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 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  پہلی فصل :
  کربال ميں خواتين کا کردار

  

  معاشره سازی اور خواتين

مرد اور عورت دونوں معاشره اور جامعہ کوتشکيل دينے ميں برابر کے شريک ہيں۔ اسی طرح اس معاشرے کی حفاظت 
  کرنے ميں بھی ايک دوسرے کےمحتاج ہيں۔ فرق صرف طور وطريقے ميں ہے ۔ 

  معاشره سازی ميں خواتين کاکردار دو طرح سے نمايان ہوتا ہے:
ہے جو اپنے بّچوں کی صحيح تربيت اور شوہر کی اطاعت اور مدد کرکے اداکرتی ہے ۔ . پہال کردار غير مستقيم اور ناپيدا1
. دوسرا کردار مستقيم اور حضوری ہے جو خود سياسی اور معاشرتی امور ميں حصہ لےکراپنی فعاليت دکھاتی ہيں 2

  ہيں ۔۔حقيقت يہ ہے کہ اگر خواتين کاکردار مردوں کے کردار سے بڑھ کر نہيں ہے تو کم بھی ن
عظيم شخصيات جنہوں نے معاشرے ميں انقالب پيدا کئے يا علمی درجات کو طے کئے ہيں ،ان کی سوانح حيات کا مطالعہ 
کرنے سے پتہ چلتا ہے ان کی کاميابی کاراز دو شخصيتوں کی فداکاری کا نتيجہ ہے، ايک وه باايمان اور فداکار ماں ، جس 

بی کے عظيم مقام تک پہنچ گئی ہيں ۔ جيساکہ امام خمينی (ره) نے فرمايا : ماں کی تربيت کی وجہ سے اس کی اوالد کاميا
کی گود سے انسان کی معراج شروع ہوتی ہے ۔چنانچہ سيد رضی (ره)اور سيد مرتضی علم الہدی (ره)علمی مدارج کو طے 

ئی تو کہا : مجھے اس پر کرتے ہوئے جب اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے تو ان کی مادر گرامی کو يہ خوش خبری دی گ
تعجب نہيں ، کيونکہ ميں نے جس طرح ان کی پرورش کی ہے ، اس سے بھی بڑے مقام پر ہونا چاہئے تھا ۔ يا وه باوفا اور 

  جان نثار بيوی ، جس کی مدد اور ہمکاری کی وجہ سے اس کا شوہر کاميابی کے بلند وباال درجے تک پہنچ جاتا ہے ۔
مؤمنہ اور فداکار خواتين گزری ہيں جنہوں نے سياسی اور اجتماعی امور ميں اپنی فعاليت اور  تاريخ اسالم ميں بہت سی

کرداردکھائی ہيں۔ اوالد کی صحيح تربيت دينے کے عالوه خود بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ ره کر دين اورمعاشرےکی 
ہيں ۔جن ميں سے بعض خواتين کے نام درج اصالح کی ہيں۔اسی طرح کربال ميں بھی خواتين نے عظيم کارنامے انجام دی 

  ذيل ہيں:

  ديلم، زہير کی بيوی 
يہ عظيم عورت باعث بنی کہ اس کا شوہر امام حسين (ع) کے باوفا اصحاب ميں شامل ہوکر شہادت کے عظيم درجے پر 

اپنا وطن واپس آرہے تھے ۔اورفائز ہوئے ۔ چنانچہ قبيلہ فزاره و بجيلہ نے نقل کی ہيں کہ: ہم زہير بن قين کے ساتھ مکہ سے 
امام حسين (ع)کے پيچھے پيچھے حرکت کر رہے تھے۔ جہاں بھی آن حضرت خيمہ نصب کرتے تھے؛ ہم اس سے تھوڑا 

دور خيمہ نصب کرتے تھے ۔يہاں تک کہ ايک منزل آئی، جہاں ہم کھانا کھانے ميں مصروف ہوگئے ۔ اچانک امام کی طرف 
ہا : اے زہير بن قين؛ اباعبد هللا الحسين (ع) نے تمھيں باليا ہے ۔جب يہ پيغام سنايا توان پر سے قاصد آيا، سالم کيا او ر ک

سخت خوف اور دہشت طاری ہوگئی اور حيرانگی کی عالم ميں اس قدر بے حرکت ہوگيا ؛کہ اگر پرنده سر پر بيٹھ جاتا تو 
  بھی پتہ نہ چلتا ۔ 

ہا: سبحان هللا !فرزند رسول (ص)تمہيں بالئے اور تم خاموش اور جواب نہ زہير کی بيوی ديلم بنت عمرو ديکھ رہی تھی ؛ک
دے ؟!کيا تو فرزند رسول (ص) کو جواب نہيں دوگے؟ آپ جائيں اور امام (ع) کی باتوں پر غور کريں کہ کيا فرمانا چاہتے 
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دير کے بعد نورانی چہره ہيں؟ جب اس کی بيوی کا يہ جزبہ ديکھا تو وه آنحضرت (ع) کی خدمت ميں حاضر ہوا ۔ کچھ 
کيساتھ خوشی خوشی واپس لوٹا اور حکم ديا کہ ان کا خيمہ بھہی امام حسين (ع) کے خيمے کے نزديک نصب کرے ۔ اور 
اپنی وفادار بيوی سے کہا : ميں تجھے طالق ديتا ہوں تو اپنے والدين کے پاس چلی جائيں ۔ ميں نہيں چاہتا ميری وجہ سے 

ے۔ ميں نے يہ اراده کيا ہے کہ امام حسين (ع) کيساتھ ساتھ رہوں تاکہ اپنے کو ان پر قربان کروں۔ تجھے کوئی تکليف پہنچ
اور اپنی جان کو بالوں کا حوالہ کروں ۔ پھر بيوی سے مربوط جو بھی مال دولت ساتھ ليکر آئے تھے ان کو ديديا ۔ اور ان 

  کو اپنےچچازاد بھائيوں کے ساتھ روانہ کيا ۔
ی اپنی جگہ سے اٹھی اور روتی ہوئی زہير کو الوداع کيا ۔ اور کہا : خدا آپ کا حامی وناصر ہو اور ہر خير اوروه مؤمنہ بيو

  نيکہی آپ کو نصيب کرے ، ليکن ميری ايک خواہش ہے کہ قيامت کے دن جّدحسين(ص) کے سامنے ميری شفاعت کرنا ۔
شہادت کے بعد ان کی بيوی نے زہير کے غالم سے کہا تذکرة الخواص ميں سبط جوزی نے لکھاہے کہ زہير بن قين کی 

:جاؤ اپنے آقا کيلئے کفن پہناؤ ۔جب وه غالم کفن ليکر وہاں پہنچا تو امام حسين (ع) کو برہنہ ديکھ کر کہا: ميں اپنے آقا کو 
   -1-ادوں گا۔ کفن پہناؤں اور فرزند رسول (ص) کو عريان رکھوں ؟! نہيں خدا کی قسم ميں امام حسين (ع) کو کفن پہن

---------  

  ۔ ٧١،لہوف،ص٣٧١،ص۴۴۔ بحار ج 1

  

  وہب بن عبدهللا کی ماں

وہب بن عبدهللا اپنی ماں اور بيوی کے ساتھ امام حسين (ع) کے لشکر ميں شامل تھا ۔ اس کی ماں اسے شھادت کی ترغيب 
ں : اس معاملے ميں ميں کوتاہی نہيں دالتی تھی کہ ميرے بيٹے اٹھو، اور فرزند رسول (ع) کی مدد کرو ۔ وہب کہتے ہي

کروں گا ، آپ بےفکر رہيں ۔ جب ميدان جنگ ميں جاکر رجز پڑھا اور دشمنوں پر حملہ کرنے کے بعد ما ں اور بيوی کے 
پاس واپس آيا اور کہا: اماں جان! کيا آپ راضی ہوگئيں؟وه شير دل خاتون کہنے لگی : اس وقت ميں تم سے راضی ہونگی کہ

حسين ؑ کی راه ميں شہيد ہوجائے۔ اس کی بيوی نے اس کے دامن پکڑکے کہا: مجھے اپنے غم ميں داغدار چھوڑ کر تم امام 
  نہ جائيں ۔

دن ہی گزر ے تھے کہ کربال ميں پہنچے ۔ شوہر کی جدائی اس خاتون  ١٧ناسخ التواريخ نے لکھا ہے کہ شب زفاف کو 
ا کہ اب تو فرزند رسول (ص) کی راه ميں شہيد ہونگے اور بہشت ميں کيلئے بہت سخت تھی ،کہا اے وہب مجھے يقين ہوگي

حورالعين کے ساتھ بغل گير ہونگے اور مجھے فراموش کروگے ۔ ميں ضروری سمجھتی ہوں کہ فرزند رسول (ع) کے پاس
ہنچے۔ جا کر تجھ سے عہد لے لوں کہ قيامت کے دن مجھے فراموش نہيں کروگے۔دونوں امام حسين (ع)کی خدمت ميں پ

  وہب کی بيوی نے عرض کيا : يابن رسول هللا(ع)! ميری دو حاجت ہے :
  . جب ميرا شوہر شھيد ہونگے تو ميں اکيلی ره جاونگی ،مجھے اہلبيت اطہار(ع) کے ساتھ رکھيں گے ۔1
  . وہب آپ کو گواه رکھنا چاہتا ہے کہ قيامت کے دن وه مجھے فراموش نہيں کريگا ۔2

   -1-) نے آنسو بہاتے ہوئے فرمايا : تيری حاجتيں پوری ہونگی اور اسے اطمينان داليايہ سن کر امام حسين (ع
ماں نے کہا :اے بيٹا ان کی باتوں پر تو کان نہ دھريں اور پلٹ جا ،فرزند رسول (ص) پر اپنی جان کا نذرانہ دو۔تاکہ قيامت 

  کے دن خدا کے سامنے تيری شفاعت کرے ۔
گھوڑا سوار اور ١٩پے حرم رسول خدا (ص) کی دفاع ميں جنگ کرتے رہے، يہاں تک کہ وہب ميدان ميں گيا اور پے در

نفر پيدل آنے والوں کو جہنم واصل کيا ۔ دشمنوں نے ان کی دونوں ہاتھوں کو قطع کيا ۔ آپ کی ماں نے خيمہ کا ستون  ١٢
بيٹے ميرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو ہاتھ ميں ليکر ميدان کی طرف نکلی اور اپنے بيٹے سے مخاطب ہوکر کہا: اے ميرے 

۔حرم رسول خدا(ص)کی دفاع ميں جہاد کرو ۔ بيٹے نے چاہا کہ اپنی ماں کو واپس کرے ،ماں نے بيٹے کی دامن پکڑ کے 
کہا:جب تک تو شہيد نہ ہوگا ،ميں کبھی واپس نہيں جاوں گی۔ اور جب وہب شھيد ہوئے تو اس کی تلوار اٹھا کر ميدان کی 

  گئی ۔ طرف روانہ ہو
اس وقت امام حسين (ع) نے فرمايا: يا ام وھب اجلسی فقد وضع هللا الجھاد عن النساء انک وابنک مع جدی محمد (ص) فی -2-

  الجنۃ 
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اے وہب کی ما ں !بيٹھ جائيں کہ خدا تعالی نے عورتوں پر سے جہاد کی تکليف اٹھاليا ہے ۔بيشک تو اور تيرے بيٹے دونوں 
(ص) کے ساتھ ہونگے۔ خدا تمھيں اہلبيت رسول (ص) کی طرف سے جزای خير دے ،خيمے ميں بہشت ميں ميرے جد امجد 

واپس جائيں اور بيبيوں کے ساتھ رہيں۔ خدا تجھ پر رحمت کرے ۔امام کے حکم پر وه کنيز خدا خيمہ ميں واپس آگئی اور دعا 
  -3-ھيں نااميد نہيں کريگا۔ کی : خدايا مجھے نا اميد نہ کرنا ۔ امام حسين (ع) نے فرمايا:خدا وند تم

وہب جب جہاد کرتے کرتے شہيد ہوگئے تو ان کی بيوی سرانے آکر اس کے چہرے سے خون کو صاف کيا ۔ شمر ملعون 
نے اپنا غالم بھيجا جس نے اس خاتون کے سر پر وارد کيا اور وه بھی شہيد ہوگئی ۔ اور وه پہلی خاتون تھی جو امام حسين ؑ 

  -4-د ہوگئی۔ کے لشکر ميں سے شہي
امام صادق (ع) سے روايت نقل ہوئی ہے کہ وہب بن عبدهللا نصرانی تھا جو امام حسين (ع) کے دست مبارک پر مسلمان 

  ہوگئے۔
وہب بن عبدهللا کی شجاعت کو ديکھ کر عمر سعد ملعون نے کہا: ما اشّد صولتک ؟ يعنی تو کتنا شجاع ہے؟ دستور ديا کہ اس 

اه حسينی کی طرف پھينک ديا جائے ۔ اس کی شير دل ماں نے اپنے بيٹے کے سر کو دوباره کا سر الگ کرکے لشکر گ
  لشکر عمرابن سعد کی طرف پھينکا ،جس سے ايک اور دشمن واصل جہنم ہوگيا۔ 

---------  

  ١٣٧، ص ٢۔ فرسان الھيجاء ،ج 1
  ١۶١۔ امالی الصدوق ،ص  2
  ۔١٧، ص ۴۵۔ بحار ج 3
 ۔١۶، ص ۴۵۔ بحار ج 4

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  ہمسر حبيب ابن مظاہر 
جب امام حسين (ع) کربال ميں وارد ہوئے تو ايک خط محمد حنفيہ کو اور ايک خط اہل کوفہ کو لکھا ۔ اور خصوصی طور 

  پر اپنے بچپن کے دوست حبيب ابن مظاہر کو يوں لکھا:
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  حسين ابن علی (ع) کی طرف سے فقيہ انسان، حبيب بن مظاہرکے نام ۔

ہم کربال ميں وارد ہوچکے ہيں اور تو ميری رسول هللا (ص) سے قرابت کو بھی خوب جانتے ہيں ۔ اگر ہماری مدد کرنا 
  چاہتے ہو تو ہمارے پاس آئيں۔

وئے تھے ۔جب خط آيا تو قبيلے والے بھی اس سے آگاه ہوئے، سب ارد گرد حبيب عبيدهللا کی خوف سے قبيلے ميں چھپےہ
  جمع ہوگئے۔ اور پوچھنے لگے کہ کيا حسين (ع) کی مدد کيلئے جائيں گے؟ !

انہوں نے کہا: ميں عمر رسيده انسان ہوں ميں جنگ کيا کروں گا؟ جب قبيلہ والوں کو آپ کی بات پر يقين ہوگيا کہ نہيں جائيں
  اردگرد سے متفرق ہوگئے ۔  گے ،آپ کے

تو آپ کی باوفا بيوی نے کہا : اے حبيب ! فرزند رسول (ع)تجھے اپنی مدد کيلئے بالئے اور تو ان کی مدد کرنے سے انکار 
  کرے ، کل قيامت کے دن رسول هللا (ص) کو يا جواب دوگے؟! ۔

ں تو عبيد هللا ابن زياد اور اس کےساتھی ميرے حبيب چونکہ اپنی بيوی سے بھی تقيہ کررہے تھے،کہا: اگر ميں کربال جاؤ
  گھر کو خراب اور مال جائيداد کو غارت اور تجھے اسيربنائيں گے ۔

وه شير دل خاتون کہنے لگيں:حبيب! تو فرزند رسول (ص) کی مدد کيلئے جائيں ميری ،گھر اور جائيداد کی فکر نہ کريں 
  ۔خدا کا خوف کريں ۔

  ا نہيں ديکھ رہی کہ ميں بوڑھا ہوچکا ہوں،تلوار اٹھانے کی طاقت نہيں رکھتا۔حبيب نے کہا : اے خاتون !کي
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اس مومنہ کی غم وغصہ کی انتہا نہ رہی اورروتی ہوئی اپنی چادر اتاردی اور حبيب کے سر پر اوڑ دی اورکہنے لگی: اگر 
ابا عبدهللا ؛ کاش ميں مرد ہوتی اور  تو نہيں جاتے تو عورتوں کی طرح گھر ميں رہو! اور دلسوز انداز ميں فرياد کی : يا

  تيرے رکاب ميں جہاد کرتی!
جب حبيب نے اپنی بيوی کا خلوص ديکھا، اور يقين ہوگيا کہ يہ دل سے کہہ رہی ہے ؛تو فرمايا: اے ہمسر! تو خاموش ہوجاؤ

  ميں تيری آنکھوں کيلئے ٹھنڈک بنوں گا ۔ اور تيرا ارمان نکالوں گا ۔ 
  -1-نصرت ميں اپنی اس سفيد دا ڑھی کو اپنے خون سے رنگين کروں گا۔ اور ميں حسين(ع) کی 

  شہيدوں کی مائيں ٩کربال ميں 
  شہيد ايسے ہيں کہ جن کی مائيں خيمہ گاه ميں ان پر بين کر رہی تھيں:٩کربال ميں 

  . عبدهللا بن الحسين (ع) جن کی ماں حضرت رباب تھيں ۔1
  حضرت زينب تھيں۔  . عون بن عبدهللا بن جعفر جن کی ماں2
  . قاسم بن الحسن(ع) جن کی ماں ر ملہ تھيں۔ 3
  . عبدهللا بن الحسن (ع) جن کی ماں شليل کی بيٹی بجليہ تھيں ۔4
  . عبدهللا بن مسلم جن کی ماں اميرالمومنين (ع) کی بيٹی رقيہ تھيں ۔5
  ديکھ رہی تھيں۔. محمد بن ابی سعيد بن عقيل کہ جن کی ماں اپنے بيٹے کو شہيد ہوتے ہوئے 6
  . عمر بن جناده کی ماں اسے جہاد کيلئے تيار کرکے ميدان جنگ ميں اسے لڑتے ہوئے ديکھ رہی تھيں ۔7
  . عبدهللا کلبی کہ جن کی ماں اور بيوی دونوں اسے جہاد کرتے ہوئے ديکھ رہی تھيں ۔8
  -2-۔ . علی ابن الحسين (ع) کی ما ں ليال ان کيلئے خيمے ميں نگاه کر رہی تھيں 9

  
  حضرت ام البنين(ع) 

جناب فاطمہ حزام کالبيہ کی بيٹی تھيں ۔ جو بعد ميں ام البنين کے نام سے معروف ہوگئيں۔ مورخين نے لکھا ہے کہ حضرت 
امير المومنين (ع) نے اپنے بھائی عقيل سے فرمايا : تو عرب کےنسب شناس ہو؛ ميں اپنے بيٹے حسين کی حفاظت کيلئے 

چاہتا ہوں ،جو حسين کی مدد کرے ۔ بھائی عقيل ! کسی بہادر گھرانے کی کوئی خاتون تالش کرو۔ ام البنين(ع) ايک اپنا نائب 
کا نام پيش کيا گيا جو شرافت و پاکدامنی اور زہد و تقوی کے اعتبار سے مشہور تھيں ۔ اميرا لمومنين(ع) نے منظور فرمايا ۔ 

ئيں ، حسن وحسين (ع) تعظيم کيلئے کھڑے ہوگئے ۔ ام البنين (س) نے ہاتھ عقد ہوا ، ام البنين علی (ع) کے گھر تشريف ال
  جوڑ کر کہا : شہزادو! ميں ماں بن کے نہيں ،بلکہ ميں تو کنيز بن کر آئی ہوں ۔

۔ ايک پوتا تھا  -6-5-4-جناب ام البنين (س)کا بڑا احسان ہے قيام حق پر ۔ چار بيٹے عباس،عبدهللا ، جعفر اورعثمان تھے 
انچ قربانياں ايک گھر سے ۔مروان بن حکم کہتا ہے کہ واقعہ کربال کے بعد ميں جنت البقيع کے راستے پر گزر رہا تھا کہ ،پ

دور سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی ۔ ميں نے گھوڑے کا رخ ادھر پھير ديا ۔ ميں نے ديکھا کہ ايک بی بی خاک پر
ے کی کوشش کی تو بين کے الفاظ يہ تھے۔ عباس !اگر تيرے ہاتھ نہ کاٹے بيٹھی بين کر رہی ہے ۔ ميں نے غور سے سنن

  ۔ - 7-جاتے تو ميرا حسين (ع) نہ مارے جاتے
يہ وه خاتون ہيں جنہوں نے چاروں بيٹوں کو حسين (ع) کے ساتھ کربال بھيجے اور اپنے ساتھ مدينے ميں ايک بھی نہيں 

  را(س) کی شہادت کے مقابلے ميں آسان سمجھتی تھيں۔رکھے۔اپنے ان چاروں بيٹوں کی مصيبت کو فرزند زہ
فلما نعی اليھا االربعۃ ، قالت : قد قطعت نياط قلبی ۔ اوالدی ومن تحت الخضراء کلھم فداء البی عبدهللا الحسين(ع) ۔ اخبرنی-8-:

راد ہے؟ مجھے عن الحسين(ع)۔ جب انہيں اپنے ايک بيٹے کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو فرمايا:اس خبر سے کيا م
اباعبدهللا (ع) کے بارے ميں آگاه کريں ۔ جب بشير نے اسے اپنے چار بيٹوں کی شہادت کی خبردے دی تو کہا : ميرا دل پھٹ

گيا ، ميرے تمام بيٹے اور جو کچھ آسمان کے نيچے موجود ہيں سب اباعبدهللا الحسين (ع) پر قربان ہوں ،مجھے اباعبد هللا 
  ں بتائيں۔ الحسين(ع) کے بارے مي

