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احادیث تنبیہ ک تحقیق
تمام مسلمانوں کا اس نقطہ پر اتفاق ہے کہ جن روایات نے اس مضمون ک نشاندہ ک ہے کہ امام کے بغیر مرنے واال
جالیت ک موت مرتاہے۔ قطع طور پر سرکار دو عالم (ع) سے صادر ہوئ یں اور ان میں کس طرح کے ش اور شببہ
ک گنجائش نیں ہے۔
مفوم اور مقصود میں اختالف ہوستاہے لین اصل مضمون میں کس طرح کا اختالف نیں ہے کہ یہ مضمون اس قدر
شرت اورا عتبار پیدا کرچا تھا کہ حام ظلم و جور بھ اس کا انار نہ کرسے اور بدرجہٴ مجبوری تحریف و ترمیم پر اتر
آئے۔ جیسا کہ عالمہ امین طاب ثراہ نے ان احادیث کو صحاح اور مسانید نے محفوظ کیا ہے لذا اس کے مضمون کے
آگے سر تسلیم خم کرنے کے عالوہ کوئ چارہ کار نیں ہے اور کس مسلمان کا اسالم اس کے مقصود کو تسلیم کئے
بغیر ممل نیں ہوستاہے۔ اس حقیقت میں نہ دورائے ہے اور نہ کس ای نے ش و شبہ کا اظار کیا ہے جو اس
بات ک دلیل ہے کہ بغیر امام مرنے والے کا انجام بدترین انجام ہے اور اس کے مقدر میں کس طرح ک کامیاب اور فالح
نیں ہے۔
جالیت ک موت سے بدتر کوئ موت نیں ہے کہ یہ موت در حقیقت کفر
و الحاد ک موت ہے اور اس میں کس اسالم کا شائبہ بھ نیں ہے۔(الغدیر
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رہ گیا حدیث کا مفوم تو اس ک وضاحت کے لئے دور جالیت ک تشریح ضروری ہے اور اس کے بغیر مسئلہ ک ممل
توضیح نیں ہوست ہے قرآن مجید اور احادیث اسالم میں رسول اکرم کے دور بعثت کو علم و دایت کادور اور اس کے
پلے کے زمانہ کو جالت اور ضاللت کا دور قرار دیا گیاہے، اس لئے کہ اس دور میں آسمان ادیان میں تحریف و ترمیم
ک بناپر راہ دایت و ارشاد کا پالینا ممن نہ تھا۔ اس دور میں انسان سماجمیں دین کے نام پر جو نظام چل رہے تھے وہ
ترین حربہ کاتھوں میں ب ام ظلم و جور کےام و خرافات کا مجموعہ تھے اور یہ تحریف شدہ ادیان و مذاہب حسب او
حیثیت رکھتے تھے جن کے ذریعہ انسانوں کے مقدرات پر قبضہ کیا جاتا تھا اور انھیں اپن خواہشات کے اشارہ پر چالیا
جارا تھا۔
لین اس کے بعد جب سرکار دو عالم ک بعثت کے زیر سایہ علم و دایت کا آفتاب طلوع ہوا تو آپ ک ذمہ داریوں میں اہم
ترین ذمہ داری ان اوام و خرافات سے جن کرنا اور حقائق کو واضح و بے نقاب کرنا تھا، چنانچہ آپ نے ای مربان
باپ ک اطرح امت ک تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا اور صاف لفظوں میں اعالن کردیا کہ میں تمھارے باپ جیسا ہوں
اور تمھاری تعلیم کا ذمہ دار ہوں (مسند ابن حنبل
3
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آپ کا پیغام عقل و منطق سے تمامتر ہم آہن تھا اور اس ک روشن میں صاحبان علم کے لئے صداقت ت پنچنا بت
آسان تھا اور وہ صاف محسوس کرستے تھے کہ اس کا رابطہ عالم غیب سے ہے۔
آپ برابر لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ خبردار جن چیزوں کو عقل و منطق نے ٹھرادیاہے۔ ان کا اعتبار نہ کریں کہ
بغیر علم و اطالع کے کس چیز کے پیچھے نہ دوڑ پڑی۔(سورہ اسراء آیت
36
)
یں تھمعرفت انسانوں کا انفرادی مسئلہ ن ر دور کے امام ک ہے کہ مل طور پر واضح ہوجاتید سے یہ بات ماس تم
