ان کا سر نيزه کے اوپر بلند تھا۔
  

 احمر ازدی اور شاعروں کے درميان خالدبن معدان،عقبہ بن عمرو،ابو الرميح خزاعی،سليمان بن قتہ عدوی ،عوف بن عبد هللا
عبيد هللا بن حّر پہلی صدی ہجری کے شعرا ء ہيں جنہوننے مرثيہ گوئی کی ہے اور امام حسين کی مصيبت ميں اشعار کہے 

  ہيں جس وقت خالد بن معدان نے شام ميں حضرت کاسر نيزه پر ديکھا تو يہ اشعارپڑھے: 
  جائو ا براسک يا ابن بنت محّمد 

  مترمالً بد ما ئہ تر ميال
  اے نواسہ رسوۖل ! آپ کے سر کو خون ميں ڈوبا ہوا الئے۔

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

  ٢٨٤،ص١٣٧٨)ابن طائوس ،لھوف،ترجمہ محمد دز فولی،موسسہ فرہنگی وانتشاراتی انصاری،قم،طبع اول 1(

  و کانّمابک يا ابن بنت محّمد
  قتلوا جھاراًعامدين رسوال
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  چاہتے ہيں کہ پيغمبۖرسے انتقام ليں۔اے محمۖدکے نواسے! تمہيں علی االعالن قتل کرکے
  

  قتلوک عطشاناًو لم يترقبوا
  فی قتلک التنزيل والتاويال

  آپ کو پياسا قتل کيا اور آپ کے قتل ميں قرآن کی تاويل و تنزيل کی رعايت نہيں کی ۔
  

  ويکبرون بان قتلت وانّما
  ) ١قتلو بک التکبير و التھليال (

  يں حاالنکہ آپ کے قتل ساتھ تکبيرو تہليل کو بھی قتل کر ديا۔جب آپ قتل ہوئے تو تکبيريں بلند ک
  

گزشتہ شعرا ء ميں عبيد هللا بن حر ہيں کہ جنہوں نے امام حسين کی مصيبت ميں مرثيہ کہا ان کے مرثيہ کا پہال شعر يہ ہے :
  

  يقو ل اميرغادر ای غادر
  ٔاال کنت قاتلت الشھيد بن فاطمہ
  ھ سے کہتا ہے کہ تم نے کيوں فاطمہ کے شہيد فرزند کے ساتھ جنگ نہيں کی؟خائن کاامير ،خائن کا بيٹا مج

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

  ٦٠٢٣ص  ١)االمين،سيدمحسن،اعيان الشيعہ،دارالتعار ف للمطبوعات،بيروت ( بی تا) ج١(

  )١ائی۔(ابن زياد نے جس وقت ان اشعار کو سنا عبيد هللا کے پيچھے بھاگااس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جان بچ
............  

  ٢٤٥)ابی مخنف،مقتل الحسين ،ص١(

  سليمان بن قتة من جملہ اہم ترين مرثيہ کہنے والوں ميں سے تھے ان کے اشعار يہ ہيں : 
  مررت علٰی ابيات آل محّمد
  فلم ٔارھاکعھدھايوم حّلّ◌ت

  پايا۔ ميں آل محمۖد کے گھروں کی جانب سے گزرا اور ان کو پہلے کی طرح بھرا ہوا نہيں
  

  و کانوا رجاًئ ثّم صاروا رزيّة 
  و قد عظمت تلٔک الّرزايا وجلّت

  آل محمد ۖ اميد کا گھر تھے اور بعد ميں مصيبت کا محل بن گئے اور وه بھی بزرگ اورعظيم مصيبتيں۔
  

  الم تراّن الشمس اضحت مريضہ
  لفقد حسين والبالد اقشعّرت

  ہو گيا ہے اور شہرافسر ده ہوگئے ہيں۔ کيا تم نہيں ديکھتے سورج شہادت حسين سے مريض
  

  و قد اعولت تبکی السماء لفقده
  ) ١وانجمھا ناحت عليہ و صلّت(

  کيا تم نہيں ديکھتے آسمان نے امام حسين پر گريہ ونالہ کيا اور ستاروں نے نوحہ پڑھااور درود بھيجا ۔
  