---------  

  ۔۴٣٠۔ سحاب رحمت ، ص 1
  ۔۴٨۵۔ ہمان ص 2
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  ۔ ٣۵، فصل 287۔ العمدة ، ص  4
  ،احتجاج النبي ص يوم الغدير على الخلق ۔ 61، ص  1۔ االحتجاج ، ج 5
  ۔ 94، ص 1الغمة ۔ج ۔ كشف 6
  ۔١٠۵۔ عالمہ رشيد ترابی ؛ روايات عزا، ص  7 7
 ۔٨٩، ص۔ خاتون دوسرا، مرحوم فيض االسالم  8

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  دوسری فصل
  کربال ميں حضرت زينب کبری (ع)کا کردار

  

  
  تاريخ والدت

  آپ کی تاريخ والدت جو شيعوں کے درميان مشہورہے پانچ جمادی االول چھ ہجری ہے ۔ 

  نام گزاری
جس طرح امام حسين (ع) کا نام خدا کی طرف سے رکھا گيا اسی طرح آپ کا نام بھی خدا کی طرف سے معين ہوا ۔ جب آپ 

پيدا ہوئيں ؛فاطمہ (س)نے علی (ع) سے کہا : سّم ھذه المولودة ۔ فقال ما کنت السبق رسول هللا (کان فی سفر) ۔ ولما جاء 
ی هللا تعالی ۔ فھبط جبرئيل يقرء علی النبی السالم من هللا الجليل وقال لہ سّم ہذه النبی(ص) سالہ علی(ع) فقال ماکنت السبق ربّ 

المولودة زينب ۔ ثّم اخبره بما يجری عليھا من المصائب فبکی النبی وقال من بکی علی مصائب ھذه البنت کان کمن بکی علی 
   -1-اخويھا الحسن والحسين 

لود کا نام انتخاب کريں ۔ علی (ع) نے کہا: ميں نے کسی بھی کام ميں رسول يعنی فاطمہ (س) نے علی سے کہا : اس نومو
خدا (ص) پر سبقت نہيں کی ہے ۔ کہ آپ سفر پر تھے ۔ جب آپ تشريف الئے تو علی (ع) نے سوال کيا ۔ آپ (ص) نے فرمايا

زل ہوئے اور رسول هللا(ص)کو خدا: ميں نے بھی کسی کام کو خدا کے حکم کے بغير انجام نہيں ديا۔ اس وقت جبرئيل امين نا
کا سالم پہنچايا اور فرمايا: اس بچی کا نام زينب رکھا جائے ۔پھررسول خدا (ص) کو اس نومولود پر بيتنے والی ساری 

مصيبتيں سنائی ؛ تو رسول خدا (ص) آنسو بہانے لگے ۔ پھر فرمايا : جوبھی اس بچی کی مصيبتوں پر آنسو بہائے گا ايسا 
  ے بھائی حسن اور حسين (ع)پر آنسو بہايا ہو۔ ہے کہ ان ک

  اسم گرامی 
زينب ہے ۔ اصل ميں زين اب يعنی باپ کی زينت ۔ کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گيا ہے ۔اسی لئے بعض نے کہا :ام 

  ابيھا کے مقابلے ميں زين ابيھا رکھا گيا ۔

  کنيت :
  ام المصائب ہے ۔

  مشہور القاب 
عالمۃ غير معلمہ کہ امام سجاد (ع)نے فرمايا : انت بحمد هللا عالمۃ غير معلمۃ ، عقيلہ قريش ، عقيلۃ الوحی ، شريکۃ الحسين ،

  نائبۃ الزہراء يعنی کربال ميں پنجتن پاک کے نائب موجود تھے جو بدرجہ شہادت فائز ہوئے :
  پيامبر اسالم (ص) کا جانشين علی اکبر(ع)تھے ۔
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  ن ؛علمدار عباس(ع) تھے ۔امير المؤمنين (ع)کا جانشي
  حسن مجتبٰی (ع)کا جانشين ؛ قاسم بن الحسن(ع) تھے۔فاطمۃ الزہرا (س)کا جانشين آپ کی بيٹی زينب کبرٰی(س)تھيں ۔

اور اس جانشينی کو اس قدر احسن طريقے سے انجام ديا کہ کربال ميں بھائی کے آخری وداع کے موقع پر اپنی ما ں کی 
  ۔ -2-بوسہ بھی ديا طرف سے حلقوم اور گلے کا

  آپ کا حسب ونسب
ويسے تو آپ کا نسب بيان کرنے کی ضرورت نہيں تھی ليکن فن مقالہ يا کتاب نويسی کی رعايت کرتے ہوئے مختصر اً ذکر 

  کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے :
  آپ کا دادا:شيخ البطحٰی مؤمن قريش ، اہل مکہ کا سردار حضرت ابوطالب (ع) تھے۔

د المرسلين حضرت محمد مصطفی (ص) ہيں ۔ چنانچہ ينابيع المودة ميں عمر فاروق سے روايت ہے کہ: قَاَل آپ کا نانا:سي
ِ (ص) يَقُوُل ُكلُّ َحَسٍب َو نََسٍب ُمْنقَِطٌع يَْوَم اْلقِيَاَمِة َما َخاَل َحَسبِي وَ  تُھُْم أِلَبِيِھْم نََسبِي َو ُكلُّ بَنِي أُْنثَى َعَصبَ  ُعَمُر إِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

  ۔ -3-َما َخاَل بَنِي فَاِطَمةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوھُْم َو أَنَا َعَصبَتُھُمْ 
رسول خدا (ص) نے فرمايا : قيامت کے دن ساری نسبتيں ختم ہوجائيں گی سوائے ميری اور ميری اوالدوں کی ۔اور ہر بچے

دی جائے گی ليکن ميری بيٹی فاطمہ الزہرا (س)کی اوالد  کی نسبت اس کی ماں کی طرف نہيں بلکہ اس کے باپ کی طرف
  کی نسبت ميری طرف دی جائے گی۔ 

معاشر الناس ھو ناصر دين هللا و المجادل عن رسول هللا و ھو التقي النقي الھادي المھدي نبيكم خير نبي و وصيكم خير وصي و 
اے لوگو! وه (علی(ع))دين خدا کا مدد  -4-  ن صلب عليبنوه خير األوصياء معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه و ذريتي م

گار ، رسول هللا(ص) کامحافظ ، اور وه متقی ،پرہيزگار،ہدايت کرنے واال ہے اور تمھارے نبی سب نبيوں سے اعلٰی ، ان کا 
کے اپنے صلب سے جانشين بہترين جانشين ، اور ان کی اوالد بہترين جانشين ہيں ۔ اے لوگو! ہر نبی کی ذريت کا سلسلہ ان 

  جاری ہوتا ہے ، ليکن ميری ذريت کا سلسلہ علی (ع) کےصلب سے جاری ہوا ہے ۔ 
ُ َعْنھُمْ    ِ ْبِن اْلَعبَّاِس قَاَل ُكْنُت أَنَا َو أَبِي اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَّلِِب َرِضَي هللاَّ ِ ص إِْذ  َعْن َعْبِد هللاَّ َدَخَل َعلِيُّ ْبُن أَبِيَجالَِسْيِن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ

ِ ص السَّاَلَم َو بَِشَر بِِه َو قَاَم إِلَْيِه َو اْعتَنَقَهُ َو قَبََّل  بَْيَن َعْينَْيِه َو أَْجلََسهُ َعْن يَِمينِِه فَقَاَل اْلَعبَّاُس أَ تُِحبُّ طَالٍِب ع فََسلََّم فََردَّ َعلَْيِه َرُسوُل هللاَّ
ِ قَ  يَّةَ ُكلِّ نَبِيٍّ فِيھََذا يَا َرُسوَل هللاَّ َ َجَعَل ُذرِّ ُ أََشدُّ ُحبّاً لَهُ ِمنِّي إِنَّ هللاَّ ِ هللاَّ ِ َو هللاَّ يَّتِي فِي ُصْلِب ھََذا اَل يَا َعمَّ َرُسوِل هللاَّ -5-ُصْلبِِه َو َجَعَل ُذرِّ

   ۔ 
رسول خدا (ص) کی خدمت ميں بيٹھے عبد هللا بن عباس روايت کرتا ہے کہ ميں اور ميرے بابا عباس بن عبدالمطلب (ره) 

ہوئے تھے اتنے ميں علی ابن ابيطالب (ع) تشريف الئے اور سالم کی ، رسول خد(ص) نےبھی سالم کا جواب ديا اور 
مصافحہ کيا اور گلے مالئے اور ان کے دونوں آنکھوں کے درميان(پيشانی پر) بوسہ ديا اور اسے اپنے دائيں طرف بٹھادئے

کيا : اے هللا کے رسول (ص) !کيا آپ ان کو دوست رکھتے ہيں ؟رسول خدا (ص) نے فرمايا: اے رسول ؛ عباس نے سوال 
خدا کے چچا جان ! خدا کی قسم انہيں مجھ سے بڑھ کر خدا دوست رکھتا ہے ؛ بيشک خدا نے ہر نبی کی اوالد کو ان کے 

  ہے ۔ اپنے صلب پاک ميں رکھا ہے ليکن ميری اوالد کو ان کے صلب ميں رکھا 
---------  

  ۔١٧۔ عباس جيانی دشتی ؛نائبۃ الزہرا، ص 1
  ۔٢۵۔ سيد نورالدين ، جزائری؛ خصائص زينبيہ ،  2
  ۔٣۵، فصل 287۔ العمدة ،ص  3
  ،احتجاج النبي ص يوم الغدير على الخلق۔ 61،ص  1۔ االحتجاج ، ج 4
 ۔ 94، ص 1الغمة ۔ج ۔ كشف 5

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا
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  امام موسی کاظم (ع)اور ہارون کا مناظره
امام کاظم (ع) فرماتے ہيں کہ ہارون نے مجھ سے کہا:آپ نے تمام لوگوں کو خواه عالم ہو يا جاہل سب کو بتايا ہوا ہے کہ آپ 

کہہ دے : اے رسول خدا کے بيٹے۔جبکہ آپ لوگ علی ابنابيطالب کی نسبت رسول خدا (ص) کی طرف دے دے تاکہ سب 
  (ع)کے بيٹے ہيں ۔ اور ہر اوالد کو اپنے باپ کی طرف نسبت دی جاتی ہے ۔اور پيامبر اسالم (ص) آپ کے نانا ہيں ۔

گے تو کيا تو اپنیميں نے ہارون الرشيد سے کہا: اگر پيامبر گرامی دوباره زنده ہوجائے اور تجھ سے تيری بيٹی کا رشتہ مان
  بيٹی کا عقد رسول اسالم (ص) کے ساتھ کرو گے يا نہيں؟

  ہارون : سبحان هللا ! کيوں نہيں ۔ بلکہ اس بارے ميں سارے عرب اور عجم پر فخر کروں گا ۔
  امام : ميں نے ہارون سے کہا: ليکن پيامبر اسالم (ص) کبھی ميری بيٹی کا رشتہ نہيں مانگيں گے ۔

  ؟ ہارون : کيوں 
  امام : کيونکہ انہوں نے مجھے جنا ہے اور ميں ان کی اوالد ميں سے ہوں۔

  ہارون : احسنت يا موسٰی ابن جعفر ! ليکن اس کی دليل آپ قرآن سے پيش کريں ۔
َك فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تََعالَْواْ  َو نَِساَءنَا َو    نَْدُع أَْبنَاَءنَا َو أَْبنَاَءكمُ  امام نے آيۃ مباہلہ کی تالوت فرمائی: فََمْن َحاجَّ

ِ َعلَى اْلَكِذبِين    ۔  -1-نَِساَءُكْم َو أَنفَُسنَا َو أَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتهَِ◌ْل فَنَْجَعل لَّْعنََت هللاَّ
ں: آؤ ہم اپنے آپ کے پاس علم آجانے کے بعد بھی اگر يہ لوگ (عيسٰی کے بارے ميں) آپ سے جھگڑا کريں تو آپ کہدي

بيٹوں کو بالتے ہيں اورتم اپنے بيٹوں کو بالؤ، ہم اپنی خواتين کو بالتے ہيں اور تم اپنی عورتوں کوبالؤ، ہم اپنے نفسوں کو 
  بالتے ہيں اور تم اپنے نفسوں کو بالؤ، پھر دونوں فريق هللا سے دعا کريں کہ جو جھوٹا ہو اس پر هللا کی لعنت ہو۔

راحت کے ساتھ امام حسن اور امام حسين کو پيامبر (ص) نے اپنا بيٹا کہہ ديا ہے ۔ اس آيۃ کا کوئی اس آيہ شريفہ ميں ص
يَّتِهِ  وُسَف َو  َداُوَد َو ُسلَْيَمَن َو أَيُّوَب َو يُ انکار نہيں کرسکتا۔ َ َوھَْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َو يَْعقُوَب ُكالًّ ھََدْينَا َو نُوًحا ھََدْينَا ِمن قَْبُل َو ِمن ُذرِّ

الِِحينَ     َو إِْليَاَس كلُ   َو ِعيسىَ   َو ھَُروَن َو َكَذالَِك نَجْ◌ِزى اْلُمْحِسنِيَن َو َزَكِريَّا َو يَحْ◌يىَ   ُموسىَ  َن الصَّ   ۔ -2-مِّ
اور ہم نے ابراہيم کو اسحاق اور يعقوب عنايت کيے، سب کی رہنمائی بھی کی ۔ اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی 

تھی ۔اور ان کی اوالد ميں سے داؤد، سليمان، ايوب، يوسف، موسٰی اور ہارون (ع)قرار دئے ۔ اور نيک لوگوں کو ہم اسی 
  طرح جزا ديتے ہيں۔اور زکريا، يحيٰی، عيسٰی اور الياس، سب صالحين ميں سے تھے ۔

  اے ہارون ! يہ بتا کہ عيسی ٰ کا باپ کون تھا؟
  ھا ۔ہارون : ان کا کوئی باپ نہيں ت

امام: پس عيسی (ع) ماں کی طرف سے خدا کے نبيوں ميں شمار ہوتے ہيں۔اسی طرح ہمارا شماربھی نبی کی بيٹی فاطمہ 
  زہرا (س) کی طرف سے نبی کی اوالد شمار ہوتے ہيں ۔

  پدر گرامی
ب کو خانہ کعبہ ميں پيدا رج ١٣سيدالوصيين امير المؤمنين علی ابن ابيطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف ہيں۔ جو 

  ہجری کومسجد کوفہ ميں شہيد کئے گئے ۔ ۴٠رمضان  ٢١ہوئے اوربروز جمعہ 
  

  ميسر نگردد بہ کس اين سعادت 
  بہ کعبہ والدت بہ مسجد سعادت

  والده گرامی 
  ام االئمہ سيدة النساء العالمين فاطمۃ الزہرا(س) آپ کی ماں ہيں ۔

  جمادی الثانی کو ہوئی ۔  ٢٠ال اور آپ کی والدت بعثت کے دوسرے س

  حضرت زينب (س) کی شخصيت اور عظمت
  ۔ آپ کا نام وحی کے ذريعے معين ہوا۔١
  ۔ آپ رسول هللا (ص)کی اوالد ميں سے ہے ۔٢



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

 
 

  ۔ ان کی مصيبت ميں رونا امام حسين (ع) پر رونے کے برابر ہے ۔٣
  يم کيلئے کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔۔ جب بھی امام حسين (ع) کی خدمت ميں جاتی تو آپ ان کی تعظ۴

عالمہ محمد کاظم قزوينی لکھتے ہيں کہ زينب (ع) ميں تمام شرافت و افتخار و عظمت کے اسباب پائے جاتے ہيں۔اگر قانون 
ا کو وراثت کے اعتبار سے ديکھا جائےتو آپ کی ماں کےسوا دنيا کی کوئی بھی خاتون کيلئے وه شرافت حاصل نہيں۔ نان

ديکھيں تو سيد المرسلين ، با با کو ديکھيں تو سيد الوصيين، بھائيوں کو ديکھے تو سيدا شباب اہل الجنۃ ، اور ماں کو ديکھيں 
  تو سيدة نساء العالمين۔ 

  شاعر نے يوں آپ کاحسب و نسب بيان کيا ہے :
  ھی زينب بنت النبی المؤتمن 
  ھی زينب ام المصائب والمحن

  وصی و فاطم ھی بنت حيدر ة ال
  وھی الشقيقۃ للحسين والحسن

  
مشکالت اور سختيوں کے مقابلے ميں صبر واستقامت اور خونخوار دشمنوں کےمقابلے ميں شجاعت اور دليری کا مظاہره 

کرنا آپ کی عظيم کرامتوں ميں سے ہے ۔ اخالق اور کردار کے اعتبار سے عطوفت اور مہربانی کا پيکر ،عصمت اور 
  عتبار سے حيا و عفت کی مالکہ ہونا آپ کی شرافت اور عظمت کيلئے کافی ہے! پاکدامنی کے ا

  ذرا سوچيں کہ اگر يہ ساری صفات کسی خاتون ميں جمع ہوجائيں تو اس کے بارے ميں آپ کيا فيصلہ کريں گے؟!
سے عہده برآ ہونے چنانچہ زينب کبری (ع) نہضت کربال ميں بہت بڑی مسئوليت اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔اپنی اس مسئوليت 

  کيلئے بچپن ہی سے تالش کر رہی تھی ۔ معصوم ہی کے دامن ميں پرورش اور تربيت حاصل کر رہی تھی ۔
---------  

  ۔۶١۔ آلعمران  1
  ٨۴،٨۵۔ انعام  2

  

  علم ومعرفت

ت زہرا(س) زينب کبری ،رسول خدا (ص)کے شہر علم ميں پيدا ہوئيں اور دروازه علم کے دامن ميں پرورش پائی اورحضر
کے پاک سينہ سے تغذيہ حاصل کيں۔ اور ايک لمبی عمر دوامام بھائيوں کے ساتھ گذاريں ۔ اور انھوں نے آپ کو خوب تعليم 

دی ۔ اس طرح زينب کبری آل محمد (ص) کے علوم اور فضائل سے ماالمال ہوئيں ۔ يہی وجہ تھی سخت دشمنوں جيسے 
۔ اور سيد سجاد (ع)نے آپ کی شان ميں فرمايا : انت بحمد هللا عالمۃ غير معلمۃ و يزيد بن معاويہ کو بھی اعتراف کرنا پڑا 

  فہمۃ غير مفہمۃ ۔

  زہد وعبادت
عبادت کے لحاظ سے اس قدر خدا کے ہاں عظمت والی تھيں کہ سانحہ کربال کے بعد اسيری کی حالت ميں جسمانی اور 

ہوئی۔ جبکہ عام لوگوں کيلئے معمولی مصيبت يا حادثہ ديکھنے روحی طور پرسخت ترين شرايط ميں بھی نماز شب ترک نہ 
پر زندگی کانظام درہم برہم ہوجاتا ہے ۔ اور آپ کی زہد کی انتہا يہ تھی کہ اپنا کھانا بھی يتيموں کو ديتی اور خود بھوکی 

   رہتی ؛جس کی وجہ سے بدن ميں اتنا ضعف پيدا ہوگيا کہ نماز شب اٹھ کر پڑھنے سے عاجز آگئی ۔
زہد کا معنی يہی ہے کہ خدا کے خاطردنيا کی لذتوں کو ترک کرے ۔ بعض نے کہا ہے کہ لفظ ز،ھ،د يعنی زينت، ہواوہوس 
اور دنيا کا ترک کرنے کا نام زہد ہے ۔زہد کا مقام قناعت سے بھی باال تر ہے ۔اور زہد کا بہت بڑا فائده ہے ۔ چنانچہ حديث 

ْنيَا َداَءھَا َو دَ ميں آيا ہے : َو َمْن َزِھَد فِي ا َرهُ ُعيُوَب الدُّ ُ اْلِحْكَمةَ فِي قَْلبِِه َو أَْنطََق بِھَا لَِسانَهُ َو بَصَّ ْنيَا أَْثبََت هللاَّ َواَءھَا َو أَْخَرَجهُ ِمَن لدُّ
ْنيَا َسالِماً إِلَى َداِر السَّاَلمِ    ۔ -1-الدُّ

ور ہدايت دے بغير کسی ہدايت کرنے والے کے؛ تو اسے يعنی جو بھی اراده کرے کہ خدا اسے علم دے بغير سيکھے ؛ ا
چاہئے کہ وه دنيا ميں زہد کو اپنا پيشہ قرار دے ۔اور جو بھی دنيا ميں زہد اختيار کرے گا ؛ خدا تعالی اس کے دل ميں حکمت
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و دکھائے گا ۔ ڈال دے گا ۔اور اس حکمت کے ذريعے اس کی زبان کھول دے گا ،اور دنيا کی بيماريوں اور اس کی دواؤں ک
  اور اس دنيا سے اسے صحيح و سالم وادی سالم کی طرف اٹھائے گا۔ 

يِن وَ  ْنيَا َو فَقَّھَهُ فِي الدِّ ُ بَِعْبٍد َخْيراً َزھََّدهُ ِفي الدُّ ِ ع قَاَل إَِذا أََراَد هللاَّ َرهُ ُعيُوبَھَا َو َمْن أُوتِيَھُنَّ فَقَْد أُوتِيَ َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ ْنيَا َو   بَصَّ َخْيَر الدُّ
  ۔  -2-اآْلِخَرة