کہ اگر کوئ شخص امام ک معرفت حاصل کئے بغیر مرجائے گا تو صرف اس ک موت جالیت ک موت ہوجائے گ بلہ
در اصل یہ ای اجتماع اور پوری امت ک زندگ کا مسئلہ تھا کہ بعثت پیغمبر اسالم کے سورج کے طلوع کے
ساتھ جو علم و معرفت کا دور شروع ہوا ہے اس کا استمرار اس وقت ت ممن نیں ہے جب ت مسلمان اپنے دور کے
امام کو پچان کر اس ک اطاعت نہ کرلیں۔
ا ضمانت ہے جو سرکار دو (ع) عالم کتن اس عصر علم و عرفان ک ا جائے کہ امامت ہیا واضح الفاظ میں یوں ک
بعثت کے ساتھ شروع ہوا ہے اور اس ضمانت کے مفقود ہوجانے کا فطری نتیجہ اس دور اسالم و عرفان کا خاتمہ ہوگا
موت مرجائے گا جس ک لیت کر ہوگا اور پورا معاشرہ جاصورت میں ظا ک واپس لیت کاثر دور جا جس کا الزم
طرف قرآن مجید نے خود اشارہ کیا تھا کہ مسلمانو۔ دیھو محمد الہ کے رسول کے عالوہ اور کچھ نیں یں اور ان سے
پلے بت سے رسول گذرچے یں کیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرجائیں یا قتل ہوجائیں تو تم الٹے پاؤں جالیت ک طرف پلٹ
جاو” گویا مسلمانوں میں جالیت ک طرف پلٹ جانے کا اندیشہ تھا اور سول اکرم اس کا عالج معرفت امام کے ذریعہ کرنا
چاہتے تھے اورابار بار اس امر ک وضاحت کردی تھ کہ امت دوبارہ جالیت ک دلدل میں پھنس ست ہے اور جالیت
ک موت مرست ہے اور اس کا واحد سبب امامت و قیادت امام عصر (ع) سے انحراف ک شل میں ظار ہوگا۔



کس امام ک معرفت ؟
اگر گذشتہ احادیث میں ذرا غور و فر کرلیا جائے تو اس سوال کا جواب خود بخود واضح ہوجائے گا کہ سرکار دو عالم
نے کس امام اور کس طرح کے امام ک معرفت کو ضروری قرار دیاہے کہ جس کے بغیر نہ اصل اسالم باق رہ ستاہے
اور نہ جالیت ک طرف پلٹ جانے کا خطرہ ٹل ستاہے۔
کیا یہ ممن ہے کہ اس معرفت سے مراد ر اس شخص ک معرفت اور اس کا اتباع ہو جو اپنے بارے میں امامت کا
دعوٰى کردے اور اسالم سماج ک زمام پڑ کر بیٹھ جائے اور باق افراد اس ک اطاعت نہ کرکے جالیت ک موت
مرجائیں اور اس کے کردار کا جائزہ نہ لیا جائے اور اس ظلم کو نہ دیھا جائے جو انسان کو ان اماموں میں قرار دیدیتاہے
جو جنم ک دعوت دینے والے ہوتے یں ؟
ائمہ جور نے ر دور تاریخ میں ی کوشش ک ہے کہ حدیث ک ایس ہ تفسیر کریں اور اسے اپنے اقتدار کے استحام
کا ذریعہ قرار دیں چنانچہ ی وجہ ہے کہ اس کے راویوں میں ای معاویہ بھ شامل ہے جسے اس حدیث ک سخت
ضرورت تھ اور کھل ہوئ بات ہے کہ جب روایت بیان
کردیا تو درباری علماء اس ک ترویج و تبلیغ کا کام شروع کردیں گے اور اس طرح حدیث ک روشن میں معاویہ جیسے
افراد ک حومت کو مستحم و مضبوط بنادیا جائے گا۔ اگر چہ یہ کھل ہوئ بات ہے کہ یہ صرف لفظ بازی گری ہے
اور اس کا تفسیر و تشریح حدیث سے کوئ تعلق نیں ہے اور نہ اسے خطائے اجتادی کا جاستاہے اور نہ سوء فم
بھال کون یہ تصور کرستاہے کہ عبدالہ بن عمر کا بیعت امیر المومنین (ع) سے انار کردینا کس بصیرت ک کمزوری یا
فر ک سطحیت کا نتیجہ تھا اور انھیں آپ ک شخصیت کا اندازہ نیں تھا اور راتوں رات دوڑ کر حجاج بن یوسف کے دربار
میں جاکر عبدالمل بن مروان کے لئے بیعت کرلینا واقعاً اس احتیاط ک بناپر تھا کہ کیں زندگ ک ای رات بالبیعت امام
نہ گذر جائے اور ارشاد پیغمبر کے مطابق جالیت ک موت نہ واقع ہوجائے جیسا کہ ابن اب الحدید نے بیان کیا ہے کہ