ف و ٹکرائو کی وجہ سے کم ہوا اور آخر کاراميونکا پہلی صدی ہجری کے بعد اموی ُحّکام کادبائو عبّاسيوں کے ساتھ اختال
عباسيوں کے ہاتھوں خاتمہ ہوا ائّمہ اطہار نے امام حسين کی مرثيہ گوئی کو زنده کيا اور بزرگ شعرا جيسے کميت 
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اسدی،سيد حميری،سفيان بن مصعب عبدی،منصور نمری اوردعبل خزاعی ائمہ کے حضور ميں امام حسين کی مصيبت ميں 
  ڑھتے تھے ۔اشعار پ

جيسا کہ سفيان بن مصعب عبدی نے نقل کيا ہے کہ ميں امام صادق کی خدمت ميں حاضر ہو اامام نے خادموں سے فرمايا: اّم
فروه سے کہو وه آئيں اور سنيں ان کے جدامجد پر کياگزری، اّم فروه آئيں اور پشت پرده بيٹھ گئيں، اس وقت امام صادق نے 

  قصيده پڑھنا شروع کياقصيده اس بيت سے شروع ہوتا ہے: مجھ سے فرمايا:پڑھو ميننے
  

  فرو جودی بدمعٔک المسکوب 
  اے فروه اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ

  
  )2اس موقع پر ام فروه اور تمام عورتوں کی آواز گريہ بلند ہو گئی ۔(

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

  ١٢١) ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين، ص ١(
  ٢٩٥۔٢٩٤ص  ٢لحسين ، الغدير، دار الکتب االسالميہ ، تہران ، ج)عالمہ امينی ، عبد ا2(

اسی طرح ابوالفرج اصفہانی،اسماعيل تميمی سے نقل کرتے ہيں کہ ميں امام صادق کی خدمت ميں تھا کہ سيد حميری امام 
ميری سے امام حسين سے اجازت لے کر داخل ہو ئے امام نے اہل خانہ سے فرمايا: پشت پرده بيٹھ جائيں، اس کے بعد سيد ح

  کی مصيبت ميں مرثيہ پڑھنے کو کہا، سيد نے ان اشعار کو پڑھا :
  

  امرر علٰی جدث الحسين 
  فقل ال عظمہ الزکيہ

  امام حسين کی قبر کی طرف سے گذروتوان کی پاک ہڈيوں سے کہو ۔
  

  يا اعظمااًلزلت من 
  وظفاًوساکبہ رويّہ

  و۔اے ہڈيو سالمت رہو اور مسلسل سيراب ہوتی رہ
  

  فاذا مررت بقبره 
  فاطل بہ وقف المطيّہ

  جس وقت ان کی قبرکے پاس سے گذرنا اونٹوں کے مانند دير تک ٹھہرنا ۔
  

  وابٔک المطھرللمطھر 
  والمطھرة النقيہ

  امام مطہّر کو حسين مطہّرپر گريہ کراؤ ۔
  

  کبکاء معولہ اتت 
  يوماًلواحدھا المنية

  رزند کی الش پر روتی ہے۔اور تمہاراگريہ ايسا ہو جيسے ماناپنے ف
  

  راوی کہتا ہے کہ ميں نے ديکھا کہ امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہيں اور گھر سے بھی 
  )١رونے کی آوازيں بلند ہيں۔(

کبھی کبھی دوسرے لوگ بھی جيسے فضيل رسان،ابو ہارون مکنوف وغيره سيدحميری کے اشعار امام جعفر صادق کی 
کو رالتے تھے،ابن قولويہ کے مطابق امام صادق نے اپنے صحابی ابو عمار سے کہا: خدمت ميں پڑھتے تھے اور حضرت 
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  )٢عبدی کے مرثيہ کے اشعار جو امام حسين کے بارے ميں ہينميرے سامنے پڑھو۔(
دعبل خزاعی نے امام حسين کے لئے بہت سے مرثيہ کے اشعار کہے ہيں امام رضا عليہ السالم اپنے جد کا مرثيہ پڑھنے 

  )٣ان کو بالتے تھے۔( کے لئے
............  