يعنی جب خدا تعالی کسی کو دنيا و آخر ت کی نيکی دينا چاہتا ہے تو اسے دنيا ميں زاہد اور دين ميں فقيہ بنا ديتا ہے اور 
 ے ۔اپنے عيوب کو اسے دکھا ديتا ہے ۔ اور جس کو بھی يہ نصيب ہو جائے، اسے دنيا و آخرت کی خير و خوبی عطا ہوئی ہ

َ تََعالَى يَقُوُل فِي بَْعِض ُكتُبِِه يَا اْبَن آَدَم أَنَا َحيٌّ اَل أَُموُت أَِطْعنِي  فِيَما أََمْرتَُك َحتَّى أَْجَعلََك َحيّاً اَل حديث قدسی ميں مذکور ہے :أَنَّ هللاَّ
   -3-ِء ُكْن فَيَُكوُن  ا أََمْرتَُك أَْجَعْلَك تَقُوُل لِلشَّيْ ِء ُكْن فَيَُكوُن أَِطْعنِي فِيمَ  تَُموُت يَا اْبَن آَدَم أَنَا أَقُوُل لِلشَّيْ 

اے فرزند آدم !ميں زنده ہوں جس کيلئے موت نہيں ، جن چيزوں کا ميں تجھے حکم دوں گا ان ميں تو ميری اطاعت کرو تاکہ
جاؤ تو ہوجاتا ہے ۔ اگر تو ميں تجھے بھی اپنی طرح ايسی زندگی دوں کہ تو نہ مرے ، اے فرزند آدم جو کچھ کہتا ہوں ہو

  چاہے کہ تو جو کچھ کہے ہوجائے ؛ تو ميں جوکچھ تجھے حکم دونگا اس پر عمل کرو ۔
زينب کبری (س) بھی اپنی عبادت اور بنده گی ،زہد وتقوی اور اطاعت خدا کی وجہ سے ان تمام روايتوں کا مصدا ق اتم اور 

آئی ہے کہ دربار شام ميں خطبہ دينے سے پہلے بہت شور وغل تھا، انھيں واليت تکوينی کی مالکہ تھيں۔ چنانچہ روايت ميں 
خاموش کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہ تھی ۔ ليکن جب آپ نے حکم ديا کہ خاموش ہوجاؤ؛ تو لوگوں کے سينے ميں سانسيں

  ره گئيں۔ اور بات کرنے کی جرات نہ کرسکے۔ 
وکھا اور نيا باب کھوال وه يہ تھا کہ اپنے اس قيام اور نہضت کو دو معاشرے کی اصالح کيلئےامام حسين (ع) نے ايک ان

  مرحلے ميں تقسيم کيا :
  

  حديث عشق دوباب است کربال تاشام 
  يکی حسين رقم کردس و ديگری زينب(س)

  
  پہال مرحلہ خون، جہاد اور شہادت کا مرحلہ تھا ۔

  زنده رکھنے کا مرحلہ ۔  دوسرا مرحلہ پيغام رسانی ، بيدار گری، خاطرات اور يادوں کو
پہلے مرحلے کيلئے جان نثاراور با وفا اصحاب کو انتخاب کيا ۔ اس طرح يہ ذمہ داری مردوں کو سونپی گئی ۔ جنہوں نے 

جس انداز ميں اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھايا؛ تاريخ انسانيت ميں ان کی مثال نہيں ملتی۔ يہاں تک کہ سب بہ درجہ شہادت فائز 
  ہوگئے۔ 

ب رہا ،دوسرا مرحلہ ،کہ جسے زينب کبری (س) کی قيادت ميں خواتين اور بچوں کے حوالے کئے۔ جسے خواتين نے ا
جناب سيده زينب (س) کی نگرانی ميں اپنے انجام تک پہنچانا تھا ۔ اس عہدے کو سنبھالنے ميں حضرت زينب (س) نے بھی 

  تصوير کشی کی ہے : کوئی کسر نہيں رکھی۔جناب محسن نقوی نے يوں اس کردار کی
  

  قدم قدم پر چراغ ايسے جالگئی ہے علی کی بيٹی 
  يزيديت کی ہر ايک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بيٹی

  
  کہيں بھی ايوان ظلم تعمير ہوسکے گا نہ اب جہاں ميں 
  ستم کی بنياد اس طرح سے ہال گئی ہے علی کی بيٹی

  
  کيونکر  نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا ميں
  غرورظلم وستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بيٹی

  
  پہن کے خاک شفاکا احرام سر برہنہ طواف کرکے 
  حسين! تيری لحد کو کعبہ بنا گئی ہے علی کی بيٹی

  
  يقين نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لينا 
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  يزيديت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بيٹی
  

  ھاکے چلے گا کوئی يزيد زاده ابد تلک اب نہ سر اٹ
  -4-غرور شاہی کو خاک ميں يوں مال گئی ہے علی کی بيٹی 

  زينب کبری (س) کو اس مسئوليت کيليے تيار کرنا
اگرچہ زينب کبری (س) روحی اعتبار سے تحمل اور برداشت کی قدرت رکھتی تھيں ،ليکن پھر بھی يہ حادثہ اتنا دردناک 

ی کہ آپ جيسی شير دل خاتون کو بھی پہلے سے آماده گی کرنی پڑی ۔اسی لئے بچپن ہی سے اور مسئوليت اتنی سنگين تھ
ايسے عظيم سانحے کيلئے معصوم کے آغوش ميں ره کر اپنے آپ کو تيار کر رہی تھيں۔ چنانچہ رسول هللا (ص) کی رحلت 

رسول خدا (ص) کل رات ميں نے کے ايام نزديک تھا ، آپ اپنے جد بزرگوار کی خدمت ميں گئيں اور عرض کيا : اے 
خواب ديکھا کہ تند ہوا چلی جس کی وجہ سے پوری دنيا تاريک ہوجاتی ہے ۔ يہ تند ہوا مجھے ايک طرف سے دوسری 

طرف پہنچا ديتی ہے ،اچانک ميری نظريں ايک تناور درخت پر پڑتی ہے ،تو ميں اس درخت کے تلے پناه ليتی ہوں ۔ليکن 
ہ وه درخت بھی ريشہ کن ہوجاتا ہے ۔ اور زمين پر گرتا ہے تو ميں ايک مضبوط شاخ سے لپٹ ہوا اس قدر تيز چلتی ہے ک

کر پناه لينے کی کوشش کرتی ہوں۔ ليکن ہوا اس شاخ کو بھی توڑ ڈالتی ہے ؛ميں دوسری شاخ پکڑ کر پناه لينے کی کوشش 
ميں ان سے سہارا ليتی ہوں، ليکن ہوا ان  کرتی ہوں؛ اسے بھی توڑڈالتی ہے ۔سرانجام دو شاخيں ملی ہوئی ملتی ہے تو

  دوشاخوں کو بھی توڑ ڈالتی ہے ، اسوقت ميں نيند سے بيدار ہوجاتی ہوں۔!
زينب کبری (س) کی باتوں کو سن کر پيامبر گرامی اسالم (ص)کے آنسو جاری ہوگئے۔ پھر فرمايا: اے نور نظر! وه درخت 

اسے اجل کی طرف لے جائيگی۔اور پہلی شاخ آپ کے بابا اور دوسری شاخ  آپ کے جد گرامی ہيں ؛ بہت جلد تند اور تيز ہوا
آپ کی ماں زہرا(س) اور دو شاخيں جو ساتھ ملی ہوئی تھيں وه آپ کے بھائی حسن اور حسين (ع)تھے ؛جن کی سوگ ميں 

  ۔-5-دنيا تاريک ہوجائے گی اور آپ کالے لباس زيب تن کريں گی
جد گرامی (ص) کی رحلت کے سوگ ميں بيٹھنی پڑی ، پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد  چھ سال بھی پوری نہيں ہوئی تھی کہ

مادر گرامی (س) کی مصيبت ، اس کے بعد امام حسن مجتبی اور امام حسين مظلومکربال (ع) کی مصيبت برداشت کرنی 
  پڑی ۔

کسی چون وچرا اور جب مدينے سے مکہ ،مکہ سے عراق ،عراق سے شام کی مسافرت کی تفصيالت بيان کی تو بغير 
پيشنہاد کے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کيلئے تيار ہوجاتی ہيں۔ اور اپنے بھائی کے ساتھ اس سفر پر نکلتی ہيں۔ گويا ايسا 

لگتا ہے کہ کئی سال پہلے اس سفر کيلئے پيشن گوئی کی گئی ہے۔ يہی وجہ تھی کہ آپ کی عقد نکاح ميں بھی اپنے بھائی 
  ۔ -6-کو مشروط قرارديا تھاکے ساتھ سفر پر جانے 

اور جب قافلہ حسينی (ع)مدينے سے نکل رہا تھا ،عبدهللا بن جعفر الوداع کرنے آيا ، تو زينب کبری (س) نے کہا : اے 
عموزاده عبدهللا! آپ ميرے آقا ہو ۔اگر آپ اجازت نہ دے تو ميں نہيں جاؤں گی ؛ليکن يہ ياد رکھنا کہ ميں بھائی سے بچھڑ کر

  ں ره سکونگی۔ تو جناب عبدهللا نے بھی اجازت دے دی اور آپ بھائی کے ساتھ سفر پر نکلی ۔زنده نہي
---------  

  ۔  410، ص4الفقيه ، ج  اليحضره ۔ من 1
  ، باب ذم الدنيا و الزھد فيھا۔ 130، ص 2۔ الكافي ،ج 2
  ۔ 258، ص 11الوسائل ،ج  ۔ مستدرك 3
  ۔١۴٢۔ محسن نقوی؛موج ادراک،ص  4
  ۔١۵، ص٣ن الشريعہ ،ج۔ رياحي 5
 ۔١٣٨١،سال ۴۔ انديشہ سياسی عاشورا،ش 6

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا
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  شب عاشور امام حسين (ع) کا آپ کو مشوره دينا
  قال االمام السجاد (ع):أَبِي يَقُوُل :

  يَا َدْھُر أُفٍّ لََك ِمْن َخلِيٍل 
ْشَراِق َو اأْلَِصيلِ     َكْم لََك بِاإْلِ

  
  ِمْن َصاِحٍب َو طَاِلٍب قَتِيٍل 

   َو الدَّْھُر اَل يَْقنَُع بِاْلبَِديلِ 
  

  َو إِنََّما اأْلَْمُر إِلَى اْلَجلِيِل 
   َو ُكلُّ َحيٍّ َسالٌِك َسبِيلِي

  
تَْيِن أَْو ثاََلثاً َحتَّى فَِھْمتُھَا َو َعلِْمُت َما أََراَد فََخنَقَْتنَِي اْلَعْبَرةُ فََرَدْدتُھَا وَ  كُ  فَأََعاَدھَا َمرَّ ا لَِزْمُت السُّ وَت َو َعلِْمُت أَنَّ اْلباََلَء قَْد نََزَل َو أَمَّ

قَّةُ َو اْلَجَزُع فَلَْم تَْملِْك نَ  ا َسِمَعْت َما َسِمْعُت َو ِھَي اْمَرأَةٌ َو ِمْن َشأِْن النَِّساِء الرِّ تِي فَلَمَّ ْفَسھَا أَْن َوثَبَْت تَُجرُّ ثَْوبَھَا َو ِھَي َحاِسَرةٌ َحتَّى َعمَّ
 َو أَِخَي اْلَحَسُن يَا َخلِيفَةَ اْلَماِضي َو ثَِماَل إِلَْيِه َو قَالَْت َوا ثُْكاَلْه لَْيَت اْلَمْوَت أَْعَدَمنَِي اْلَحيَاةَ اْليَْوَم َماتَْت أُمِّي فَاِطَمةُ َو أَبِي َعلِيٌّ  اْنتَھَتْ 

ُموِع َو قَاَل لَْو تُِرَك اْلقَطَا لَْياًل لَنَاَم فَقَ اْلبَاقِي فَنَظََر إِلَْيھَا اْلُحَسْيُن ع َو قَاَل لَھَا يَا أُْختَْه اَل  الَْت  يَْذھَبَنَّ ِحْلَمِك الشَّْيطَاُن َو تََرْقَرقَْت َعْينَاهُ بِالدُّ
ْت َمْغِشيَّةً يَا َوْيلَتَاْه أَ فَتَْغتَِصُب نَْفَسَك اْغتَِصاباً فََذلَِك أَْقَرُح لِقَْلبِي َو أََشدُّ َعلَى نَْفِسي ثُمَّ لَطََمْت َوجْ  ھَھَا َو ھََوْت إِلَى َجْيبِھَا َو َشقَّْتهُ َو َخرَّ

َ َو تَ  ِ َو اْعلَِمي أَنَّ أَْھَل اأْلَْرِض يَ َعلَْيھَا فَقَاَم إِلَْيھَا اْلُحَسْيُن ع فََصبَّ َعلَى َوْجِھھَا اْلَماَء َو قَاَل لَھَا يَا أُْختَاْه اتَّقِي هللاَّ ْي بَِعَزاِء هللاَّ ُموتُوَن َعزَّ
َماِء اَل يَْبقَْوَن َو أَنَ  ِ تََعالَى الَِّذي َخلََق اْلَخْلَق بِقُْدَرتِِه َو يَْبَعُث اْلَخْلَق َو يَُعوُدوَن َو ھَُو فَ  ُكلَّ َشيْ   َو أَْھَل السَّ ْرٌد َوْحَدهُ َو ٍء ھَالٌِك إاِلَّ َوْجهَ هللاَّ

ِ أُْسَوةأَبِي َخْيٌر ِمنِّي َو أُمِّي َخْيٌر ِمنِّي َو أَ    ۔ -1-ِخي َخْيٌر ِمنِّي َو لِي َو لُِكلِّ ُمْسلٍِم بَِرُسوِل هللاَّ
امام سجاد (ع) فرماتے ہيں کہ شب عاشور ميری پھوپھی ميری پرستاری کر رہی تھی ميرے بابا اپنے خيمے ميں يہ اشعار 

الوں کو خون ميں آغشتہ کرتا رہے گا؟ پڑھ رہے تھے : اے زمانہ تم پر تف ہو کہ تو کب تک اپنی آرزو اور تمنا رکھنے و
  و۔۔۔

يہ اشعار جب آپ نے سنی تو آپ آپے سے باہر ہوگئی اور فرياد کرنے لگی۔ اور بابا کے پاس تشريف لے گئی اور فرمايا: 
اے کاش مجھے موت آتی، آج کادن اس دن کی طرح ہے جس دن ميری ماں ، ميرے بابا ، اور بھائی حسنمجتبی (ع)اس دنيا 

  لت فرماگئے ، اب تو آپ ہی ان بزرگوں کے وارث اور لواحقين کے پناه گاه ہو۔سے رح
امام حسين (ع) نے زينب کبری(س) کی طرف ديکھ کر فرمايا : ميری بہن !ايسا نہ ہو کہ شيطان تيری حلم اور بردباری تجھ 

  سے چھين لے۔ 
ديا کہ آپ مجبور ہيں اور ناچار ہوکر شہيد کئے زينب کبری (س)نے کہا : بھيا! آپ کی اس بات نے ميرے دل کو مزيد جال

جارہے ہيں!!اس وقت گريبان چاک کرکے اپنا سر پيٹنا شروع کيا ۔ اور بيہوش ہوگئيں ۔ميرے بابا نے چہرے پر پانی چھڑکايا 
و ؛جب ہوش آيا تو فرمايا: ميری بہن ! خدا کا خوف کرو ، صبر اور حوصلے سے کام لو اور جان لو کہ سب اہل زمين 

آسمان فنا ہونے والے ہيں سوائے خداتعالی کے۔ ميرے بابا مجھ سے بہتر تھے اور ماں مجھ سے بہتر تھيں اور ميرے بھائی 
  اور ميرے جد امجد (ص) مجھ سے افضل تھے ، جب وه لوگ نہ رہيں تو ميں کيسے ره سکوں گا؟!

ر انديشہ آپ کی احساسات کے تحت شعاع چلی امام مظلوم (ع)نے يوں اپنی بہن کو نصيحت کی کہ ايسا نہ ہو تفکر او
جائے۔اور جناب زينب (س) نے بھی کيا خوب اس نصيحت پر عمل کيا ۔ جہاں تدبر اور تعقل سے کام لينا تھا وہاں برد وباری 

  اور شکيبائی سے کام ليا اور جہاں احساسات کا مظاہره کرنا تھا وہاں بخوبی احساسات و عواطف کا مظاہره کيا ۔
ح امام (ع) مختلف مقامات پر اپنی بہن کو صبر واستقامت کی تلقين کرتے رہے ۔ اسی کا نتيجہ تھا کہ زنيب کبری اس طر

  (س) نے اپنی پيغام رسانی ميں کوئی کمی آنے نہ ديا ۔ جسے شاعر نے يوں بيان کيا ہے :
  مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی 
  جس نے حسينيت کو بچايا گلی گلی

  سفر ميں جہاں تک چلی چلی کانٹوں بھرے
  ليکن سکھاگئی ہے جہاں کو علی علی
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  اسال م بچ گيا يہ اسی کا کمال تھا 
  -2-ورنہ خدا کے دين کا تعارف محال تھا 

  
---------  

  ٣۔١، ص ۴۵۔ ۔ بحار ج 1
  ۔١٣٢۔ محسن نقوی؛ موج ادراک،ص  2

  

  زينب کبری (س) اپنے بھائی کے دوش بہ دوش

دثات اور واقعات ميں اپنے بھائی کے شانے بہ شانے رہيں۔اور امام نے بھی بہت سارے اسرارسے سفر کے دوران تمام حا
  آگاه کيا ۔اس مطلب کو پيام اعظمی نے يوں بيان کيا ہے :

  شريک کار رسالت تھے حيدر و زہرا 
  شريک کار امامت ہيں زينب و عباس

  
  ديا ہے دونوں نے پہرا بتول کے گھر کا 

  ں زينب و عباسحصار خانہ عصمت ہي
  

  اپنے بيٹے کی شہادت 
ليکن آپ نے بے صبری سے کام ليتے ہوئے آه وزاری نہيں کی، تاکہ اپنے  -1-آپ کے دو بيٹے کربال ميں شہيد ہوگئے 

بھائی کے دکھ اور غم واندوه ميں اضافہ نہ ہو۔ ليکن علی اکبر (ع) کے سرانے جاکر خوب روليتی ہيں تاکہ اپنے بھائی کے 
  دوه ميں کمی آجائے ۔غم وان

  آخری تالش
امام حسين (ع) زندگی کے آخری لمحات ميں دشمنوں کے تير وتلوار کے ضربات کی وجہ سے لہو لہاں ہوچکے تھے اور 

مزيد دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہيں تھی۔کربال کی زمين پر جب آئے تو لشکر ملعون عمر سعد چاروں طرف 
اور اسلحے سے حملہ کرنے لگے اور زينب کبری (س) يہ منظر ديکھ رہی تھيں اور اپنے بھائی  سے مختلف قسم کے ابزار

کا دفاع کرنا چاہتی تھيں ۔ليکن ہزاروں کے لشکر کے سامنے اکيلی خاتون کيا دفاع کرسکتی تھيں ؟ بہرصورت اپنی اس ذمہ 
عد ! اباعبدهللا کو اشقياء شہيد کررہے ہيں اور تو داری کو بھی آپ نے انجام ديتے ہوئے عمر سعد ملعون سے کہا: اے عمر س

  -2ديکھ رہا ہے؟!! يہ سن کر وه ملعون رويا اور اپنا منہوس چہره زينب (س) کی طرف سے موڑ ليا۔ 
زينب کبرٰی(س) نے اپنے بھائی کے بدن سے جدا ہوتے ہوئے جو عہد کيا ؛ اسے شاعر اہل بيت محسن نقوی مرحوم نے يوں

  بيان کيا ہے:
  سين کی الش بے کفن سے يہ کہہ کے زينب جدا ہوئی ہےح

  جوتيرے مقتل ميں بچ گيا ہے وه کام ميری ردا کرے گی
---------  

  ۔٣۶۶، ص۴۴۔ بحار ج 1
  ۔۵۵، ص ۴۵۔ بحار ج 2
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  جب بھائی کی الش پر پہنچی 

ر آئے تو زينب کبرٰی لہوف اور ارشاد شيخ مفيد ميں لکھا ہے کہ جب امام حسين (ع) گھوڑے سے کربال کی زمين پ
(س)بيہوش ہوگئی اور جب ہوش ميں آئی توفرياد کرتی ہوئی خيمے سے نکلی اور جب اپنے بھائی کا زخموں سے چور چور

اور خاک و خون ميں غلطان بدن کہ جس سے فوارے کی طرح خون بہہ رہا تھا ؛ ديکھا تو اپنے آپ کو اس زخمی بدن پر 
رياد کرنے لگی: ونادت وا اخا ه ! وا سيداه! ليت السماء اطبقت علی االرض و ليت الجبال گرايا اور اسے سينے سے لگا کر ف

اندکت علی السھل ۔ فنادت عمر ابن سعد : ويحک يا عمر! يقتل ابوعبد هللا وانت تنظر اليہ؟ فلم يجبھا عمر بشیء فنادت : ويحکم 
  ۔ - 1- اما فيکم مسلم؟ فلم يجبھا احد
سردار !! اے کاش يہ آسمان زمين پر گر چکا ہوتا اور اے کاش پہاڑ ريزه ريزه ہو کر خاکستر ہای ميرے بھيا ہای ميرے 

ہوجاتی!!پھر عمر سعد کو آواز دی : اے عمر سعد افسوس ہو تجھ پر ! اباعبد هللا الحسين (ع) کو زبح کئے جارہے ہيں اور تو
،پھر فرياد کی : کيا تم ميں کوئی مسلمان نہيں ؟!! پھر تماشائی بن کر ديکھ رہے ہو؟! اس ملعون نے کوئی جواب نہيں ديا 

بھی کسی نے جواب نہيں ديا۔ پھر ندا دی:ءانت الحسين اخی؟! ءانت ابن امی؟! ءانت نور بصری ومھجۃ قلبی؟! ءانت رجائنا 
را؟! اس قدر بدن ؟!ءانت کہفنا؟! ءانت عمادنا؟! ءانت ابن محمد المصطفی؟!ءانت ابن علی المرتضٰی ؟!ءانت ابن فاطمۃ الزہ

مبارک زخموں سے چور چور ہوگيا تھا کہ مظلومہ بہن کو پہچاننے ميں مشکل ہورہا تھا۔ فرمايا: کيا تو ميرا بھائی حسين 
ہے؟ کيا تو ميرا ماں جايا حسين ہے؟کيا تو ميری آنکھوں کا نور ہے ؟ اور دل کی ٹھنڈک ہے؟ کيا تو ہماری اميد گاه ہے؟ کيا 

وا ہو؟ اور کيا تو ہمارا تکيہ گاه ہے ؟ کيا تو محمد مصطفی (ص) کا بيٹا ہے؟ کيا تو علی مرتضٰی اور فاطمہ تو ہمارا ملجاو ما
  زہرا(س)کا بيٹا ہے؟!!