عبدالہ نے پلے حضرت عل (ع) ک بیعت سے انا کردیا اور اس کے بعد ای رات حجاج بن یوسف کا دروازہ کھٹھٹانے
لے تا کہ اس کے اتھ خلیفہ وقت عبدالمل بن مروان کے لئے بیعت کرلیں کیں ایسا نہ ہو کہ ای رات بالبیعت امام
گذرجائے جبہ سرکار دو عالم نے فرمایاہے کہ اگر کوئ بیعت امام کے بغیر مرجائے تو جالیت ک موت مرتاہے، اور
حجاج نے بھ اس جالت اور پست فطرت کا اس انداز سے استقبال کیا کہ بستر سے پیر نال دیا کہ اس پر بیعت کرلو، تم
جیسے لوگ اس قابل نیں ہوکہ ان سے اتھ پر بیعت ل جائے۔ (شرح نج البالغہ
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کھل ہوئ بات ہے کہ جو حضرت عل (ع) کو امام تسلیم نہ کرے گا اس کا امام عبدالمل بن مروان ہ ہوستاہے جس
ک بیعت سے انار انسان کو جالیت مارستاہے اور اس کے ضروری ہے کہ رات ک تاری میں انتائ ذلت نفس کے
ساتھ حجاج بن یوسف جیسے جالد کے دروازہ پر حاضری دے اور عبدالمل جیسے بے ایمان ک خالفت کے لئے بیعت
کرلے اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ اس یزید کو بھ حدیث مذکور کا مصداق قرار دیدے جس کے دونوں اتھ اسالم اور
آل رسول کے خون سے رنین ہوں۔
مورخین کا بیان ہے کہ ال مدینہ نے
36
ھء میں یزید کے خالف آواز بلند ک اور اس کے نتیجہ میں واقعہ حرہ پیش آگیا جس کے بعد عبدالہ بن عمر نے اس انقالب
میں قریش کے قائد عبدالہ بن مطیع کے پاس حاضر ہوکر کچھ کنا چاا تو عبدالہ نے ان کے لئے تیہ لواکر بیٹھنے کا
اشارہ کیا اور ابن عمر نے فرمایا کہ میں بیٹھنے نیں آیا ہوں۔ میں صرف یہ حدیث پیغمبر سنا نے آیا ہوں کہ
اگر کس کے اتھ اطاعت سے ال ہوگئے تو وہ روز قیامت اس عالم میں محشور ہوکا کہ اس کے پاس کوئ دلیل نہ
ہوگ اور کوئ دلیل نہ ہوگ اور کوئ اپن گردن میں بیعت امام رکھے بغیر مرگیا تو اس ک موت جالیت ک موت ہوگ ۔
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ذرا مالحظہ فرمائیے کہ اس ضمیر فروش انسان نے کس طرح حدیث شریف کا رخ بالل ای متضاد جت ک طرف موڑدیا
اور اسے یزید ک حومت ک دلیل بنادیا جس موذی مرض ک طرف رسول اکرم نے اس حدیث میں اور دیر متعدد احادیث
میں اشارہ کیا تھا اور آپ کا مقصد تھا کہ لوگ ائمہ حق و دایت ک اطاعت کریں لین ارباب باطل و تحریف نے اس کا رخ
ہ بدل دیا اور اسے باطل ک ترویج کا ذریعہ بنالیا اور اس طرح اسالم احادیث ہ کو اسالم ک عمارت کے مندم کرنے
کا وسیلہ بنادیا اور دھیرے دھیرے اسالم اور علم کا وہ دور گذر گیا اور امت اسالمیہ ائمہ حق و انصاف ک بے معرفت اور
ان کے انار کے نتیجہ میں جالیت ک طرف پلٹ گئ اور جالیت و کفر ک موت کا سلسلہ شروع ہوگیا جب کہ روایات
کا کھال ہوا مفوم یہ تھا کہ آپ امت کو اس امر سے آگاہ فرمارہے تھے کہ خبردار ائمہ البیت (ع) ک امامت و قیادت سے
غافل نہ ہوجانا اور البیت (ع) سے تمس کو نظر انداز نہ کردینا کہ اس کا الزم نتیجہ دور علم و دایت کا خاتمہ اور دور
کفر و جالیت ک واپس ک شل میں ظار ہوگا جس ک طرف حدیث ثقلین، حدیث غدیر اور دوسری سینڑوں حدیثوں میں
اشارہ کیا گیا تھا اور ائمہ البیت (ع) سے تمس کا حم دیا گیا تھا۔
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