  ٢٣٥ص ٢)عالمہ امينی ، عبد الحسين ، الغدير، دار الکتب االسالميہ ، تہران ، ج١(
  ٢٩٥ص ٢)عالمہ امينی ، عبد الحسين ، الغدير، دار الکتب االسالميہ ، تہران ، ج٢(
، رجال ابن دائود ، ٣٢٧ص  ٣ھ، ج١٤١١اول  ) مسعودی ، علی ابن الحسين ،مروج الذہب،منشورات العلمی للمطبوعات ، طبع٣(

 ٩٢منشورات رضی ، قم ، ص 
 

 تاريخ تشيّع ابتدا سے غيبت صغری تک

 

  

  (ب)اوالد پيغمبر ۖ اور ديگر تمام شہداء کے لئے مراثی
دل سوختہ شيعہ شاعر جس وقت جناب مسلم بن عقيل اور ھانی بن عروه کے حاالت کا مشاہده کرتا ہے تو يہ اشعار اس کی 

  زبان پر جاری ہو جاتا ہے:
  اذا کنت ال تدرين ما الموت فانظری

  الٰی ھانی فی السوق وابن عقيل
  اگر نہينجانتے کہ موت کيا ہے تو ابن عقيل اور ھانی کے ساتھ بازار کی سير کرواور ديکھو۔

  
  الٰی بطل قد ھّشم السيف وجہہ

  وآخريھوی فی طمارقتيل
  کو باالخانہ سے گرا کرشہيد کردياگيا۔ ايک جوان مرد کی صورت کو تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ديا اوردوسرے

  
  اصابھا امر االمير فاصبھا

  احاديث من يسعٰی بکل سبيل
  امير کے حکم سے وه ان مصيبتوں ميں مبتال ہيں اور ان کی خبريں مسافروں کی زبان پر جاری ہے۔

  
  ترٰی جسداًوقد غيّر الموت لونہ
  ونضج دم قد سال کل مسيل

  نے ان کا رنگ بدل ديا ہے اور ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے تم جس جسم کوديکھ رہے ہو موت
  

 ً   ايترک اسماء المھايج آمنا
  )١وقد طلبتہ مذ حج بذحول(

  کياقبيلٔہ اسما ء مہاج امان ميں ره سکتے ہيں؟ حاالنکہ قبيلہ مذحج قصاص کے درپے ہيں۔
............  

  ٧١ص  ٣) مسعودی ، علی بن الحسين ،مروج الذھب، ج١(

  عشی حمدان نے طوالنی قصيده کے ضمن ميں شہدا ء توابين کے بارے ميں اس طرح کہا ہے:شاعر ا 
  توجہ من دون ثنية سائرا
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  الٰی ابن زياد فی الجموع الکتائب
  تمام فوجی دستہ ثنيہ کی طرف سے ابن زياد کی طرف روانہ ہوئے ۔

  
  فياخير جيش للعراق واھلہ

  )١سقيتم روايا کل اسحم ساکب(
  بہترين سپاه! تم نے ہر ابرباراں کو سيراب کيا ہے ۔اے عراق کے 

  
اسی طرح شيعہ شعراء نے زيد بن علی کے بيٹے يٰح اور امام حسن کے فرزند کہ جنہوننے عباسيوں کے دور ميں قيام کيا تھا

مر وسلمی اور شہيد ہو گئے تھے،ان کے بارے ميں شعر کہے ہيں، اسی طرح علی بن عبدهللا خوافی،مشيع مدنی،اشجع بن ع
  )٢اور ابو طالب قمی جيسے شعرا ء نے امام رضا کے بارے ميں مرثيہ لکھا ہے۔(

ليکن امام حسين کے بعد آل ابو طالب کے شہدا ء ميں سب سے زياده اشعار يٰح بن عمر طالبی کے بارے ميں کہے گئے ہيں 
  )٣ہو گئے۔(ھ ميں قيام کيا اور محمد بن عبدهللا ابن طاہر کے ہاتھوں قتل ٢٤٨انہوننے 

  )٤مسعودی کا بيان ہے : دور اور نزديک والوں نے ان کے حال ميں مرثيہ کہا ہے چھوٹے اور بڑے ان پر روئے ہيں۔(
............  