ان کلمات کو حزين آواز ميں بيان کرنے کے بعد کوئی جواب نہيں آيا کيونکہ امام حسين (ع)شديد زخموں کی وجہ سے غش 
ے جواب نہيں دے پارہے تھے؛ تو زينب کبری نے پھر گريہ و زاری کرنا شروع کيا کی حالت ميں تھے ، جس کی وجہ س

،فرياد کرتے کرتے آپ پر بھی غشی طاری ہوگئی ۔ اور جب ہوش آيا تو فرمايا : اخی بحق جدی رسول هللا اال ماکلمتنی وبحق
جاوبتنی يا ضياء عينی کلمنی يا شقيق روحی  ابی امير المؤمنين اال ما خاطبنی يا حشاش مھجتی بحق امی فاطمۃ الزہرا اال ما

جاوبنی ۔اے ميرے بھيا حسين !ميرے جد گرامی رسول خدا (ص) کا واسطہ مجھے جواب دو ميرے بابا امير المؤمنين کا 
واسطہ ميرے ساتھ کالم کرو! اے ميرے جگر کے ٹکڑے! ميری ماں فاطمہ زہرا(س) کاواسطہ مجھے جواب دو ، اے 

  يرے ساتھ بات کرو ، اے ميری جان مجھے جواب دو۔ ميرے نور نظر ! م
جب يہ کلمات ادا ہوئيں تو امام (ع)کو ہوش آيا اور فرمايا: اے ميری پياری بہن ! آج جدائی اور فراق کا دن ہے ۔ يہ وہی دن 

) ميرے ہے جس کا ميرے نانا رسول خدا (ص) نے وعده کيا تھا کہ آج ان کے ساتھ مالقات کرنے کا دن ہے ۔کہ آپ (ص
منتظر ہيں ۔ ان کلمات کے ساتھ آپ پر غشی طاری ہوگئی تو حضرت زينب (س) نے آپ کو اپنے آغوش ميں ليا اور سينے 
سے لگا يا ۔ اما م کچھ دير بعد پھر ہوش ميں آيااور فرمايا : بہن زينب !آپ نے ميرا دل غموں سے بھر ديا ، خدا کے خاطر 

  آپ خاموش ہوجائيں ۔ 
ے ايک چيخ ماری اور فرمايا : واوياله! اخی يا بن امی! کيف اسکن و اسکت و انت بھذه الحالۃ تعالج حضرت زينب (س)ن

سکرات الموت تقبض يمينا و تمد شماال ، تقاسی منونا ً و تالقی احواال ً روحی لروحک الفدا و نفسی لنفسک الوقاء۔ افسوس ہو 
ے آرام کروں اور کيسے چپ رہوں ؟!جب کہ آپ اس سکرات مجھ پر اے ميرے بھائی! اے ميرے ماں جايا حسين ! کيس

الموت کی عالم ميں ہو؛ اور اپنے خون ميں لت پت ہو ؛ ميری جان اور نفس آپ پر قربان ہوجائيں ۔ اتنے ميں شمر ملعون آکر 
) نے اپنے بھائی کہنے لگا کہ اپنے بھائی سے جدا ہوجاؤ ورنہ تازيانہ کے ذريعے جدا کروں گا ۔يہ سننا تھا زينب کبری (س

کے گلے ميں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی : يا عدو هللا ال اتنحی عنہ ان ذبحتہ فاذبحنی معہ ۔ اے دشمن خدا ! ميں اپنے بھائی سے 
جدا نہيں ہوجاؤں گی ۔ اگر تو انہيں ذبح کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی ان کے ساتھ ذبح کرو ۔ اس وقت شمر لعين نے تازيانے 

و بھائی سے جدا کيا ۔اور دھمکی ديتے ہوئے کہا:اگر قريب آجائے تو تلوار اٹھاؤں گا ۔اب يہ ملعون امام کے ذريعے بہن ک
  عالی مقام کے نزديک جاتا ہے اور سينہ اقدس پر سوار ہوجاتا ہے ۔ يہ ديکھنا تھا جناب زينب (س) نے فرمايا : 

ھذا الصدر تربی علی صدر رسول هللا و علی و فاطمہ ،ويحک يا عدو هللا ارفق بہ لقد کسرت صدره و اثقلت ظھره اما علمت ان
ھذا الذی ناغاه جبرائيل و ھز مھده ميکائيل با عليک االّ امھلتہ ساعۃ ً اِلَتزّود ويحک دعنی اُقبّلہ دعنی اغمضہ دعنی انادی 

پر رحم کريں تو نے ان کی پسليوں کو اے دشمن خدا ! ميرے بھائی  -2-بناتہ يتزّودون منہ دعنی آتيہ بابنتہ سکينۃ فانہ يحبّۃ
توڑا ہے اور ان پر اپنا بوجھ ڈاال ہے ! کيا تو جانتا ہے کہ يہ کس کا سينہ ہے ؟ يہ وه سينہ ہے جو رسول هللا (ص) ، علی اور

ان کا فاطمہ (ع)کے سينے پر آرام کيا کرتے تھے ۔ افسوس ہو تجھ پر يہ وه ذات ہے کہ جبرئيل جس کا ہمدم ہے اور ميکائيل 
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جھوال جھالنے واال ہے ! خدا کيلئے تھوڑی سی ان کو مہلت دے تاکہ ميں ان سے خدا حافظی کرلوں اور ان سےزاد راه لے 
لوں ۔ افسوس ہو تجھ پر اے لعين ! مجھے موقع دو تاکہ ميں ان کا بوسہ لوں اور ان کے چہرے کی زيارت کروں ۔ اور مہلت 

ؤں۔ ان کی چھوٹی بيٹی سکينہ انہيں بہت چاہتی ہيں۔ اور امام کو اس سے بہت پيار ہے دو تاکہ ميں ان کی بيٹيوں کوبھی بال
  ؛ان کو بالؤں ۔

---------  

  ۔١١١، ص ٢۔ االرشاد ، ج 1
 ۔ معالی السبطين ، مجلس دہم۔ 2

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  مقتل سے گذرتے وقت نانا کو خطاب
يا محمداه صلى عليك مالئكة السماء ھذا الحسين مرمل بالدماء مقطع األعضاء و بناتك سبايا إلى هللا المشتكى و إلى محمد 

المصطفى و إلى علي المرتضى و إلى فاطمة الزھراء و إلى حمزة سيد الشھداء يا محمداه ھذا حسين بالعراء تسفى عليه الصبا 
رباه اليوم مات جدي رسول هللا ص يا أصحاب محمداه ھؤالء ذرية المصطفى يساقون سوق قتيل أوالد البغايا وا حزناه وا ك

  ۔ -1-السبايا
اے محمد ! خالق آسمان اور زمين آپ پر سالم ودرود بھيجتا ہے اور يہ حسين ہے جو خون ميں غلطان ہے اور ان کا بدن 

شکايت کروں گی اور محمد مصطفی وعلی مرتضی  ٹکڑے ٹکڑے ہوچکا ہے اور تيری بيٹيان اسير ہوئی ہيں ۔خدا کے پاس
اور سيد الشہدا حضرت حمزه (ع)سے شکايت کروں گی ۔ اے محمد! يہ حسين ہے جو ميدان ميں پڑے ہوئےہيں ۔ ہوااس کے 

  بدن مبارک پر چل رہی ہے جسے زنازادوں نے قتل کيا ہے !!
س دنيا سے چلے گئے ، اے محمد کے چاہنے والو ہای افسوس کتنی بڑی مصيبت ہے ! آج ميرے نانا محمد مصطفی (ص) ا

  ! يہ مصطفی کی اوالد ہيں جن کو اسيروں کی طرح گھسيٹے جارہے ہيں ۔ 

  اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر سے خطاب
ا اْستَتَمَّ َكَمااًل    يَا ِھاَلاًل لَمَّ
  َغالَهُ َخْسفُهُ فَأَْبَدا ُغُروبَا

  
   َما تََوھَّْمُت يَا َشقِيَق فَُؤاِدي

  َكاَن ھََذا ُمقَدَّراً َمْكتُوبَا
  

ِغيَرةَ َكلِّْمھَا    يَا أَِخي فَاِطَم الصَّ
  فَقَْد َكاَد قَلَبُھَا أَْن يَُذوبَا

  
  يَا أَِخي قَْلبَُك الشَّفِيُق َعلَْينَا 

  َ◌ا لَهُ قَْد قََسى َو َصاَر َصلِيبَا
  

  يَا أَِخي لَْو تََرى َعلِيّاً لََدى اأْلَْسِر 
  ِم اَل يُِطيُق ُوُجوبَاَمَع اْليُتْ 

  
ْرِب نَاَداَك    ُكلََّما أَْوَجُعوهُ بِالضَّ
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  بُِذلٍّ يَِغيُض َدْمعاً َسُكوبَا
  

ْبهُ    يَا أَِخي ُضمَّهُ إِلَْيَك َو قَرِّ
ْن فَُؤاَدهُ اْلَمْرُعوبَا   َو َسكِّ

  
  َما أََذلَّ اْليَتِيَم ِحيَن يُنَاِدي ِأَبِيِه َو اَل يََراهُ ُمِجيبَا۔

  
يری چاند جو کامل ہوتے ہی اچانک گرہن لگی اور اسے غروب کرديا ۔ اے ميرے دل کے ٹکڑے !ميں نےکبھی يہ اے م

گمان بھی نہيں کی تھی کہ ايسا بھی ہوگا ۔ بھيا! اپنی چھوٹی بيٹی فاطمہ سے بات کرو جس کا دل ذوب ہونے واال ہے ۔ بھيا ! 
وں کا جواب نہيں ديتے؟ بھيا ! اے کاش اپنے بيٹے زين العابدين کو تيرے مہربان دل اس قدر سخت کيوں ہوا جو ہماری بات

اسيری اور يتيمی کے عالم ميں ديکھتے کہ کس قدر اپنی جگہ پر خشک پڑا ہے ؟ جب بھی اسے تازيانہ مار کر ظالم اذيت 
يبت کس قدر سخت ہے ديتے تو وه تمھيں پکارتے۔ اے بھيا ! اس کی مدد کرو اور اسے تسلی دو ۔ ہای افسوس يتيمی کی مص

  ۔ -2-کہ وه اپنے بابا کوپکارے اور بابا جواب نہ دے

  شہادت امام حسين (ع) کے بعد زينب کبری(س) کی تين ذمہ دارياں
مظلوم کربال اباعبدهللا (ع)شہادت کے بعد زينب کبرٰی کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے ۔اگرچہ عصر عاشور سے پہلے 

ہی تھيں۔ جن لوگوں کی سرپرستی آپ نے قبول کی تھی وه ايسے افراد تھے کہ جن کا وجود اور بھی ذمہ دارياں انجام دے ر
زندگی خطرے ميں تھے ۔ جن کا نہ کوئی گھر تھا جس ميں وه آرام کرسکے ، نہ کوئی کھانا ان کے ساتھ تھا؛ جس سے اپنی 

ر حياتی ترين مايہ حيات بشری ہوا کرتا ہے ؛اور يہبھوک ختم کرسکے اور نہ کوئی پانی تھا ؛کہ جو ہر جاندار کی ابتدائی او
سب ايسے لوگ تھے جن کے عزيز و اقارب ان کے نظروں کے سامنے خاک و خون ميں نہالئے جا چکے تھے۔ ايسے 

افراد کی سرپرستی قبول کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اسی طرح خود ثانی زہرا (س)بھی اپنے بيٹوں اور بھائيوں کی جدائی 
داغدار تھی ؛کيسے برداشت کرسکتی تھيں ؟! يہی وجہ تھی کہ سيد الشہد ا(ع) نے آپ کے مبارک سينے پر دست  سے دل

امامت پھيرا کر دعا کی تھی کہ خداان تمام مصيبتوں کو برداشت کرنے کی انہيں طاقت دے ۔ اور يہی دعا کا ا ثر تھا کہ 
کے باوجود عصر عاشور کے بعد بھيا عباس کی جگہ پہره دار یکربال کی شيردل خاتون نے ان تمام مصيبتوں کے ديکھنے 

کی اور طاغوتی حکومت اور طاقت کی بنياديں ہالکر رکھ ديں۔اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک ميں مال کر رکھ ديں :شہيد 
  محسن نقوی لکھتے ہيں:

  
  پردے ميں ره کے ظلم کے پردے الٹ گئی 

  پہنی رسن تو ظلم کی زنجير کٹ گئی
  يں اٹھيں تو جبر کی بدلی بھی چھٹ گئینظر

  -3-لب سی لئے تو ضبط ميں دنيا سمٹ گئی 

  ۔ امام سجاد(ع) کی عيادت اور حفاظت١
ہمارا اعتقاد ہے کہ سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی سيد السجاد(ع) ہيں ،چنانچہ عبيدهللا ابن زياد نے عمر بن سعد کو دستور ديا 

سے تمام مردوں کو شہيد کئے جائيں،دوسری طرف مشيت الہی يہ تھی کہ مسلمانوں کيلئے  تھا کہ اوالد امام حسين (ع) ميں
واليت اور رہبری کايہ سلسلہ جاری رکھا جائے ، اس لئے امام سجاد (ع) بيمار رہے اور آپ کا بيمار رہنا دوطرح سے آپ 

  کا زنده رہنے کيلئے مدد گار ثابت ہوئی۔ 
  ھا جو بيماری کی وجہ سے آپ سے ساقط ہوا ۔۔ امام وقت کا دفاع کرنا واجب ت١
۔ دشمنوں کے حملے اور تعرضات سے بچنے کا زمينہ فراہم کرنا تھا جو بيماری کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پھر سوفيصد ٢

جانی حفاظت کا ضامن تو نہ تھا کيونکہ خدا تعالی نہيں چاہتا کہ ہر کام معجزانہ طور پر انجام پائے بلکہ جتنا ممکن ہو سکے
  طبيعی اور علل واسباب مادی اور ظاہری طور پر واقع ہو۔ 

  صرف دو صورتوں ميں ضروری ہے کہ خدا تعالی ائمہ طاہرين (ع) کی غيبی امداد کے ذريعے حفاظت اور مدد کرے : 
  ۔ معجزے کے بغير اسالم کی بقا عادی طور پر ممکن نہ ہو ۔ ١
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  ۔ دين کی حفاظت مسلمانوں کی قدرت ميں نہ ہو۔٢
 سا نہيں کہ کسی فداکاری اور قربانی اور مشکالت اور سختی کو تحمل کئے بغير مسلمان اپنے دشمنوں کو نابود کرسکے ۔اي

چنانچہ جب مشرکان قريش پيامبر اسالم (ص) کی قتل کے درپے ہوئے تو خدا تعالی نے وحی کے ذريعے قريش والوں کے 
ر مکڑی کا جال بنا کر ان کی اذہان کو منحرف کيا ، کيونکہ اوالً تو مکروه ارادے سے آگاه کيا اور غار ثور کے دروازے پ

دين اسالم کی بقا اور دوام ،پيامبر اسالم (ص) کی زندگی اور حيات طيبہ پر منحصر تھا۔ ثانيا ً پيامبر (ص) کو دشمن کی 
ھا ۔ ليکن باقی امور کو رنج پالنينگ سے آگاه اور مشرکوں کے اذہان کو منحرف کرنا تھا؛ جو بغير معجزے کے ممکن نہ ت

ومصيبتوں اور سختيوں کوتحمل کرکے نتيجے تک پہنچانا تھا ۔جيسا کہ حضرت علی (ع) پيامبر (ص) کی جان بچانے کيلئے
آپ بستر پر سوگئے تاکہ آپ (ص) کو غار ميں چھپنے کی مہلت مل جائے ۔ اور پيامبر اکرم (ص) بھی مدينے کی طرف 

تشريف لے گئے ، تاکہ کفار کے ذہنوں کو منحرف کيا جائے۔ اگر سنت الہی اعجاز دکھانا  جانے کے بجائے دوسری طرف
  ہوتی تو يہ ساری زحمتيں ان بزرگواروں کو اٹھانی نہ پڑتيں ۔ 

امام سجاد (ع) کی حفاظت اور ديکھ بال کرنا بھی اسی طرح تھا ؛ کہ زينب کبری (س) اس سختيوں کو اپنے ذمہ لے لے ۔اور
  کے دوران آپ (ع) کی حفاظت اور مراقبت کی ذمہ داری آپ آپ ہی قبول کرلے ۔پورے سفر 

---------  

  ۔ 130۔ اللھوف ، ص 1
  ۔١١۵، ص45۔ بحاراألنوار، ج 2
 ۔١٣۵۔ موج ادراک،ص 3

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  کہاں کہاں زينب (س) نے امام سجاد (ع)کی حفاظت کی؟
  

  جلتے ہوئے خيموں سے امام سجاد (ع) کی حفاظت

تاريخ کا ايک وحشيانہ ترين واقعہ عمر سعد کا اھل بيت امام حسين (ع) کے خيموں کی طرف حملہ کر کے مال واسباب کا 
لوٹنا اور خيموں کو آگ لگانا تھا ۔ اس وقت اپنے وقت کے امام سيد الساجدين (ع) سے حکم شرعی پوچھتی ہيں: اے کے 

کو آگ لگائی گئی ہے ، ہمارے لئے شرعی حکم کيا ہے ؟ کيا انہی خيموں وارث اور بازماندگان کے پناه گاه ! ہمارے خيموں
  ميں ره کر جلنا ہے يا بيابان کی طرف نکلنا ہے؟!

امام سجاد (ع) نے فرمايا:آپ لوگ خيموں سے نکل جائيں۔ ليکن زينب کبری (س) اس صحنہ کو چھوڑ کر نہيں جاسکتی 
  رکنا ضروری تھا۔ تھيں، بلکہ آپکا امام سجاد (ع) کی نجات کيلئے 

راوی کہتا ہے کہ ميں ديکھ رہا تھا خيموں سے آگ کے شعلے بلند ہورہے تھے اور ايک خاتون بيچينی کےعالم ميں خيمے 
کے در پر کھڑی چاروں طرف ديکھ رہی تھيں، اس آس ميں کہ کوئی آپ کی مدد کو آئے ۔ پھر آپ ايک خيمہ کے اندر چلی 

ے پوچھا : اے خاتون !اس جلتے ہوئے خيمے ميں آپ کی کونسی قيمتی چيز رکھی ہوئی ہےگئی ۔ اور جب باہر آئی تو ميں ن
  ؟ کيا آپ نہيں ديکھ رہی ہے کہ آگ کا شعلہ بلند ہورہا ہے؟!

زينب کبری (س)يہ سن کر فرياد کرنے لگيں :اس خيمے ميں ميرا ايک بيماربيٹا ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے اور نہ اپنے کو آگ 
؛جبکہ آگ کے شعلوں نے اسے گھير رکھا ہے ۔آکر کار زينب کبری (س) نے امام سجاد (ع) کو خيمے  سے بچا سکتا ہے

  سے نکال کر اپنے وقت کے امام کی جان بچائی ۔

  شمر کے سامنے امام سجاد(ع) کی حفاظت
وه امام سجاد امام حسين (ع) کی شہادت کے بعد لشکر عمر سعد خيمہ گاه حسينی کی طرف غارت کے لئے بڑھے ۔ايک گر
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(ع) کی طرف گئے ، جب کہ آپ شديد بيمار ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ نہيں سکتے تھے ۔ ايک نے اعالن کيا کہ 
ان کے چھوٹوں اور بڑوں ميں سے کسی پربھی رحم نہ کرنا ۔دوسرے نے کہا اس بارے ميں امير عمر سعد سے مشوره 

کيلئے تلوار اٹھائی ۔ حميد بن مسلم کہتا ہے : سبحان هللا ! کيا بچوں  کرے ۔ شمر ملعون نے امام (ع) کو شہيد کرنے
اوربيماروں کو بھی شہيد کروگے؟! شمر نے کہا : عبيد هللا نے حکم ديا ہے ۔ حضرت زينب (س) نے جب يہ منظر ديکھا تو 

  تو مجھے پہلے قتل کرو ۔امام سجاد (ع) کے قريب آئيں اور فرياد کی: ظالمو! اسے قتل نہ کرو۔ اگرقتل کرنا ہی ہے 
   -2-آپ کا يہ کہنا باعث بنا کہ امام (ع)کے قتل کرنے سے عمر سعد منصرف ہوگيا۔

  امام سجاد (ع) کو تسلی دينا
جب اسيران اہل حرم کوکوفہ کی طرف روانہ کئے گئے ، تو مقتل سے گذارے گئے ، امام(ع) نے اپنے عزيزوں کو بے گور

ے ناپاک جسموں کو مدفون پايا تو آپ پر اس قدر شاق گزری کہ جان نکلنے کے قريب تھا ۔ وکفن اور عمر سعد کے لشکر ک
اس وقت زينب کبری (س) نے آپ کی دلداری کيلئے ام ايمن ؓ سے ايک حديث نقل کی ،جس ميں يہ خوش خبری تھی کہ آپ 

  ے گی۔ کيلئےامن اوراميد گاه بن Fکے بابا کی قبر مطہر آينده عاشقان اور محبين اہلبيت
تِي َزْينَُب بِْنُت َعلِيٍّ اْلُكبْ  َرى فَقَالَْت َما لِي أََراَك تَُجوُد بِنَْفِسَك يَا بَقِيَّةَ لَِما أََرى ِمْنھُْم قَلَِقي فََكاَدْت نَْفِسي تَْخُرُج َو تَبَيَّنَْت َذلَِك ِمنِّي َعمَّ

ِجيَن بِِدَمائِِھْم َجدِّي َو أَبِي َو إِْخَوتِي فَقُْلُت َو َكْيَف اَل أَْجَزُع  َو أَْھلَُع َو قَْد أََرى َسيِِّدي َو إِْخَوتِي َو ُعُموَمتِي َو ُوْلَد َعمِّي َو أَْھِلي ُمَضرَّ
ُج َعلَْيِھْم أََحٌد َو اَل يَْقَربُ  لِيَن بِاْلَعَراِء ُمَسلَّبِيَن اَل يَُكفَّنُوَن َو اَل يَُواَرْوَن َو اَل يَُعرِّ ْيلَِم َو اْلَخَزِر فَقَالَْت اَل ھُْم بََشٌر كَ ُمَرمَّ أَنَّھُْم أَْھُل بَْيٍت ِمَن الدَّ

َك َو لَقَدْ  َك َو أَبِيَك َو َعمِّ ِ إِلَى َجدِّ ِ إِنَّ َذلَِك لََعْھٌد ِمْن َرُسوِل هللاَّ ُ  يَْجَزَعنََّك َما تََرى فََو هللاَّ ِة اَل تَعْ   أََخَذ هللاَّ ِرفُھُْم ِميثَاَق أُنَاٍس ِمْن ھَِذه اأْلُمَّ
َجةَ َو فََراِعنَةُ ھَِذِه اأْلَْرِض َو ھُْم َمْعُروفُوَن فِي أَْھِل السََّماَواِت أَنَّھُْم يَْجَمُعوَن ھَِذِه اأْلَْعَضاَء اْلُمتَفَ  قَةَ فَيَُواُرونَھَا َو ھَِذِه اْلُجُسوَم اْلُمَضرَّ رِّ

ھََداِء اَل يَْدُرُس أَثَُرهُ َو اَل يَْعفُو َرْسُمهُ َعلَى ُكُروِر اللَّيَالِي َو اأْلَيَّاِم َو لَيَْجتَِھَدنَّ أَئِ يَْنِصبُوَن لِھََذا الطَّفِّ َعلَماً لِقَْبِر أَبِيَك َسيِّ  مَّةُ اْلُكْفِر َو ِد الشُّ
اَللَِة فِي َمْحِوِه َو تَْطِميِسِه فاََل يَْزَداُد أَثَُرهُ إاِلَّ ظُھُوراً َو أَْمُرهُ إِالَّ    ۔ -2- ُعلُّواأَْشيَاُع الضَّ

خود امام سجاد (ع) فرماتے ہيں : کہ جب ميں نے مقدس شہيدوں کے مبارک جسموں کو بے گور وکفن ديکھا تو مجھ سے 
رہا نہ گيا ۔يہاں تک کہ ميری جان نکلنے والی تھی ، ميری پھوپھی زينب(س) نے جب ميری يہ حالت ديکھی تو فرمايا: اے 

نشانی ! تجھے کيا ہوگيا ہے؟ کہ ميں ديکھ رہی ہوں کہ تيری جان نکلنے والی ہے ۔تو ميں ميرے نانا ،بابا اور بھائيوں کی 
نے جواب ديا کہ پھوپھی اماں ! ميں کس طرح آه وزاری نہ کروں ؟جب کہ ميں ديکھ رہا ہوں کہ ميرے بابا اور عمو اور 

ديکھ رہا ہوں۔اور کوئی ان کو دفن کرنے بھائيوں اور ديگر عزيزو اقرباء کو خون ميں لت پت اور عريان زمين پر پڑے 
  والے نہيں ہيں۔ گويا يہ لوگ ديلم اور خزر کے خاندان والے ہيں ۔

زينب (س) نے فرمايا: آپ يہ حالت ديکھ کر آه وزاری نہ کرنا ۔خدا کی قسم ،يہ خدا کے ساتھ کيا ہوا وعده تھا جسے آپ کے 
خدا تعالی اس امت ميں سے ايک گروه پيدا کريگا جنہيں زمانے کےکوئی بابا ، چچا ،بھائی اور ديگر عزيزوں نے پورا کيا ۔

بھی فرعون نہيں پہچان سکے گا ۔ ليکن آسمان والوں کے درميان مشہور اور معروف ہونگے۔ان سے عہد ليا ہوا ہے کہ ان 
زمين پر آپ کے باباجدا شده اعضاء اور خون ميں لت پت ٹکڑوں کو جمع کريں گے اور انہيں دفن کريں گے۔وه لوگ اس سر

کی قبر کے نشانات بنائيں گےجسے رہتی دنيا تک کوئی نہيں مٹا سکے گا۔سرداران کفر والحاد اس نشانے کو مٹانے کی 
  کوشش کريں گے، ليکن روز بہ روز ان آثار کی شان ومنزلت ميں مزيد اضافہ ہوتا رہے گا ۔شاعر نے يوں کہا:

  وقار مريم وحوا! سالم ہو تجھ پر 
  ثانی زہرا! سالم ہو تجھ پر سالم

  گواه ہے تيری جرئت پہ کربال کی زمين 
  امام وقت کو کی تونے صبر کی تلقين
  لٹاکے اپنی کمائی بچاکے دولت دين 

  بجھا کے شمع تمنا جال کے شمع يقين ۔
---------  

  ۔٣٠١۔ مقتل الحسين ، ص 1
  ۔١٨٠ ١٧٩، ص۴۵۔ بحار ، ج 2
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  (ع) کی حفاظتدربار ابن زياد ميں امام سجاد 

ِ َعلَْيِھَما َعلَى اْبِن ِزيَاٍد فََدَخلَْت َزيْ  َرةً َو َعلَْيھَا قَاَل اْلُمفِيُد فَأُْدِخَل ِعيَاُل اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ َصلََواُت هللاَّ نَُب أُْخُت اْلُحَسْيِن ع فِي ُجْملَتِِھْم ُمتَنَكِّ
اُؤھَا فَلَْم اِحيَةً َو َحفَّْت بِھَا إَِماُؤھَا فَقَاَل اْبُن ِزيَاٍد َمْن ھَِذِه الَّتِي اْنَحاَزْت فََجلََسْت نَاِحيَةً َو َمَعھَا نِسَ أَْرَذُل ثِيَابِھَا َو َمَضْت َحتَّى َجلََسْت نَ 

ِ ص فَأَْقبََل َعلَْيھَا اْبُن  تُِجْبهُ َزْينَُب فَأََعاَد اْلقَْوَل ثَانِيَةً َو ثَالِثَةً يَْسأَُل َعْنھَا فَقَالَْت لَهُ بَْعُض إَِمائِھَا ھَِذهِ  َزْينَُب بِْنُت فَاِطَمةَ بِْنِت َرُسوِل هللاَّ
ِ الَِّذي فََضَحُكْم َو قَتَلَُكْم َو أَْكَذَب أُْحُدوثَتَُكْم فَقَالَْت َزْينَُب اْلَحْمُد  َّ ِ ٍد صِزيَاٍد َو قَاَل اْلَحْمُد  ِ الَِّذي أَْكَرَمنَا ِبنَبِيِِّه ُمَحمَّ َّ َو طَھََّرنَا ِمَن  ِ

ْجِس تَْطِھيراً إِنََّما يَْفتَِضُح اْلفَاِسُق ۔۔۔ ثُمَّ اْلتَفََت اْبُن ِزيَاٍد إِلَى َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن فَقَاَل  َمْن ھََذا فَقِيَل َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن فَقَاَل أَ لَْيَس قَْد قَتََل الرِّ
ُ َعلِيَّ ْبَن اْلُحَسْيِن فَقَ  ُ قَتَلَهُ فَقَاَل َعلِ هللاَّ ُ يَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحيَن اَل َعلِيٌّ قَْد َكاَن لِي أٌَخ يَُسمَّى َعلِيَّ ْبَن اْلُحَسْيِن قَتَلَهُ النَّاُس فَقَاَل بَِل هللاَّ يٌّ هللاَّ

تُهُ َزْينَُب فَقَالَْت يَا اْبَن  َمْوتِھا َو الَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمناِمھا فَقَاَل اْبُن ِزيَاٍد َو لََك ُجْرأَةٌ َعلَى َجَوابِي اْذھَبُوا بِِه فَاْضِربُوا ُعنُقَهُ فََسِمَعْت َعمَّ
ِ إِنِّي أَلَظُنُّھَا ا َو إِلَْيِه َساَعةً ثُمَّ قَاَل عَ ِزيَاٍد إِنََّك لَْم تُْبِق ِمنَّا أََحداً فَإِْن َعَزْمَت َعلَى قَْتلِِه فَاْقتُْلنِي َمَعهُ فَنَظََر اْبُن ِزيَاٍد إِلَْيھَ  ِحِم َو هللاَّ َجباً لِلرَّ

تِِه اْسُكتِي يَا َعمَّةُ َحتَّى أَُكلَِّمهُ ثُمَّ أَْقبََل ع فَقَ   َودَّْت أَنِّي قَتَْلتُھَا َمَعهُ  ُدنِي يَا اْبَن ِزيَاَدُعوهُ فَإِنِّي أََراهُ لَِما بِِه فَقَاَل َعلِيٌّ لَِعمَّ ٍد أَ َمااَل أَ بِاْلقَْتِل تُھَدِّ
  ۔ -1-َعلِْمَت أَنَّ اْلقَْتَل لَنَا َعاَدةٌ َو َكَراَمتَنَا الشَّھَاَدة

جب خاندان نبوت ابن زياد کی مجلس ميں داخل ہوئی ؛ زينب کبری دوسری خواتين کے درميان ميں بيٹھ گئيں ؛ تو ابن زياد 
ی ہے؟ زينب کبری نے جواب نہيں ديا ۔ تين نے سوال کيا : کون ہے يہ عورت ، جو دوسری خواتين کے درميان چھپی ہوئ

بار يہ سوال دہراياتو کنيزوں نے جواب ديا : اے ابن زياد ! يہ رسول خدا (ص) کی اکلوتی بيٹی فاطمہ زہرا (س)کی بيٹی 
زينب کبری (س)ہے ۔ ابن زياد آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہيں ذليل و خوار کيا اور 

  ے مردوں کو قتل کيا اور جن چيزوں کا تم دعوی کرتے تھے ؛ جٹھاليا ۔تمھار
ابن زياد کی اس ناپاک عزائم کو زينب کبری (س)نے خاک ميں مالتےہوئے فرمايا:اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے نبی 

ہی رسوا  محمد مصطفٰی (ص) کے ذريعے ہميں عزت بخشی ۔ اورہرقسم کے رجس اور ناپاکی سے پاک کيا۔ بيشک فاسق
  ہوجائے گا ۔

جب ابن زياد نے علی ابن الحسين (ع)کو ديکھا تو کہا يہ کون ہے؟ کسی نے کہا : يہ علی ابن الحسين (ع)ہے ۔تو اس نے کہا 
؛کيا اسے خدا نے قتل نہيں کيا ؟ يہ کہہ کر وه بنی اميہ کا عقيده جبر کا پرچار کرکے حاضرين کے ذہنوں کو منحرف کرنا 

  اپنے جرم کو خدا کے ذمہ لگا کر خود کو بے گناه ظاہر کرنا چاہتا تھا ۔چاہتے تھے اور 
امام سجاد (ع) جن کے بابا او ر پوراخاندان احياء دين کيلئے مبارزه کرتے ہوئے بدرجہ شہادت فائز ہوئے تھے اور خود امام

، اس سے مخاطب ہوئے : ميرا نے ان شہداء کے پيغامات کو آنے والے نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی تھی 
  بھائی علی ابن الحسين (ع) تھا جسے تم لوگوں نے شہيد کيا ۔

  ابن زياد نے کہا : اسے خدا نے قتل کيا ہے ۔ 
ُ يَتََوفَّى اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوتِھَا َوالَّتِي لَْم تَ  ي َمنَاِمھَا ُمْت فِ امام سجاد (ع) نے جب اس کی لجاجت اور دشمنی کو ديکھا تو فرمايا: هللاَّ

هللا ہی ہے جو روحوں کو  -2- يَتَفَكَُّروَن فَيُْمِسُك الَّتِي قََضى َعلَْيھَا اْلَمْوَت َويُْرِسُل اأْلُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لِّقَْوٍم 
کے وقت طلب کرليتا ہے ۔ اور پھر  موت کے وقت اپنی طرف بالليتا ہے اور جو نہيں مرتے ہيں ان کی روحوں کو بھی نيند

جس کی موت کا فيصلہ کرليتا ہے ،اس کی روح کو روک ليتا ہے ۔ اور دوسری روحوں کو ايک مقرره مّدت کے لئے آزاد 
  اس بات ميں صاحبان فکر و نظر کے لئے بہت سی نشانياں پائی جاتی ہيں ۔ -کرديتا ہے 

ل سن کر ال جواب ہوا تو دوسرے ظالموں اور جابروں کی طرح تہديد پر اترابن زياد اس محکم اور منطقی جوا ب اور استدال
آيا اور کہنے لگا : تو نے کس طرح جرات کی ميری باتوں کا جواب دے ؟! جالد کو حکم ديا ان کا سر قلم کرو ۔ تو اس وقت 

جتنے ہمارے عزيزوں کو جو تم زينب کبری (س) نے سيد سجاد (ع)کو اپنے آغوش ميں ليا اور فرمايا:اے زياد کے بيٹے ! 
نے شہيد کيا ہے کيا کافی نہيں؟!خدا کی قسم ميں ان سے جدا نہيں ہونگی ۔ اگر تو ان کو شہيد کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے 

  قتل کرو۔
يہاں ابن زياد دوراہے پر ره گيا کہ اس کے سمجھ ميں نہيں آرہا تھا کہ کيا کروں ؟ ايک طرف سے کسی ايک خاتون 

  جوان کو قتل کرنا ۔ دوسرا يہ کہ زينب کبری (س)کو جواب نہ دے پانا۔ يہ دونوں غيرت عرب کا منافی تھا ۔ اوربيمار
اس وقت عمرو بن حريث نے کہا: اے امير! عورت کی بات پر انہيں سزانہيں دی جاتی، بلکہ ان کی خطاؤں سے چشم پوشی 

خدا نے تمھارے نافرمان اور باغی خاندان کو قتل کرکے  کرنا ہوتا ہے ۔ اس وقت ابن زياد نے زينب کبری(س) سے کہا:
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ميرے دل کو چين اور سکون فراہم کيا ۔اس معلون کی اس طعنے نے زينب کبری(س) کا سخت دل دکھا يااورالديا ۔ اس وقت 
کا چين اور فرمايا: ميری جان کی قسم ! تو نے ميرے بزرگوں کو شہيد کيا، اور ميری نسل کشی کی ، اگر يہی کام تيرے دل 

سکون کا باعث بنا ہے تو کيا تيرے لئے شفا ملی ہے ؟! ابن زياد نے کہا : يہ ايک ايسی عورت ہے جو قيافہ کوئی اور 
شاعری کرتی ہے ۔ يعنی اپنی باتوں کو شعر کی شکل ميں ايک ہی وزن اور آہنگ ميں بيان کرتی ہے ۔ جس طرح ان کا باپ 

  بھی اپنی شاعری دکھايا کرتا تھا ۔
زينب کبری (س) نے کہا: عورت کو شاعری سے کيا سروکار؟! ليکن ميرے سينے سے جو بات نکل رہی ہے وه ہم قيافہ 

  ۔ -3-اور ہم وزن ہے
آخر ميں مجبور ہوا کہ موضوع گفتگو تبديل کرے اور کہا: بہت عجيب رشتہ داری ہے کہ خدا قسم ! ميرا گمان ہے کہ زينب 

در زادے کے ساتھ قتل کروں؛ انہيں لے جاؤ؛ کيونکہ ميں ان کی بيماری کو ان کے قتل چاہتی ہے کہ ميں اسے ان کے برا
  کيلئے کافی جانتاہوں۔ 

اس وقت امام سجاد(ع) نے فرمايا : اے زياد کے بيٹے ! کيا تو مجھے موت سے ڈراتے ہو ؟ کيا تو نہيں جانتا ، راه خدا ميں 
  شہيد ہونا ہمارا ورثہ اور ہماری کرامت ہے ۔

  قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خيال  قدم
  نفس نفس ميں بھتيجے کی زندگی کا سوال
  ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جالل 
  کھلے جو بال تو نکھرا حسينيت کا جمال

  نقيب فتح شہ مشرقين بن کے اٹھی 
   -4-نہ تھے حسين تو زينب حسين بن کے اٹھی 

---------  

  ۔١١٧،١١٨،ص۴۵۔ بحار ،ج 1
  ۔۴٢۔ زمر  2
  119ص  2 ترجمه رسولى محالتى ج - ۔ ارشاد 3
 ۔٢٧٣۔ پيام اعظمی ؛ القلم،ص 4

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  ۔ يتيموں کی رکھوالی اور حفاظت٢
يتيموں کی رکھوالی آپ کی دوسری اہم ذمہ داری تھی کہ جب خيمے جل کر راکھ ہوگئے اور آگ خاموش ہوئی تو زينب 

کبری (س) بيابان ميں بچوں اور بيبيوں کو جمع کرنے لگيں۔جب ديکھا تو امام حسين (ع) کی دو بيٹيوں کو بچوں کے درميان 
نوں بغل گير ہوکر آرام کررہی تھيں ؛ جب نزديک پہنچيں تو ديکھا کہ دونوں ميں نہيں پايا ۔ تالش ميں نکليں تو ديکھا کہ دو

  -1-بھوک وپياس اور خوف وہراس کی وجہ سے رحلت کر چکی تھيں۔ 

  بچوں کی بھوک اور پياس کا خيال
۔ تو آپ اسيری کے دوران عمر سعد کی طرف سے آنے واال کھانا بالکل ناکافی تھا جس کی وجہ سے بچوں کو کم پڑتا تھا 

اپنا حصہ بھی بچوں ميں تقسيم کرتی تھيں اور خود بھوکی رہتی تھيں۔ جس کی وجہ سے آپ جسمانی طور پر سخت کمزور 
  -2ہوگئی تھيں جس کے نتيجے ميں آپ کھڑی ہوکر نماز شب نہيں پڑ سکتی تھيں۔ 

  فاطمہ صغرٰی کی حفاظت 
حسين کی بيٹی فاطمہ کو ان کی کنيزی ميں دے دے ۔ فاطمہ نے دربار يزيد ميں ايک مرد شامی نے جسارت کے ساتھ کہا : 
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  جب يہ بات سنی تو اپنی پھوپھی سے لپٹ کر کہا : پھوپھی اماں ! ميں يتيم ہوچکی کيا اسير بھی ہونا ہے ؟!!
  