  ١١٠ص  ٣)مسعودی ، علی بن الحسين ،مروج الذھب، ج١(
  ١٧٠)االمين، سيد محسن ،اعيان الشيعہ، ص ٢(
  ١٦٠۔١٥٩ص  ٤)مسعودی ، علی بن الحسين ،مروج الذہب، ج٣(
  ١٦٢ص  ٤)مسعودی ، علی بن الحسين ،مروج الذہب، ج٤(

ابو الفرج اصفہانی کا بيان ہے کہ آل ابی طالب کے فرزندوں ميں کہ جو عباسيوں کے دور ميں قتل ہوئے ہيں يٰح بن عمر 
  )١طالبی سے سے زياده کسی کے بارے ميناشعار ومرثيہ نہيں کہے گئے ہيں۔(

  کے فضائل و مناقب ) خاندان پيغمبرۖ ٤(
دوسری صدی ہجری کے بعد شيعہ شعرا ء زياده تر فضائل امير المومنين ميں شعر کہتے تھے اور اس کے ذريعہ مذہب تشيع

کی ترويج اور حضرت علی کی جانشينی اور امامت سے لوگوں کو آگاه کرتے تھے،اس سلسلہ ميں فر زدق ،کميت اسدی 
  بل خزاعی سب سے آگے تھے ۔،حميری،سفيان بن مصعب عبدی اور دع

سيد حميری نے اپنی زندگی کو فضائل علی بيان کرنے لئے وقف کرديا تھايہ اپنے دور ميں مکتب تشيع کے بزرگ ترين مبلغ
٢٣٠٠تھے ،اسی وجہ سے شيعوں کے نزديک ان کا بہت زياده احترام ہے،ابو الفرج اصفہانی کے بقول انہوں نے تئيس سو، 

ی مدح ميں کہے ہيں اورکوئی بھی شعر اہل بيت کی مدح اور دشمنوں کی سر زنش سے خالی نہيں ہے، قصيد ے بنی ہاشم ک
اسی طرح ابو الفرج اصفہانی کہتے ہيں : سيدحميری کوفہ ميں سليمان بن مہران معروف بہ اعمش کے گھر جاتے تھے اور 

  رتے تھے ۔ان سے فضائل علی سنتے تھے اور ان کو لکھنے کے بعد شعر مينقلم بند ک
  ابن معتزکا بيان ہے:سيد حميری نے حضرت علی کے تمام فضائل کو شعر ميں تبديل 

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

  ٥١١) ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين ، ص 1(

کرديا ہے اور جس مجلس ميں آل محمۖد کا ذکر نہيں ہوتا تھاوہاں جلدی خستہ ہوجاتے تھے ، چنانچہ ايک شخص نے نقل کيا 
ہ ميں عمرو بن عالء کے پاس بيٹھا تھا کہ سيد حميری تشريف الئے ہم لوگ روز مره کی گفتگو ميں سر گرم تھے سيد ہے ک

  اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اورجانے لگے اور جب ان سے اس کا سبب معلوم کيا گيا تو اس طرح جواب ديا :
  انی ألکره ان اطيل بمجلس 
  ال ذکر فيہ لفضل آل محمد 

  مجلس ميں رہوں اس ميں اگر آل نبۖی کا ذکر نہ ہو تو وہاں ميرے لئے بيٹھناباعث کراہت ہے ۔مينجس 
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  ال ذکر فيہ ألحمد و وصيہ
  و بنيہ ذلٔک مجلس نطف ردی 

  جس مجلس ميں احمۖد اوران کے جانشين نيزان کی اوالد کا ذکر نہ ہو وه مجلس بے ارزش ہے ۔
  

  ان الذی ينساھم فی مجلس
  )١غير مسدد(حتی يفارقہ ل

  جس نے ان کو اپنی مجلس مينبھال ديا ہے وه بغير فائده کے اس مجلس سے جائے گا۔
  

اسی طرح ايک روز کوفہ کے امرا ء ميں سے کسی نے ان کو گھوڑا اور کچھ تحفہ عطا کيا انہوں نے ہديہ ليا اور گھوڑے 
  پر سوار ہوئے اور کوفہ کے محلہ کنا سہ آئے اور شيعوں کو مخاطب 

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

  ٢٤٢)ابو الفرج اصفہانی ،مقاتل الطالبين ، ص ١(

کرکے کہا: اے علی والو! اگر کوئی علی کے فضائل ميں سے ايسی فضيلت پيش کرے کہ جس کے بارے ميں ميں نے شعر 
نا شروع نہ کہا ہو توميں يہ گھوڑا اور يہ تحفہ اس کو بخش دوں گا لوگوننے ہر طرف سے موال علی کی فضيلت کوبيان کر

کيا اورانہوننے اس فضيلت کے بارے ميں جو شعر کہا تھااسے پڑھ کر سنايا ان ميں سے کسی نے اس واقعہ کی طرف 
اشاره کيا اور کہا: ايک روز علی نے چاہااپنی نعلين پہن کر گھر سے با ہر تشريف لے جا ئيں ايک نعلين پہنی تھی کہ 

ے دوسرے پير کی نعلينلے کر آسمان کی طرف چالگيا اور دوباره وہاں سے عقاب(ايک پرنده)آيا اور اپنی منقار(چونچ )س
اس نعلين کو نيچے گرايا کہ جس ايک کاال سانپ نکال اور سوراخ ميں چال گيا ،پھر حضرت نے اس نعلين کو پہنا،اس وقت 

اس وقت اس شخص کو سيد حميری نے تھوڑی دير سوچا اور کہا: ميننے اس کے متعلق ابھی تک کوئی شعر نہيں کہا ہے 
  گھوڑا اورتحفہ بخش ديا اور يہ اشعار کہے:

  اال يا قوم للعجب العجاب 
  لخّف ابی الحسن وللحباب

  اے لوگو! آ گاه ہوجائو ابو الحسن کی نعلين کا يہ عجيب و غريب کارنامہ ہے۔
  

  عدّومن عدا ة الجن وغد
  بعيد فی المراد ه من صواب

  ہ جو کم عقل اور راستے سے منحرف ہے۔کہ علی دشمنوں ميں سے ايک جن نے ک
  

  اتی خفاًلہ انساب فيہ
  لينھش رجلہ منہ بناب

  علی کی نعلين ميں خود کو چھپايا تاکہ انہيں گزندپہنچائے۔
  

  لينھش خير من رکب المطايا
  امير المؤمنين ابا تراب

  نين ابو تراب کو۔ اس بہترين شخص کو گز ند پہنچائے جو چار پايوں پر سوار ہوتا ہے يعنی امير الموم
  

  فخّرمن السما لہ عقاب 
  من العقبان او شبہ العقاب

  اس وقت آسمان سے ايک عقاب يا عقاب کی شبيہ کوئی پرنده نيچے آيا۔
  

  ودوفع عن ابی حسن علی 
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  ) ١نقيع سمامہ بعد انسياب (
  اور اس پر حملہ آور ہوااس طرح سے ابوالحسن علی سے زہرا ورشر دفع ہوگيا۔

  
مصعب عبدی کا شمار منجملہ ان شعراء ميں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی عمر کو ذکر علی ميں صرف کر ديا  سفيان بن

،عالمہ امينی ان کے بارے ميں کہتے ہيں:آل محمۖد کے عالوه کسی کی مدح ميں ميں نے ان کے ايک شعر بھی نہيں 
اد کرتے تھے اور فوراً ان کو شعر کے قالب ميں ديکھے، خاندان پيغمبۖرکے فضائل و مناقب کی حديثيں امام صادق سے ي

  )١ڈھال ليتے تھے۔(
ابن شہر آشوب نقل کرتے ہيں: امام صادق نے فرمايا :اے گروه شيعہ! اپنی اوالد کو عبدی کے اشعار کی تعليم دو کيونکہ وه 

  دين خدا پر ہيں۔
............  