ِ َما َذلَِك لََك َو اَل لَ  ِ َو لَْو ِمتُّ َو هللاَّ تِي لِلشَّاِميِّ َكَذْبَت َو هللاَّ ِ إِنَّ َذلَِك لِي َو لَْو ِشْئُت أَْن أَْفَعَل فَقَالَْت َعمَّ هُ فََغِضَب يَِزيُد َو قَاَل َكَذْبِت َو هللاَّ
ُ لََك َذلَِك إاِلَّ أَْن تَْخُرَج ِمْن ِملَّتِنَا َو تَِديَن بَِغْيِرھَ  ِ َما َجَعَل هللاَّ قَاَل إِيَّاَي تَْستَْقبِلِيَن بِھََذا إِنََّما ا فَاْستَطَاَر يَِزيُد َغَضباً َو لَفََعْلُت قَالَْت َكالَّ َو هللاَّ

ِ َو ِدْيِن أ بِي َو ِدْيِن أَِخي اْھتََدْيَت أَْنَت وَ  يِن أَبُوِك َو أَُخوِك قَالَْت َزْينَُب بِِديِن هللاَّ َك إِْن ُكْنَت ُمْسلِماً قَاَل َكَذْبِت يَا َخَرَج ِمَن الدِّ  أَبُوَك َو َجدُّ
ِ قَا ةَ هللاَّ قَاَل ھَْب لِي ھَِذِه اْلَجاِريَةَ فَقَاَل لَهُ يَِزيُد لَْت لَهُ أَْنَت أَِميٌر تَْشتُِم ظَالِماً َو تَْقھَُر لُِسْلطَانَِك فََكأَنَّهُ اْستَْحيَا َو َسَكَت َو َعاَد الشَّاِميُّ فَ َعُدوَّ

ُ لََك َحْتفاً قَاِضياً فَقَاَل الشَّاِميُّ َمْن ھَِذهِ  اْلَجاِريَةُ فَقَاَل يَِزيُد ھَِذِه فَاِطَمةُ بِْنُت اْلُحَسْيِن َو تِْلَك َزْينَُب بِْنُت َعلِيِّ ْبِن أَبِي  اْعُزْب َوھََب هللاَّ
ُ يَايَِزيطَالٍِب فَقَاَل الشَّاِميُّ اْلُحَسْيُن اْبُن فَاِطَمةَ َو َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل نََعْم فَقَاَل الشَّاِميُّ لََعنَ  يَّتَهُ َو َك هللاَّ ُد تَْقتُُل ِعْتَرةَ نَبِيَِّك َو تَْسبِي ُذرِّ

ِ أَلُْلِحقَنََّك بِِھْم ثُمَّ أََمَر بِِه  وِم فَقَاَل يَِزيُد َو هللاَّ ِ َما تََوھَّْمُت إاِلَّ أَنَّھُْم َسْبُي الرُّ   ۔ -3-فَُضِرَب ُعنُقُهُ هللاَّ
مخاطب ہوکر کہا: خدا کی قسم تو غلط کہہ رہا ہے ،  زينب کبری(س) نے شہامت اور جرئت کے ساتھ مرد شامی سے

  تمھاری کيا جرئت کہ تو ميری بيٹی کو کنيز بنا سکے؟!! 
يزيد نے جب يہ بات سنی تو غضبناک ہوا اور کہا: خدا کی قسم يہ غلط کہہ رہی ہے ۔ ميں اگر چاہوں تو اس بچی کو کنيز ی 

  ميں دے سکتا ہوں۔
  قسم تمھيں يہ حق نہيں ہے ؛ مگر يہ کہ ہمارے دين سے خارج ہو جائے۔ زينب کبری (س) نے کہا : خدا کی

يہ بات سن کر يزيد نے غصے ميں آکر کہا : ميرے ساتھ اس طرح بات کرتی ہو جبکہ تيرے بھائی اور باپ دين سے خارج 
  ہوچکے ہيں ۔

و تواورتيرے باپ داداکو ميرے باپ زينب کبری(س) نے کہا:اگرتو مسلمان ہو اور ميرے جد اور بابا کے دين پر باقی ہو ت
  دادا کے ذريعے ہدايت ملی تھی۔

  يزيد نے کہا : تو جھوٹ بولتی ہو اے دشمن خدا ۔
 زينب کبری(س) نے فرمايا: تو ايک ظالم انسان ہو اور اپنی ظاہری قدرت اور طاقت کی وجہ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو۔

  يا۔اس بات سے يزيد سخت شرمنده ہوا اور چپ ہوگ
  اس وقت مرد شامی نے يزيد سے دوباره کہا :اس بچی کو مجھے دو ۔ 

  يزيد نے اس سے کہا :خاموش ہوجا !خدا تجھے نابود کر ے ۔ 
  اس شامی نے کہا: آخر يہ بچی کس کی ہے؟!

  يزيد نے کہا: يہ حسين کی بيٹی ہے ۔ اور وه عورت زينب بنت علی ابن ابيطالب ہے ۔ 
ين !!فاطمہ اورعلی (ع) کا بيٹا؟! جب ہاں ميں جواب مال تو کہا: اے يزيد ! خدا تجھ پر لعنت اس مرد شامی نے کہا : حس

کرے ! پيامبر(ص) کی اوالدوں کو قتل کرکے ان کی عترت کو اسير کرکے لے آئے ہو!خدا کی قسم ميں ان کو ملک روم 
  سے الئے ہوئے اسير سمجھ رہا تھا ۔

  ان سے ملحق کروں گا ۔ اس وقت اس کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم ديا ۔  يزيد نے کہا : خدا کی قسم ! تجھے بھی
---------  

  ۔٨٨،٨٩ص٢۔ معالی السبطين فی احوال الحسن والحسين ج 1
  ۔١٧۵۔ مھدی پيشوائی ، شام سرزمين خاطره ہا ،ص  2
  ۔١٣۶،١٣٧ص  ۴۵۔ بحار،ج 3

  

  ۔ انقالب حسينی کی پيغام رسانی ٣

کہ انقالب حسينی کے دو باب ہيں :ايک جنگ وجہاد اور شہادت ۔ دوسرا ان شہادتوں کا پيغام لوگوں جيسا کہ پہلے بيان ہوا 
تک پہنچانا۔ اب قيام امام حسين (ع) کے پيغامات طبيعی طورپر مختلف ملکوں تک پہچانے کيلئے کئی سا ل لگ جاتا؛ جس 

واقعہ کربال کا پتہ تک نہ تھا ۔ اس طرح بنی اميہ کہ  کے وارد ہونے سے پہلے Fکی دليل يہ ہے کہ مدينہ والوں کو اہلبيت 
تمام وسائل و ذرايع اپنی اختيار ميں تھيں ۔سارے ممالک اور سارے عوام کو اپنے غلط پروپيگنڈے کے ذريعے اپنی حقانيت 

اور ظلم  اور امام حسين (ع) کو باغی ثابت کرسکتا تھا۔اگرچہ انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی کہ اپنی جنايت
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وبربريت کو چھپائے اور اپنے مخالفين کو بے دين ، دنيا پرست ، قدرت طلب، فسادی کے طور پر پہچنوايا جائے۔ چنانچہ 
زياد نے حجر بن عدی اور ان کے دوستوں کے خالف جھوٹےگواه تيار کرکے ان پر کفر کا فتوی جاری کيا ۔ اسی طرح ابن 

نکے ساتھيوں کے خالف سوء تبليغات شروع کرکے امام (ع) کو دين اسالم سے خارج زياد اور يزيد نے امام حسين(ع) اور ا
، حکومت اسال می سے بغاوت اور معاشرے ميں فساد پيدا کرنے والے معرفی کرنا چاہا اور قيام حسينی(ع) کو بے رنگ 

ان کے سارے مکروه عزائم کو اور کم اہميت بنانا چاہا ۔ ليکن اہلبيت کی اسيری اور زينب کبری (س) کے ايک خطبے نے 
خاک ميں مال ديا ؛اور پوری دنيا پرواضح کرديا؛کہ يزيد اور اس کے حمايت کرنے والے راه ضاللت اور گمراہی پر ہيں ۔ 

اور جو کچھ ادعی کر رہے ہيں وه سب جھوٹ پر مبنی ہے ۔ اور بالکل مختصر دنوں ميں ان کے سالہا سال کی کوششوں کو 
مام حسين (ع) کی مظلوميت، عدالت خواہی ، حق طلبی، دين اسالم کی پاسداری اور ظلم ستيزی کو چند ہی  نابود کرديا ۔ اور

دنوں ميں بہت سارے شہروں اور ملکوں پر واضح کرديا۔ يزيد اس عمل کے ذريعے لوگوں کو خوف اور وحشت ميں ڈالنا 
ے۔ ليکن تھوڑی ہی مدت کے بعد انقالب حسينی نے چاہتا تھا تاکہ حکومت کے خالف کوئی سر اٹھانے کی جرات نہ کر سک

مسلمانوں ميں ظالم حکومتوں کے خالف قيام کرنے کی جرات پيدا کی ۔ چنانچہ اسيران اہلبيت (ع) شام سے واپسی سے پہلے
دوں پر ہی شاميوں نے يزيد اور آل يزيد پر لعن طعن کرنا شروع کيا ۔ اور خود يزيد بھی مجبور ہوا کہ ان کيلئے اپنے شہي

ماتم اور گريہ کرنے کيلئے گھر خالی کرنا پڑا۔يہاں سے معلوم ہوتا ہے فاتح کون تھا اور مغلوب کون؟ کيونکہ جيتے اور 
ہارنے کا فيصلہ جنگ وجدال کے بعد نتيجہ اور ہدف کو ديکھنا ہوتا ہے ۔ظاہرہے کہ امام حسين (ع) کا ہدف اسالم کو بچانا 

ہے جس کی بات منوائی جائے وه غالب اور جس پر بات کو تحميل کيا جائے اور اپنے کئے تھا اور بچ گيا ۔ اور فاتح وه 
ہوئے اعمال کو کسی دوسرے کے اوپر ڈالے جيسا کہ يزيد نے کہا کہ امام حسين (ع) کو ميں نےنہيں بلکہ عبيد هللا ابن زياد 

  نے شہيد کيا ہے، وه مغلوب ہے ۔ 
ِ ع: قَاَل  ِ َعلَْيِھْم اْستَْقبَلَهُ إِبْ َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ ا قَِدَم َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َو قَْد قُتَِل اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِيٍّ َصلََواُت هللاَّ ِ لَمَّ َراِھيُم ْبُن طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد هللاَّ

ي اْلَمْحِمِل قَاَل فَقَاَل لَهُ َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن إَِذا أََرْدَت أَْن تَْعلََم َمْن َغلََب َو َو قَاَل يَا َعلِيَّ ْبَن اْلُحَسْيِن َمْن َغلََب َو ھَُو يَُغطِّي َرْأَسهُ َو ھَُو فِ 
ْن ثُمَّ أَقِْم۔ اَلِة فَأَذِّ   َدَخَل َوْقُت الصَّ

تو امام صادق(ع) روايت کرتے ہيں کہ امام زين العابدين (ع) نے فرمايا : جب شام سے مدينہ کی طرف روانہ ہورہے تھے 
  ابراہيم بن طلحہ بن عبيد هللا ميرے نزديک آيا اور مذاق کرتے ہوئے کہا : کون جيت گيا؟

امام سجاد (ع) نے فرمايا : اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون جيتے ہيں؛ تو نماز کا وقت آنے دو اور اذان و اقامت کہنے دو ، معلوم
   -1-ہوجائے گا کہ کون جيتا اور کون ہارا؟ 

سالم کو مٹانا تھا ۔اور امام حسين (ع) کا ہدف اسالم کا بچانا تھا ۔ اور آج ہم ديکھ رہے ہيں کہ دنيا کے تمام اديان يزيد کا ہدف ا
اور مذاہب پر دين مبين اسالم غالب اور معزز اور ہر دل عزيز نظر آرہا ہے ۔ خصوصا انقالب اسالمی کے بعد اسالم حقيقی 

  ہيں ۔اور يہ سب زينب کبری (س)کی مرہون منت ہے : سے لوگ آشنا اوراس کی طرف مائل ہورہے 
  

  شبير کا پيغام نہ بڑھتا کبھی آگے 
  کی ہوتی نہ عابد نے اگر راه نمائی

  زينب کے کھلے بالوں نے سايہ کيا حق پر 
   -2-عابد کے بندھے ہاتھوں نے کی عقد گشائی 

---------  

  ۔٢٧،ح١٧٧ص ۴۵۔ بحار ج 1
  ۔ پيا م اعظمی، والقلم  2

 

 

 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا
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  مجلس ابن زياد ميں 
ہوتا ليکن يہ زينب بنت علی (س)تھيں جو بدترين شرائط اگرچہ ايسی شرائط ميں کوئی بھی انسان تقرير کرنے پر قادر نہيں 

اور موقعيت ميں بہترين اورنافذ ترين خطبہ ديا۔درحقيقت قلم اور بيان اس کی توصيف اور تعريف کرنے سے قاصر ہيں۔اپنے 
ں، کئی دنوں عزيز ترين افراد کے سوگ ميں بيٹھی ہيں ۔کئی رات اور دن گزرگئے تھے کہ استراحت اور آرام نہ کرپائی تھي

سے بھوکی وپياسی تھيں، ان کے عالوه اہلبيت رسول (ص) کی نگہبانی اور حفاظت جيسی سنگين مسئوليت بھی آپ ہی کے 
کاندں پر تھی ۔پھر بھی اتنے مصائب و آالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے باوجود معمولی سی جسمی يا روحی طور پر تبديلی کے

  کوفہ والوں کو علی ابن ابی طالب(ع) کا خطبہ ياد آنےلگا ۔ بغير اس قدر فصيح وبليغ خطبہ ديا کہ
کو ايک باغی ، فسادی اور نا امنيت Fازنظر مخاطبين بہت سارے لوگ بنی اميہ کے غلط پروپيگنڈے کی وجہ سے اہلبيت 

نہ تھے۔اور  پھيالنے واالگروه تصور کرتے تھے اور کوئی بھی ايک اسير خاتون کی تقرير اور بيان کو سننے کيلئے آماده
محيط بھی کسی بھی صورت ميں خطاب کيلئے مناسب نہيں تھا۔ ايک طرف سے شور وغل اور ہلہلہ اور خوشی اور ڈول 

باجے کی آوازبلند ہو رہی تھی تو دوسری طرف سے آه وزاری اور گريہ اور اونٹوں کی گردنوں ميں لٹکائی ہوئی گنٹيوں کی
يوں کی آوازيں بلند ہورہی تھی۔ ايسی صورت ميں ان سب کو خاموش کرکے اپنی باتآواز بلند ہورہی تھی۔اور ادھر سے سپاہ

لَى َزْينََب منوانامعجزے سے کم نہيں تھا۔ اور يہ معجزه ثانی زہرا (س) نے کر کے دکھايا ۔ قَاَل بَِشيُر ْبُن ُخَزْيٍم اأْلََسِديُّ نَظَْرُت إِ 
 ِ ُع َعْن لَِساِن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ع بِْنِت َعلِيٍّ ع يَْوَمئٍِذ َو لَْم أََر َو هللاَّ َو قَْد أَْوَمأَْت إِلَى  َخِفَرةً قَطُّ أَْنَطَق ِمْنھَا َكأَنََّما تُفَرِّ

نت علی کو امير المؤمنين(ع) کی زبان النَّاِس أَِن اْسُكتُوا فَاْرتَدَِّت اأْلَْنفَاُس َو َسَكنَِت ْاأْلَْجَراُس ۔راوی کہتا ہے کہ ميں نے زينب ب
ميں ايسا فصيح و بليغ خطبہ ديتے ہوئےکبھی نہيں سنا تھا، آپ نےہاتھ کے ايک اشارے سے سب کو خاموش کيا ہر ايک کی 
سانسيں سينوں ميں ره گئيں ، اونٹوں کی گردنوں ميں لٹکی ہوئی گھنٹياں بھی خاموش ہوگئی۔پھر خدا کی حمد وثناء اور اس 

  امبر (ص) پر سالم و درود پڑھنے کے بعد فرمايا:کے پي
نَّةُ إِ  ٍة يَا أَْھَل اْلُكوفَِة يَا أَْھَل اْلَخْتِل َو اْلَغْدِر أَ تَْبُكوَن فاََل َرقَأَِت الدَّْمَعةُ َو اَل ھََدأَِت الرَّ نََّما َمثَلُُكْم َكَمثَِل الَّتِي نَقََضْت َغْزلَھا ِمْن بَْعِد قُوَّ

 َّ َماِء َو َغْمُز اأْلَ أَْنكاثاً تَت لُِف َو النَِّطُف َو َمْلُق اإْلِ ٍة ِخُذوَن أَْيمانَُكْم َدَخاًل بَْينَُكْم أاََل َو ھَْل فِيُكْم إاِلَّ الصَّ ْعَداِء أَْو َكَمْرًعى َعلَى ِدْمنٍَة أَْو َكفِضَّ
ِ فَاْبُكوا َكثِيراً وَ َعلَى َمْلُحوَدٍة أاََل َساَء َما قَدََّمْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْن َسخِ  ُ َعلَْيُكْم َو فِي اْلَعَذاِب أَْنتُْم َخالُِدوَن أَ تَْبُكوَن َو تَْنتَِحبُوَن إِي َو هللاَّ  طَ هللاَّ

وَن قَْتَل َسلِيِل َخاتَِم اأْلَْنبِيَاِء َو َسيِِّد َشبَاِب َحضُ اْضَحُكوا قَلِياًل فَلَقَْد َذھَْبتُْم بَِعاِرھَا َو َشنَآنِھَا َو لَْن تَْرَحُضوھَا بَِغْسٍل بَْعَدھَا أَبَداً َو أَنَّى تَرْ 
تُِكْم َو َمَدَرِة ُسنَّتُِكْم أاََل َساءَ  َو   َما تَِزُروَن َو بُْعداً لَُكْم َو ُسْحقاً فَلَقَْد َخاَب السَّْعيُ أَْھِل اْلَجنَِّة َو َماَلِذ ِخيََرتُِكْم َو َمْفَزِع نَاِزلَتُِكْم َو َمنَاِر ُحجَّ

لَّةُ َو اْلَمْسَكنَ  ِ َو ُضِربَْت َعلَْيُكُم الذِّ ْفقَةُ َو بُْؤتُْم بَِغَضٍب ِمَن هللاَّ ِ فََرْيتُْم تَبَِّت اأْلَْيِدي َو َخِسَرِت الصَّ ةُ َوْيلَُكْم يَا أَْھَل اْلُكوفَِة أَيَّ َكبٍِد لَِرُسوِل هللاَّ
اَء فَْقَماَء َو فِي بَعْ  َو أَيَّ َكِريَمٍة لَهُ أَْبَرْزتُْم َو أَيَّ َدمٍ  ِضھَا َخْرقَاَء َشْوھَاَء لَهُ َسفَْكتُْم َو أَيَّ ُحْرَمٍة لَهُ اْنتَھَْكتُْم لَقَْد ِجْئتُْم بِِھْم َصْلَعاَء َعْنقَاَء َسوَّ

َماُء َدماً َو لََعَذاُب  َماِء أَ فََعِجْبتُْم أَْن قَطََرِت السَّ اآْلِخَرِة أَْخَزى َو أَْنتُْم اَل تُْنَصُروَن فَاَل يَْستَِخفَّنَُّكُم اْلَمھَُل فَإِنَّهُ اَلَكِطاَلِع اأْلَْرِض َو ُماَلِء السَّ
  -1-تَْحفُِزهُ اْلبَِداُر َو اَل يَُخاُف فَْوُت الثَّأِْر َو إِنَّ َربَُّكْم لَبِاْلِمْرَصاِد 

ہو؟کبھی تمھاری آنکھيں خشک نہ ہوں اور غم و اے کوفہ والو!اے دغل بازو، اے مکار اور خيانت کار لوگو! کيا تم روتے 
اندوه تم سے دور نہ ہوں حقيقت ميں تمھاری مثال اس عورت کی مثال ہے جو اون يا کاٹن سے دھاگہ کاتنے کے بعد پھر اس 

  دھاگے کو کھول ديتی ہے۔ تم بھی اسی طرح عہد و پيمان باندھنے کے بعد پھر عہد شکنی کرتے ہو۔
يب دينے ،جھوٹ بولنے اور دشمنی کرنے ،کنيزوں کی طرح چاپلوسی کرنے اور دشمنوں کے لئے تمھارے پاس سوائے فر

  سخن چينی کرنے کے سوا ہے ہی کيا؟!
باآلخر زينب کبری (س) کوفہ والوں سے سخت لہجے ميں مخاطب ہوئيں ، کيونکہ يہاں بات اب سمجھانے کی نہيں تھی ۔ يہ 

ع) ناحق مارے گئے ہيں ۔ اہلبيت (ع) کی عظمت کو بھی جانتے تھے ،زينب سب جانتے تھے کہ حسين اور اصحاب حسين(
کبری (س)کی عظمت کو بھی جانتے تھے ۔ کيونکہ چار سال تک کوفے کی خواتين کو درس تفسير ديتی رہی تھی۔ لہذا تند 

ہ رہنے واال عذاب اپنے لئےلہجے ميں فرمايا: تم لوگوں نے اپنے لئے بدترين زاد راه تيار کئے ہيں ؛ خدا کا غضب اور ہميش
تيار کئے ہيں ۔کی تم لوگ ميرے بھائی کيلئے روتے ہو؟واقعاً تم لوگ رونے کے قابل ہيں ؛ خوب رو ليں اور کم ہنسا کريں 

۔ننگ و عار ہو تم پر ، جسے تم کبھی دھو نہيں سکتے ؛ کہ تم نے خاتم االنبيا (ص) ، معدن رسالت کے بيٹے اور جوانان 
ر کو شہيد کئے ہيں ۔ جو ميدان جنگ ميں تمھارے ساتھ تھے اور صلح کے موقع پر تمھارے لئے باعث آرام بہشت کے سردا

و سکون ،تمھارے زخموں کيلئے مرہم ، اور سختيوں کے موقع پر ملجاء و ماوا اور مرجع تھے،جو تم نے اپنے لئے آگے 
گون ہو تم ! جس چيز کيلئےتم نے تالش کی تھی وه بھيجے ہيں وه آخرت کيلئے بہت برا توشہ ہے ۔ نابود ہو تم ، سرن
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تمھارے ہاتھ نہيں آئے گی ، تمھارے ہاتھ کٹ گئے اور معاملے ميں نقصان اٹھائے اور غضب الہی کو اپنے لئے خريد لئے ، 
  اور ذلت و خواری تمھاری تقدير ميں حتمی ہوگئی۔

يا ؟ اور کس پردے کو چاک کيا ؟ اور کس کی بے کيا تم جانتےہو کہ رسول خدا (ص) کے کس جگر گوشے کو شکافتہ ک
حرمتی کی؟! اور کس کا خون بہائے ہو؟! تم نے ايسا کام کئے ہيں کہ قريب تھا آسمان ٹوٹ پڑے اور زمين شکافتہ ہوجائے 