  ٢٤٢۔٢٤١)ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين، ص ١(
  ٢٩٥بو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبين، ص )ا٢(

  

  )خاندان پيغمبۖر کے دشمن کی ہجو٥(

دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے ايک راستہ تبليغ ہے جو آج کی دنيا ميں ارتباط کی صورت ميں پورے طور پر رائج اور 
ثير قائم تھی ،شيعہ شعرانے بھی معمول ہے،گذشتہ زمانے ميں بھی شعر کے دائرے ميں تبليغ کے سلسلہ ميں مہم ترين تا

اپنے اشعار کے ذريعہ اصل تشيع کا دفاع کيا ہے اور دشمنان اہل بيت کی ہجو کی ہے نيز موقع و مناسبت سے کچھ شعر کہہ
کر اپنے دشمن کو ذليل کيا اور ان کی کمر توڑ دی ہے ،معاويہ،وليد بن عقبہ و عمرو بن عاص جيسے لوگ جو دشمن خدا 

ارہشعراءے بنی ہاشم کی طرف سے مورد ہجو قرار پائے ہيں، ايسے شعراء کہ جو نہيں چاہتے تھے کہ ان ورسول ۖتھے ب
کے نام آئيں کہ جس کی وجہ سے منظر عام پربنی اميہ انہيں نقصان پہنچائينانہوننے يزيد کی موت کے بعد يزيد کی ہجواور 

  مذمت کر کے شيعوں کے دل کو ٹھنڈا کيا اور اس طرح کہا:
  ايھا القبر بحّوارينايا 

  )١ضممت شّر الناس اجمعينا(
اے وه قبر! جو حوارين ميں ہے! دنيا کے سب سے بد ترين آدمی کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے،(حوارين ايک شہر ہے جہاں 

  يزيد کی قبر ہے)
............  

  ٦٥ص  ٣ھ ،ج١٤١١ت طبع اول ، )مسعودی ، علی بن الحسين ،مروج الذھب، منشورات موسسہ االعلمی للمطبوعات بيرو١(

  منجملہ بنی اميہ کی مذمت اورہجو ميں بہترين اشعار کميت بن زيد اسدی کے ہيں 
  جوانہوننے بنی اميہ کے بارے ميں کہے ہيں: 

  فقل لبنی اميہ حيث حلّوا
  وان خفت المھنّدوالقطيعا

  بنی اميہ جہانکہيں بھی ہوں ان سے کہوکہ تلوار، تازيانہ سے ڈريں۔
  
  ع ّهللاٰ من اشبعتموهاجا

  واشبع من بجورکم اجيعا
 خدا اسے بھوکا رکھے جسے تو نے سير کيا ہے اور خدا انہيں اسير کرے جو تمہارے ظلم کی وجہ سے بھوکے رہے ہيں۔ 

  
  مبرضّی السياسة ھاشمی 
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  )١يکون حياألّمتہ ربيعاً(
  ۔ بنی ہاشم کی پسنديده سياست امت کے لئے بہار زندگی فراہم کرنا ہے

  
ڈاکٹر شوقی ضيف کا بيان ہے:شيعہ عراق، خراسان اور حجاز ميں کميت کے اشعار کو ايک دوسرے تک منتقل کرتے تھے 

  )٢اسی سبب سے امويوں اور ان کے حاکم يوسف بن عمر ثقفی نے کميت کی جانب سے شديد خطره کا احساس کيا۔(
کے طرف سے سختی اورپابندی کے دور ميں ہر لحاظ سے ابو الفرج اصفہانی نے کميت کے بارے ميں کہا ہے:بنی اميہ 

  کميت اسدی شيعوں مينبہت بڑے شاعر تھے، وه شعرا ء 
............  

ص  ٣ج ١٩٤٨ھ،ق ١٣٦٧)حافظ ابی عثمان عمر وبن بحر،البيان والتبيين،مطبعةلجنة التاليف والترجمة والنشر ، قاہره، طبع اول ، ١(
٣٦٥   

  ٣٦علی مّر العصور، دار المعارف ، قاہره ،ص)الشعر و طوابعہ الشبعيہ ٢(

جو علی کے دشمن تھے اور بنی اميہ کے طرفدار تھے اور خاندان پيغمبۖر کے خالف شعر کہتے تھے، ان کا جواب دينے 
  سے باز نہيں آتے تھے ۔

اس پر شدت سے حکيم بن عباس کلبی جس نے علی کی ہجو کی تھی ا ور قحطانيوں ميں اس کا شمار ہوتا تھا، کميت نے 
حملہ کيا اور اس کے اشعار کو بزرگان قريش اور عدنانيوں کے مدمقابل قرار ديااور اس طرح اس کی ہجو کی اور اس کو 

  )١مغلوب کيا۔(
کبھی کبھی شعراء بغير نام لئے حکومتی شعراکا جواب ديتے تھے اور ان کو ذليل ورسوا کرتے تھے ،سعيد بن حميد جو 

ميں تھا اور حضرت علی و خاندان پيغمبۖرکا دشمن تھا مختلف مواقع پر شيعہ شعراء کی جانب سے  مستعين کے دور حکومت
  مورد ہجو قرار پا يا ۔

اسی طرح شاعری کے اس دور مينعلی بن جہم جو ناصبی اور امير المومنين کا دشمن تھا، علی بن محمد بن جعفر علوی جو 
س کے نسب سے انکار کيا اور کہا: سامة بن لوی کی جانب اس کی نسبت شيعہ شاعر تھے، انہوننے اس کی ہجو کی اور ا

  صحيح نہيں ہے ۔
  ابن زياد کی ہجو ميں ابو االسود دوئلی کہتے ہيں:

  اقول وذاک من جزع و و جد
  ازل ّهللاٰ ملٔک بنی زياد

  غم واندوه کی بنياد پر کہتا ہوں خدا ابن زياد کی حکومت کو نيست و نابود کرے ۔
  

  بما غدروا و خانوا وابعدھم
  )٢کما بعدت ثمود و قوم عاد(

  اور ان کو ان کی حيلہ و خيانت کی وجہ سے اس طرح ہالک کرے جس طرح قوم عاد و ثمود ہالک ہو گئی ۔
............  

  ٣٦، ص ١٧)ابو الفرج اصفہانی ،اال غانی،ج١(
  ٨١ص  ٣)مسعودی ، علی بن الحسين ، مروج الذہب ، ج٢(

قاضی نے سيد حميری کی گواہی فقط شيعہ ہونے کی وجہ سے قبول نہيں کی تو سيد حميری نے اس کی  بنی عباس کے ايک
  ہجو ميں اس طرح کہا:

  ابؤک ابن سارق عنز النبی 
  وانت ابن بنت ابی جحدر

  تيرا باپ پيغمبر ۖ کی بھيڑونکا چرانے واال ہے اور تو جحدر کی بيٹی کا بيٹا ہے۔
  

  ونحن علٰی رغمٔک الرافضون
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  )١ألھل الضال لہ والمنکر(
  اور ہم تيرے خيال اورنظريہ کے مطابق رافضی ہيں يعنی اہل ضاللت و گمراہی کو ترک کرنے والے ہيں ۔

  
ابو نعامہ دقيقی کوفی تيسری صدی ہجری کے ان شعرا ء ميں سے ہينکہ جنہوں نے اپنے اشعار کے ذريعہ بنی عباس کے 

برے کاموں کے ارتکاب کی نسبت دی ہے آخر مينوه عباسی حکومت کے ايک  بزرگان کی ہجو کی ہے اور ان کی طرف
  ) ٢ترک سردار کے ذريعہ جس کانام مفلح تھا قتل کردئے گئے۔(

  والحمد  رّب الٰعالمين
............  

  ٢٥٦) عالمہ امينی ، عبد الحسين ، الغدير ، ص ١(
 .٣٨٨)تاريخ االدب العربی العصر العباسی الثانی،دار المعارف، مصر، ص ٢(

 

 