مافيہااور پہاڑيں ريزه ريزه ہوجائيں ؟! مصيبت اتنی شديد ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہيں اور زمين اور آسمان و
سے بھی بڑھ کر ہے ۔خدا کا عذاب جہنم کيلئے آماده ہو جاؤ ، کوئی تمہيں اس عذاب سے چھڑانے واال موجود نہيں ۔ ۔۔اس 

  کے بعد يہ اشعار پڑھيں : 
کيا جواب دو گے جب پيامبر اکرم (ص) تم سے قيامت کے دن سوال کرے کہ يا تم نے کيا کئے ہيں ؟!تم تو ميری آخری امت

اوالدوں ميں سے بعض اسير ہيں اور بعض خون ميں لت پت! کيا تمھارے لئے ميری دلسوزی کا يہی صلہ تھا کہ تھی!ميری 
جو تم نے ميرے بعد ميری اوالدوں کے ساتھ روا رکھے ؟ ميں ڈرتا ہوں اس عذاب سے جو تم پر نازل ہونے واال ہے ، جس 

  ۔طرح قوم ارم پر نازل ہوا ؟ اس کے بعد ان سے منہ موڑ ليں 
ِ لَقَْد َرأَْيُت النَّاَس يَْوَمئٍِذ َحيَاَرى يَْبُكوَن َو قَْد َوَضُعوا أَْيِديَھُْم فِي أَْفَواِھِھْم کہ زينب کبری (س) کے خطبے   حزيم کہتا ہے : قَاَل فََو هللاَّ

َو َرأَْيُت َشْيخاً َواقِفاً  نے سب کوفہ والوں کو راليا ۔ وه لوگ ندامت اور پشيمانی کے عالم ميں انگشت بہ دندان ہوگئے تھے ،
 َشبَابُُكْم َخْيُر الشَّبَاِب َو نَِساُؤُكْم َخْيُر النَِّساِء َو إِلَى َجْنبِي يَْبِكي َحتَّى اْخَضلَّْت لِْحيَتُهُ َو ھَُو يَقُوُل بِأَبِي أَْنتُْم َو أُمِّي ُكھُولُُكْم َخْيُر اْلُكھُوِل وَ 

  -2-َزى َو اَل يُْبَزى۔ نَْسلُُكْم َخْيُر نَْسٍل اَل يُخْ 
اس وقت ميرے قريب ايک بوڑھا شخص بيٹھا تھا ، شديدگريہ کرتےہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا : ميرے ماں باپ آپ پر 

قربان ! آپ کے بزرگان افضل ترين ہستياں ہيں،آپ کے جوانان بہترين جوانان عالم اور آپ کی خواتين بہترين خواتين عالم 
  بہترين اوالد ہيں،آپ لوگ کبھی رسوا اور خوار اور مغلوب نہيں ہونگے۔ ہيں،آپ کی اوالد 

اس کے بعد امام زين العابدين (ع) نے فرمايا : پھوپھی جان !اب آپ خاموش ہوجائيں ، جوزنده ہيں وه گذشتگان سے عبرت 
ہداء واپس نہيں آئيں گے ، اس حاصل کريں گے ۔ اور آپ بحمد هللا عالمہ غير معلمہ اور عاقلہ بنی ہاشم ہيں ؛ رونے سے ش
  ۔  -3-کے بعد آپ خاموش ہوگئيں پھر سواری سے نيچے اتر آئيں اور خيمے ميں تشريف لے گئيں

  
  ہر سانس سے شبير کا پيغام ہے جاری 

  ہرگام پہ اسالم کی ہے جلوه نمائی
  خون شہ مظلوم کی ہر وقت حفاظت 

  بازاروں سے جاتے ہوئے وه خطبہ سرائی 
---------  

  ۔١١٠، ١٠٨، ص ۴۵۔ بحار، ج 1
  ۔١۶۵۔١۶٢، ١٠٨، ص  ۴۵۔ بحار ، ج 2
  108-111، ص: 2 ۔ احتجاج،ترجمه جعفرى، ج 3

  

  مجلس يزيد ميں

جب اہلبيت (ع) دربار يزيد ميں وارد ہوئے تو يزيد اپنے کو فاتح اور مظلوم کربال (ع) کو مغلوب تصور کر رہا تھا ۔ اس کی 
ت ہوگئی تھی۔اسی لئے اپنی حکومت کے کارندوں اورغير ملکی سفيروں کے سامنے جشن نظر ميں امام حسين (ع) کو شکس

منانے کيلئے حکم ديا کہ اہلبيت (ع) کو دربار ميں باليا جائے ۔ اہلبيت (ع) ميں سے جو بھی امام حسين (ع) اور ان کے 
ی(س) نے اپنے بھائی کا سر ديکھا اصحاب باوفا کے سراقدس کو ديکھتے تھے تو آه وفرياد کرتے تھے اور جب زينب کبر

تو حزين اور غم انگيز آواز ميں اپنے بھائی سے يوں مخاطب ہوا :اے حسين! اے محبوب رسول خدا ! اے فرزند مکہ و منی 
َعلَْيِه اللَّْعنَةُ بِقَِضيِب ! اے فرزند فاطمہ زہراسيد ة النساء العالمين !اے بنت رسول کے پيارے! فَأَْبَكْت ُكلَّ َمْن َسِمَعھَا ثُمَّ َدَعا يَِزيُد 

  َخْيُزَراٍن فََجَعَل يَْنُكُت بِِه ثَنَايَا اْلُحَسْيِن ع 
زينب کبری کی نوحہ سرائی نے پورے اہل مجلس کو راليا ۔ يزيد اب تک خاموش تھا ۔ اور جب احساس حقارت اور بد نامی 
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کے لب اور دندان مبارک کی بےحرمتی کرنا اور يہ  کی تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کيلئے چوب خيزران سے سيد الشہداء(ع)
  اشعار پڑھنا شروع کيا : 
  لَْيَت أَْشيَاِخي بِبَْدٍر َشِھُدوا 

   َجِزَع اْلَخْزَرُج ِمْن َوْقِع اأْلََسلِ 
  

  أَلَھَلُّوا َو اْستَھَلُّوا فََرحاً 
   ثُمَّ قَالُوا يَا يَِزيُد اَل تَُشلَ 

  
  َساَداتِِھْم قَْد قَتَْلنَا اْلقَْوَم ِمْن 

   َو َعَدْلنَاهُ بِبَْدٍر فَاْعتََدلَ 
  

  لَِعبَْت ھَاِشٌم بِاْلُمْلِك فاََل 
   َخبٌَر َجاَء َو اَل َوْحٌي نََزلَ 

  
  لَْسُت ِمْن ِخْنِدَف إِْن لَْم أَْنتَقِْم 

  ِمْن بَنِي أَْحَمَد َما َكاَن فََعلَ 
  

  لعبت بنوہاشم بالملک فال 
  -1-خبر جاء وال وحی ّ نزل

  
اے کاش ! جنگ بدر ميں مارے جانے والے ميرے آباء واجداد ،زنده ہوتے اور خزرج کے نالہ و فريا د اور نيزے کے درد 
کےگواه ہوتے پس اٹھو اور رقص کرنے لگو اورکہو: اے يزيد تيرے ہاتھ شل نہ ہو ۔ ان کے سرداروں اور ارباب کو ہم نے 

ہيں ۔بنی ہاشم نے حکومت کرنے کيلئے ايک کھيل کھيال ہے ورنہ نہ کوئی  شہيد کئے ہيں اور بدر والوں کا انتقام لے لئے
خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی رسول آيا ہے اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے ۔ميں خندف کا بيٹا نہ ہونگا اگر 

  ۔ -2-اوالد احمد سے انتقام نہ لوں
لنَّبِيَّ ص يَْرُشُف ِميُّ َو قَاَل َوْيَحَك يَا يَِزيُد أَ تَْنُكُت بِقَِضيبَِك ثَْغَر اْلُحَسْيِن ع اْبِن فَاِطَمةَ ص أَْشھَُد لَقَْد َرأَْيُت افَأَْقبََل َعلَْيِه أَبُو بَْرَزةَ اأْلَْسلَ 

 ُ   ۔ -3- قَاتِلَُكَما َو لََعنَهُ َو أََعدَّ لَهُ َجھَنََّم َو ساَءْت َمِصيراً ثَنَايَاهُ َو ثَنَايَا أَِخيِه اْلَحَسِن ع َو يَقُوُل أَْنتَُما َسيَِّدا َشبَاِب أَْھِل اْلَجنَِّة فَقَتََل هللاَّ
يزيد کی اس بے ادبی کو ديکھ کر ابوبرزة االسلمی اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا : افسوس ہو تجھ پر اے يزيد! کيا تو 

يں گواہی ديتا ہوں کہ ميں نے خود اپنی فرزند زہرا حسين (ع) کے لبوں اور دندان مبارک کی بے حرمتی کرتے ہو؟ م
آنکھوں سے ديکھا ہے اپنے پيارے رسول (ص) کو جوحسن اور حسين (ع) کے لبوں اور دانتوں کا بوسہ ديتے ہوئے 

فرمارہے تھے : تم دونوں جوانان بہشت کے سردار ہو۔ خدا تمہارے قاتلوں کو ہالک کرے اور خدا کی لعنت ہو اور ان کيلئے
  يار کيا ہوا ہے اور وه کتنا برا ٹھکانا ہے ۔ عذاب جہنم ت

يزيد جب يہ بکواس کرچکا تو اس نے شمر سے کہا کہ ان قيديون کا تعارف کراؤ ۔ شمر نے کہا يہ جوان علی ابن الحسين 
خدا  (ع)ہے ۔ چونکہ کربال ميں بيمار تھا ، اس لئے يہ قتل ہونے سے بچ گيا ،يہ بی بی جو کنيزوں کے حلقہ ميں ہے ، رسول

(ص)کی نواسی اور علی وفاطمہ(س) کی بڑی بيٹی زينب ہے ۔ اس کے ساتھ اس کی بہن ام کلثوم (س)ہے ، اس طرح تمام 
بيبيوں کا تعارف کرايا گيا ۔ يزيد نے امام زين العابدين (ع) کی طرف متوجہ ہوکر کہا: تمہارےباپ نے مجھ سے بغاوت کی ، 

تم لوگوں کو کيسا ذليل و خوار کيا ؟ اس کے بعد اس نے يہ آيت پڑھی: قُِل اللَّھُمَّ  ميری اطاعت سے منہ موڑا ۔ ديکھا خدا نے
-ٍء قَِديٌر   شىَ     كلُ   اُء بِيَِدَك اْلَخيْرُ◌ إِنََّك َعلىَ َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِى اْلُمْلَك َمن تََشاُء َو تَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن تََشاُء َو تُِعزُّ َمن تََشاُء َو تُِذلُّ َمن تَشَ 

 -پيغمبر آپ کہئے کہ خدايا تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار ديتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کرليتا ہے -4
سارا خير تيرے ہاتھ ميں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر  -جس کو چاہتا ہے عّزت ديتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذليل کرتا ہے

  ہے ۔
ے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے ۔ تم کو اہل نہ سمجھا ، لہذا اس لئے تمہاری چند روزه حکومت کو ختم يعنی اسی کو ديتا ہ
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کرديا ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو اس بغاوت کی سزادی ۔ امام (ع) نے فرمايا: اے يزيد ! آگاه ہوکہ خدا کے 
پر مغرور نہ ہو، بہت جلد وقت آنے واالہے کہ تيرا معاملہ خاص بندے کبھی ذليل نہيں ہوتے ۔ اپنی اس چند روزه حکومت 

خدا کے سامنے پيش ہوگا ۔ تجھے شرم نہيں آتی کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے ، اسی کی اوالد کو قتل کرواتا اور اسی کی 
جو کچھ کيا ، حق  ناموس کو بازاروں ميں تشہير کرواتا اور درباروں ميں ذلت کے ساتھ بالتا ہے؟ ميرے مظلوم بابا نے

بجانب تھا ۔ وه يقينا ً حق پر تھے اور تو يقينا ً باطل پر ہے ۔ تجھ جيسا فاسق و فاجر ہرگز اس قابل نہيں ہوسکتا کہ خدا تجھے 
ملک و دولت کا وارث بنائے ، توغاصب حقوق آل محمد (ص) ہے ۔بھرے دربار ميں جب امام زين العابدين (ع)نے اس طرح 

کو غصہ آيا اور حکم ديا کہ اس کو قتل کردو ۔ جب تلوار لے کر جالد آگے بڑھا تو جناب زينب (س) روتی تقرير کی تو يزيد
ہوئی بھتيجے سے لپٹ گئيں اور فرمانے لگيں : او ظالم! کيا تجھے ہمارا تمام گھر برباد کرکے ، ہمارے جوانوں ، بوڑھوں 

بيمار کے سوا ہما را والی اور وارث نہيں۔ تو اب اس کو بھی قتل اور بچوں تک کو قتل کروا کے بھی چين نہيں آيا؟ اب اس 
کروادے گا۔ يزيد نے حکم ديا کہ اس بی بی کو بھی قتل کردو ۔ يہ سنتے ہی دربار ميں ہلچل مچ گئی اور ہر طرف سے آواز 

کسی مذہب ميں بھی جائز  آئی : اگر عورت کو قتل کيا گيا تو دربار ميں خون کی ندياں بہہ جائيں گی ۔ عورت کا قتل کرنا
  نہيں ۔ يزيد يہ حال ديکھ کر خائف ہوا اور اپنے حکم کو واپس لے ليا۔

اب اس نے کہا : ميں زينب بنت علی (ع) سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ۔ ان سب کنيزوں کو ان کے سامنے سے ہٹا دو ۔ شمر 
مگر جناب فضہ اپنی جگہ سے نہ ہٹيں ۔ شمر نے  تازيانہ ليکر بڑھا اور ايک ايک کو ہٹا نے لگا ۔ باقی سب تو ہٹ گئيں

تازيانہ اٹھايا کہ اس سےجناب فضہ کو مارے ۔ يزيد کی پشت پر جو حبشی غالم برہنہ تلواريں لئے کھڑے تھے ، جناب فضہ 
ان سے مخاطب ہوکر فرمانے لگيں : اے ميری قوم کے جوانو! تمہاری غيرت کہاں گئی ، قومی حميت کو کيا ہوا کہ شمر 

مہاری قوم کی ايک بيکس عورت کو مارنا چاہتا ہے؟ يہ بات سنتے ہی وه سب حبشی پس پشت سے ہٹ کر يزيد کے سامنے ت
آگئے اور کہنے لگے: شمر سے کہہ دے کہ اس ضعيفہ کو ہاتھ نہ لگائے ، يہ ہماری قوم کی عورت ہے ورنہ ابھی دربار 

ا ۔ اس وقت جناب زينب (س) سےبرداشت نہ ہوسکا ۔ کربال کی ميں خون کی ندياں بہنے لگيں گی ۔ يزيد نے شمر کو روک
طرف رخ کرکے فرمايا: اے ميرے بھيا ! فضہ کو بچانے کيلئے کتنے جوان تلواريں لے کر يزيد کے سامنے آگئے ، مگر 

ل دربار آه! تمہاری دکھيا بہن کی حمايت کرنے واال کوئی اس دربار ميں نہيں ہے ۔ جناب زينب (س) کی اس فرياد سے اہ
  -5-کے دل دکھنے لگے ۔ بہت سے تو منہ پر رومال رکھ کر رونے لگے۔ 

سالہ سوء تبليغ کی وجہ سے حقايق سے بالکل بے خبر تھے ۔ ان اسراکو باغی اور فسادی ٢٣حاضرين مجلس معاويہ کی 
ذمہ داری تھی۔کيونکہ تصور کرتے تھے۔ ان کو اس خواب غفلت سے بيدار کرنا ضروری تھا۔اوريہ شريکۃ الحسين (س) کی 

بيدارگری کی ذمہ داری امام حسين(ع) نے آپ کے کندوں پر ڈاال تھا ۔کيونکہ اگر حضرت سجاد (ع) يزيد سے اس طرح 
مخاطب ہوتے تو ممکن تھا کہ وه نشے ميں آکر امام چھارم کو شہيد کرتا۔ اور زينب (س) کی يہ گفتگو باعث بنی جس مقصد 

شکيل دی تھی بالکل اس کے برعکس اختتام پذير ہوا۔ يزيد اور يزيدی سب رسوا اور ذليل کيلئے اس مجلس کو يزيد نے ت
  ۔ -6-ہوگئے

---------  

  ۔181۔ اللھوف على قتلى الطفوف، ص  1
  ۔198۔ غم نامه كربال، ص:  2
  ۔180۔ اللھوف على قتلى الطفوف، ص:  3
  ۔٢۶۔ آلعمران  4
  ۔۵٧۶۔ سيد ظفر حسن، امرہوی؛ روايات عزا، ص 5
  ۔١٣٣، ص ۴۵۔ ہماں ، ج  6

  

  مجلس يزيد ميں زينب كبرى (س) کا خطبہ

ِ َربِّ اْلعالَِميَن َو َصلَّ  َّ ِ اِوي: فَقَاَمْت َزْينَُب بِْنُت َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ع فَقَالَْت اْلَحْمُد  ُ قَاَل الرَّ ُ َعلَى َرُسولِِه َو آلِِه أَْجَمِعيَن َصَدَق هللاَّ ى هللاَّ
ِ َو كانُوا بِھا يَْستَْھِزُؤَن أَ ظَنَْنَت يَا يَِزيُد َحْيُث أََخْذَت َعلَْينَا   َحانَهُ َكَذلَِك يَقُوُل ثُمَّ كاَن عاقِبَةَ الَِّذيَن أَساُؤا السُّواىُسبْ  بُوا بِآياِت هللاَّ أَْن َكذَّ

َماِء فَأَْصبَْحنَا نَُساُق َكَما تُ  لِِعظَِم َخَطِرَك ِعْنَدهُ  َساُق اأْلَُسَراُء أَنَّ بِنَا ھََواناً َعلَْيِه َو بَِك َعلَْيِه َكَراَمةً َو أَنَّ َذلِكَ أَْقطَاَر اأْلَْرِض َو آفَاَق السَّ
ْنيَا لََك ُمْستَْوثِقَةً َو اأْلُمُ  ةً َو ِحيَن َصفَا لََك ُمْلُكنَا َو ُسْلطَانُنَا وَر ُمتَِّسقَ فََشَمْخَت بِأَْنفَِك َو نَظَْرَت فِي ِعْطفَِك َجْذاَلَن َمْسُروراً َحْيُث َرأَْيَت الدُّ
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ِ تََعالَى َو ال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّما نُْملِي لَھُْم َخْيٌر أِلَنْ  فُِسِھْم إِنَّما نُْملِي لَھُْم لِيَْزداُدوا إِْثماً َو لَھُْم َعذاٌب ُمِھيٌنفََمْھاًل َمْھاًل أَ نَِسيَت قَْوَل هللاَّ
ِ ص َسبَايَا قَدْ  أَ   ھَتَْكَت ُستُوَرھُنَّ َو أَْبَدْيَت ُوُجوھَھُنَّ تَْحُدوِمَن اْلَعْدِل يَا اْبَن الطُّلَقَاِء تَْخِديُرَك َحَرائَِرَك َو إَِماَءَك َو َسْوقَُك بَنَاِت َرُسوِل هللاَّ

نَّ ُل اْلَمنَاِھِل َو اْلَمنَاقِِل َو يَتََصفَُّح ُوُجوھَھُنَّ اْلقَِريُب َو اْلبَِعيُد َو الدَّنِيُّ َو الشَِّريُف لَْيَس َمَعھُ بِِھنَّ اأْلَْعَداُء ِمْن بَلٍَد إِلَى بَلٍَد َو يَْستَْشِرفُھُنَّ أَھْ 
ھََداِء َو َكْيَف ِمْن ِرَجالِِھنَّ َولِيٌّ َو اَل ِمْن ُحَماتِِھنَّ َحِميٌّ َو َكْيَف يُْرتََجى ُمَراقَبَةُ َمْن لَفَظَ فُوهُ أَْكبَاَد اأْلَزْ  ِكيَاِء َو نَبََت لَْحُمهُ ِمن ِدَماِء الشُّ
َحِن َو اأْلَْضَغاِن ثُ  نَئَاِن َو اإْلِ   -مَّ تَقُوُل َغْيَر ُمتَأَثٍِّم َو اَل ُمْستَْعِظمٍ يَْستَْبِطُئ فِي بُْغِضنَا أَْھَل اْلبَْيِت َمْن نَظََر إِلَْينَا بِالشَّنَِف َو الشَّ

  
  ْستَھَلُّوا فََرحاً أَلَھَلُّوا َو ا

   ثُمَّ قَالُوا يَا يَِزيُد اَل تَُشلَ 
  

ِ َسيِِّد َشبَاِب أَْھِل اْلَجنَِّة تَْنُكتُھَا بِِمْخَصَرتَِك َو َكْيَف اَل تَ  قُوُل َذلَِك َو قَْد نََكأَْت اْلقَْرَحةَ َو اْستَأَْصْلَت الشَّافَةَ ُمْنتَِحياً َعلَى ثَنَايَا أَبِي َعْبِد هللاَّ
ٍد ص َو نُُجوِم اأْلَْرِض ِمْن آِل َعْبِد اْلُمطَّلِِب َو تَْھتُِف بِأَْشيَاِخَك َزَعمْ بِ  يَِّة ُمَحمَّ َت أَنََّك تُنَاِديِھْم فَلَتَِرَدنَّ َوِشيكاً َمْوِرَدھُْم َو إَِراقَتَِك ِدَماَء ُذرِّ

َك قُْلَت َو فََعْلَت َما فََعْلَت اللَّھُمَّ ُخْذ لَنَا بَِحقِّنَا َو اْنتَقِْم ِمْن ظَالِِمنَا َو أَْحِلْل َغَضبََك بَِمْن َسفَ  لَتََودَّنَّ أَنََّك َشلَْلَت َو بَِكْمَت َو لَْم تَُكْن قُْلَت َما
ِ َما فََرْيَت إاِلَّ ِجْلَدَك َو اَل َحَزْزَت إاِلَّ لَْحَمَك َو لَتَِرَدنَّ َعلَ  يَّتِِه  ىِدَماَءنَا َو قَتََل ُحَماتَنَا فََو هللاَّ ْلَت ِمْن َسْفِك ِدَماِء ُذرِّ ِ ص بَِما تََحمَّ َرُسوِل هللاَّ

ُ َشْملَھُْم َو يَلُمُّ َشَعثَھُْم َو يَأْخُ  ِ ُذ بَِحقِِّھْم َو ال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِ َو اْنتَھَْكَت ِمْن ُحْرَمتِِه فِي ِعْتَرتِِه َو لُْحَمتِِه َحْيُث يَْجَمُع هللاَّ يِل هللاَّ
ٍد ص َخِصيماً َو بَِجْبَرئِيلَ  ِ َحاِكماً َو بُِمَحمَّ َّ نََك ِمْن أَْمواتاً بَْل أَْحياٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُوَن َو َحْسبَُك بِا َل لََك َو َمكَّ  ظَِھيراً َو َسيَْعلَُم َمْن َسوَّ

ْت َعلَيَّ الدََّواِھي ُمَخاطَبَتََك إِنِّي أَلَْستَْصِغُر قَْدَرَك ِرقَاِب اْلُمْسلِِميَن بِْئَس لِلظَّالِِميَن بََداًل َو أَ  َو يُُّكْم َشرٌّ َمكاناً َو أَْضَعُف ُجْنداً َو لَئِْن َجرَّ
ُدوَر َحرَّى أاََل فَاْلَعَجُب ُكلُّ  ِ النَُّجبَاِء بِِحْزِب الْ أَْستَْعِظُم تَْقِريَعَك َو أَْستَْكثُِر تَْوبِيَخَك لَِكنَّ اْلُعيُوَن َعْبَرى َو الصُّ َعَجِب لِقَْتِل ِحْزِب هللاَّ

َواِكي تَْنتَابُھَا اْلَعَواِسُل َو  -الشَّْيطَاِن الطُّلَقَاِء فَھَِذِه اأْلَْيِدي تَْنِطُف ِمْن ِدَمائِنَا َو اأْلَْفَواهُ تَتََحلَُّب ِمْن لُُحوِمنَا َو تِْلَك اْلُجثَُث الطََّواِھُر الزَّ
ھَاُت اْلفََراِعِل َو لَئِِن اتََّخْذتَنَا َمْغنَماً لَتَِجَدنَّا َوِشيكاً َمْغَرماً ِحيَن اَل تَِجُد إاِلَّ َما قَدَّمَ تَُعفُِّرھَا  ِ أُمَّ ٍم لِْلَعبِيِد فَإِلَى هللاَّ ْت يََداَك َو ما َربَُّك بِظَالَّ

ُل فَِكْد َكْيَدَك َو اْسَع َسعْ  ِ اَل تَْمُحو ِذْكَرنَا َو اَل تُِميُت َوْحيَنَا َو اَل تُْدِرُك أََمَدنَا َو اَل اْلُمْشتََكى َو َعلَْيِه اْلُمَعوَّ يََك َو نَاِصْب ُجْھَدَك فََو هللاَّ
ِ اْلُمنَاِدي  تَْرَحُض َعْنَك َعاَرھَا َو ھَْل َرْأيَُك إِالَّ فَنٌَد َو أَيَّاُمَك إاِلَّ َعَدٌد َو َجْمُعَك إاِلَّ بََدٌد يَْوَم يُنَاِدي َّ ِ ِ َعلَى الظَّالِِميَن َف اْلَحْمُد  أاَل لَْعنَةُ هللاَّ

  -1- -َربِّ اْلعالَِمينَ 
ِ َربِّ اْلعالَِميَن، و صلّى هللاَّ على َّ ِ محّمد  راوی کہتا ہے کہ علی کی بيٹی اپنی جگہ سے اٹھيں اور يوں خطبہ شروع کيا : اْلَحْمُد 

ِ َو كانُوا بِھا يَْستَْھِزُؤنَ   مَّ كاَن عاقِبَةَ الَِّذيَن أَساُؤا السُّواىو آله أجمعين، صدق هللاَّ كذلك يقول: ثُ  بُوا بِآياِت هللاَّ   ۔ -2-أَْن َكذَّ
خدا کی حمد وثناء اور محمد اور اس کے آل پر سالم و درود بھيجنے کے بعد اس آيت کی تالوت فرمائی : اس کے بعد برائی 

  وں نے خدا کی نشانيوں کو جھٹالديا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے ۔ کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہ
اے يزيد کيا تم يہ گمان کرتےہو کہ زمين اور آسمان ميں ہم پر راستہ بند اور تنگ کيا ؟ اور ہميں کنيزوں کی طرح نکال دينا 

اری بھول ہے ۔ اور دنيا کو اپنے لئے ہماری ذلت وخواری اور تمھاری کرامت اور عزت اور سربلندی کا باعث ہے ؟! يہ تمھ
مرتب اور امور کو منظم ديکھتے ہو، اور ہماری حکومت اور سلطنت کو اپنے لئے باعث آرام و سکون تصور کرتےہو ؟ کيا

ْنفُِسِھْم إِنَّما نُْملِي لَھُْم ِليَْزداُدوا إِْثماً تو نے خدا کے کالم کو بالديا ؟ جس ميں فرمايا: َو ال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّما نُْملِي لَھُْم َخْيٌر أِلَ 
اور خبردار! يہ کفاّر يہ نہ سمجھيں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہيں وه ان کے حق ميں کوئی  -3-َو لَھُْم َعذاٌب ُمِھينٌ 

  سوا کن عذاب ہے ۔ہم تو صرف اس لئے دے رہے ہيں کہ جتنا گناه کرسکيں کرليں ورنہ ان کے لئے ر -بھالئی ہے
اے آزاد شده عورت کے بيٹے ! کيا يہ انصاف ہے کہ تيری عورتيں اور کنيزيں پرده نشين ہوں اور رسول خدا (ص) کی 

بيٹياں اسير ؟!! کہ جن کی چادروں کو سروں سے چھين لئے اور چہروں کو عياں کردئے اور ان کو دشمنوں کی طرح شہر 
(ص) کے چہروں کو شريف اور ذليل لوگوں کو دکھائے گئے ، جبکہ ان کے مردوں شہر پھرائے گئے ۔ اور ناموس رسول 

  ميں سے کوئی ان کا حامی اور سرپرست نہ موجود نہ رہے ؟! 
اور کيسے اس جگر خوار عورت کے بيٹوں سے يہ توقع رکھ سکتے ہيں جس نے نيک اور صالح افراد کے جگر چبائی ہو 

  پوست پرورش پايا ہو؟! اور شہدا ء کے خون سے اس کا گوشت و
اور جو اہل بيت (ع) کی دشمنی پر تلے ہوئے ہو اور ہميں دشمنی اور حسد اور کينہ کی نگاہوں سے ديکھتے ہو ؟ پھر بھی 
ذره برابر احساس گناه کئے بغير کہتے ہو: اے کاش ميرے اجداد زنده ہوتے اور خوشياں مناتے اور مجھ سے کہتے : اے 

ہ تو ابی عبدهللا (ع) کے دندان مبارک کی بے حرمتی کررہا ہے ؟! ايسا کيوں کہتےہو،جبکہ تو نے يزيد تيرا شکريہ ؛ جبک
محمد (ص) کے ذريہ پاک جو عبد المطلب کے آل اور روی زمين کے ستارے تھے ؛ کا خون بہا کر ہمارے زخم دل کو تازه 
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کہ تيری آواز ان تک پہنچ رہی ہے ، ليکن بہت جلد تو کيا ہے ۔ اور تم اپنے اجداد کو آواز دے رہے ہو اور يہ گمان کرتے ہو
  ان سے ملحق ہوگا ، اس وقت تم يہ تمنا کريگا اے کاش تيرا ہاتھ شل ہوتا اورزبان الل ۔ اور ايسی بات اورايسا کام نہ کرتا! 

۔ اور جنہوں نے ہمارےخدا يا تو ہی ہمارا حق دالدے اور ان لوگوں سے جنہوں نے ہم پر ظلم کئے ہيں ان سے انتقام لے لے 
  عزيزوں کا خون بہائے ہيں اور انہيں شہيد کئے ہيں ،ان پر اپنا غضب نازل کر ۔

اے يزيد! خدا کی قسم تو نے خاندان رسول خدا (ص) کا خون بہا کر اور عترت رسول (ص) کی ہتک حرمت کرکے خود اپنا
مت کے دن سب لوگوں کو اکھٹے کئے جائيں گے ، اور ان کھال اتارا ہے اور اپنا ہی گوشت کاٹا ہے ۔اس حالت ميں جب قيا

ِ أَْمو اتاً بَْل أَْحياٌء ِعْنَد کا حق خدا وند واپس لے گا ۔ جيسا کہ خدا وند ارشاد فرما رہا ہے : َو ال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ
  -4-َربِِّھْم يُْرَزقُوَن۔ 

وند فيصلہ اور عدالت کرنے واال اور محمد مصطفے (ص) مدعی اور جبرئيل امين (ع)  تمھارے لئے يہی کافی ہے کہ خدا
ان کا نگہبان ہے ، اور بہت جلد جن لوگوں نے تمہيں فريب ديا ہے اور تجھے لوگوں پر سوار کيا ہے ؛ يعنی معاويہ ، سمجھ 

گا کہ تم ميں سے کس کا ٹھکانا بدترين اور ليں گے کہ ظالم اور ستمکاروں کا صلہ بہت برا ہے اور يہ بھی معلوم ہوجائے 
  کس کا لشکر ضعيف ترين لشکر ہے ۔

اگرچہ زندگی کے نا خوشگوار حاالت نے مجھے تجھ جيسوں کے ساتھ گفتگو کرنے پر مجبور کر ديا ہے، جبکہ ميرے 
ں ؛آنکھيں پر نم ہيں اور نزديک تيری کوئی حيثيت اور ارزش نہيں اور تيری مالمت اور مذمت بہت زياده ہے ۔ليکن کيا کرو

دل جل رہا ہے کہ حزب هللا کے نجيب اور باشرافت انسانوں کا حزب شيطان کہ جو آزاد شده غالم تھے ؛ کے ہاتھوں شہيد 
ہوئے ، اور ہمارا خون تمھارے پنجوں سے ٹپکنے لگے، اور ہمارے گوشت تمھارے منہ سے گرنے لگے، اور يہ پاکيزه 

رنده صفت بھيڑئيوں کا خوراک بنے ، اور نادان بچوں کے ہاتھوں خاک آلود ہوگئے؟!! اگر آج اور مبارک اجساد تمھارے د
ہميں اپنے لئے غنيمت جانتے ہوتو بہت جلد ديکھ لوگے کہ کس قدر مايہ ننگ و عار اور باعث ضرر تھا ۔ميں خدا کے 

  سامنے يہ شکايت لے کر جاؤں گی اور اسی پر توکل کروں گی ۔
ب دينا ہے تو دے اور جو بھی اقدام اٹھا سکتے ہو اور جو بھی تالش اور کوشش کرسکتے ہو تو کرلے ؛ جو بھی مکر وفري

خدا کی قسم نہ تم ہمارا نام مٹا سکو گے اور نہ ہماری وحی کے چراغ کو بجھا سکو گے ، کبھی تمھاری يہ آرزو پوری نہيں 
سے پاک نہيں کرسکو گے ۔ تمھاری فکر پست اور تيری  ہوگی۔ اور ہم پر کئے جانے والے ظلم و ستم کے دبّے کو اپنے

حکومت کے ايام بہت کم ره گئے ہو ، تمھاری يہ جمعيت جلد ہی پراکنده ہوجائے گی ۔اس دن منادی ندا کريگا : اے لوگو! آگاه
   -5رہو خدا کی لعنت ظالموں پر ہو 

ت سے کی اور ہماری انتہا کو شہادت اور رحمت اس خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہماری ابتدا سعادت اور مغفر
قرار ديا ۔خدا سے يہی ميری دعا ہے کہ ان شہيدوں پر خدا کی رحمتيں کامل ہواور ہميں ان کے نيک پسماندگان ميں شمار 

  فرما ۔ ہمارے لئے مہربان اور محبوب خدا کافی ہے جو نيک سرپرست اور وکيل ہے ۔ 
  طبے کے جواب ميں يہ شعر پڑھنا شروع کيا : يزيد نے زينب کبری ٰ (س) کے اس خ

  
  يا صيحة تحمد من صوائح 
   ما اھون الموت على النّوائح

يعنی يہ نوحہ کنان عورت کے لئے شائستہ ہے اور کس قدر موت ان دلسوختہ اور نوحہ گر عورتوں کے لئے آسان ہے ؟ اس
ره کيا ، کی ان کےساتھ کيا کيا جائے ؟ تو انہوں نےکے بعد يزيد نے شاميوں سے اسرای آل محمد (ص) کے بارے ميں مشو

ان کو قتل کرنے کا مشوره ديا ۔ليکن نعمان بن بشير جو وہاں موجود تھا ، کہنے لگا:رسول خدا (ص) نےجس طرح ان سے 
  رفتار کيا ہے ويسے رفتار تم بھی ان کے ساتھ کيا کرو ۔

---------  

  ۔185۔ اللھوف على قتلى الطفوف، ص:  1
  ۔١٠روم ۔  2
  ۔١٧٨۔ آلعمران  3
  ۔169۔ آل عمران/  4
 ۔18۔ ھود/  5
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 زينب کبری (سالم هللا عليھا) اور عاشورا

 

  

  
  خطبہ کا نتيجہ

يہ خطبہ اتنا جامع تھا کہ دوست دشمن سب پر حقيقت کو واضح کرديا ۔ اور مجلس جشن اور سرور ، يزيد کيلئےمجلس ننگ 
  وعار اور غم ميں بدل گيا ۔

سب سے پہلے زينب کبرٰی (س) نے خدا کی حمد وثنا اور اپنے نانا محمد مصطفی (ص) پر سالم ودرود پڑھ کر اپنا حسب • 
  ونسب بيان کيا کہ ميں کون ہوں ۔

کی تالوت کرکے يزيد کے کافر ہونے اور آيات الہی کے منکر ہونے کو ثابت کيا ۔ اور اس شعر  ١٠سوره روم کی آيت • 
  ايا جس ميں يزيد ارسال رسل وانزال کتب کا منکر ہوگيا تھا ۔کی طرف اشاره فرم

بعض نادان لوگ يہ گمان کر رہے تھے کہ جنگ ميں فتح حاصل ہونا حقانيت اور قرب الہی کی دليل ہے ، آپ نے اس خام • 
  خيال کو رد کرتے ہوئے يزيدسے مخاطب ہوا : اے يزيد ! کيا تمھارا گمان ہے کہ تو ۔۔۔

بن الطلقاء؟ کہہ کر يزيد کا حسب و نسب اور اس کی خاندانی حيثيت بيان فرمايا کہ تو ہمارے اجداد کےفتح مکہ امن العدل يا• 
  کے موقع پر آزاد کرده لوگوں کی اوالد ہو ۔

  ابن من لفظ فوه اکباد الشہداء کہہ کر يزيد کی بدکارماں ہند کی حيثيت کو واضح کيا ۔• 
  ابوسفيان کی رسول هللا (ص) کے ساتھ سخت دشمنی کو واضح کيا ۔ نصب الحرب لسيد االنبياء کہہ کر• 
  اال انھا نتيجۃ خال ل الکفر کہہ کر يزيد کی آخرت کے دن ندامت اور پشيمانی کو بيان فرمايا۔• 
  سے استدالل کيا کہ شہدائے کربال زنده اور خدا کے ہاں رزق پارہے ہيں ۔ ١٧٠،  ١۶٩سوره آلعمران کی آيت نمبر • 
يعلم من بّواک و مّکنک کہہ کر گذشتہ خلفاء کی خالفت کے غاصب ہونے کو ثابت کيا ، کہ جس کا نتيجہ ہی تھا کہ يزيد وس• 

  جيسے فاسق و فاجر رسول هللا (ص) کے مسند خالفت پر بيٹھنے لگا ۔
  ۔ ۔ ۔• 

  فاتح شام کی واپسی
و برعليہ يزيد متحول کيا ۔ جس کے بعد يزيد نے حضرت زينب اور امام سجاد کی تقريروں نے شام کے اوضاع و احوال ک

اپنا روش تبديل کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ۔ يزيد کو معلوم ہوا کہ اب اہلبيت (ع) کو مزيد شام 
  ميں ٹھہرانا اس کی مفاد ميں نہيں، لہذااس نے اہلبيت اطہار(ع)کو مدينہ واپس بھيجنے کا انتظام کيا ۔

  شاعر نے اس فاتحانہ واپسی کو يوں اپنے اشعار ميں بيان کيا ہے :فارسی 
  زينب آمد شام را يکبار ويران کرد و رفت 
  اہل عالم را زکار خويش ، ويران کرد ورفت

  از زمين کربال تا کوفہ و شام بال 
  ہر کجا بنھاد پا فتح نمايان کرد و رفت

  بالسان مرتضی از ماجرای نينوا 
  کوفہ عنوان کرد و رفت خطبہ جان سوز اندر

  فاش می گويم کہ آن بانوی عظمای دلير 
  از بيان خويش دشمن را ہراسان کرد وفرت

  خطبہ غّرا فرمود در کاخ يزيد 
  کاخ استبداد را از ريشہ ويران کرد ورفت

  شام غرق عيش وعشرت بود، در وقت ورود 
  -1-وقت رفتن شام را شام غريبان کرد وفت 
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يہ ہے :کہ زينب کبری (س) نے شام اور شام والوں (يزيديوں )کوتباه کرکے نکليں ۔زمين کربال سے اس شعر کا م مفہوم 
لےکر کوفہ اور شام تک جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا ؛ فتح کرکے نکليں۔علی(ع) کے لب ولہجے اور دردناک فرياد ميں 

ليں ۔صاف الفاظ ميں کہہ دوں کہ اس دلير اور کربال کا الم ناک واقعہ کوفہ والوں کے سامنے تفصيل سے بيان فرما کرچ
عظيم خاتون نے اپنے بيان اور خطاب کے ذريعے اپنے دشمن کو بوکھال کر رکھ ديں ۔ شعلہ بيان خطبے کے ذريعے يزيد 
اور ان جيسے ظالموں کے ايوانوں کی بنياد يں قلع قمع کرکے نکليں ۔ جب آپ کو اسير بناکر شام الئی گئی تو اس وقت شام 

والے شراب نوشی ميں مصروف اور جشن منارہے تھے ؛ ليکن جب آپ شام سے نکلنے لگيں تو اس وقت شام کو ، شام 
  غريبان ميں بدل کرنکليں ۔

بحار االنوار ميں بيان ہوا ہے کہ جب ہنده يزيد کی بيوی نے اپنا خواب اسے سنايا تو وه بہت زياده مغموم ہوا ۔ اور صبح کو 
و دربار ميں باليا اور کہا : ميں پشيمان ہوں ۔ ابھی آپ لوگوں کو اختيار ہے کہ اگر شام ميں رہنا چاہيں تواہل بيت اطھار (ع)ک

  رہائش کا بندوبست کروں گا اور اگر مدينہ جانا چاہيں تو سفر کے لئے زاد راه اور سواری کا انتظام کروں گا ۔
اپنے شہيدوں پر رونے کا موقع نہيں مال ہے ، ان پر رونے اس وقت زينب کبری ٰ (س)نے يزيد سے مطالبہ کيا کہ ان کو 

کيلئے کسی مکان کا بندوبست کيا جائے ، اس طرح تين دن شام ميں مجلس عزا برپا ہوئی اور اہل شام کے تمام خواتين اس 
حسين (ع)  مجلس ميں شريک ہوگئيں ، يہا ں تک کہ ابوسفيان کے خاندان ميں سے ايک عورت بھی باقی نہيں تھی جو امام

  -2-پر رونے اور اہلبيت(ع)کی استقبال کيلئے نہ آئی ہو۔ 
جب فاتح شام کی روانگی کا وقت آيا تو زرين محمل کا انتظام کيا گيا تو شريکۃ الحسين(س) نے بشير بن نعمان سےکہا : 

ياه پوش بنائيں تاکہ لوگوں کو پتہ اجعلوھا سوداء حتی يعلم الناس انا فی مصيبۃ و عزاء لقتل اوالدالزہرا(س) ۔ ان محملوں کو س
  چلے کہ ہم اوالد زہرا (س)کے سوگ اور مصيبت ميں ہيں ۔

جب اہلبيت (ع)عراق پہنچے اور زمين کربال ميں وارد ہوئے تو ديکھا کہ جابر بن عبدهللا انصاری (ره)اور بنی ہاشم کے کچھ
صفر کو شہدا کے سروں کو  ٢٠ں ۔ لہوف کے مطابق افراد سيد الشہدا (ع)کے قبر مبارک پر زيارت کرتے ہوئے رورہے ہي

  -3-ان کے مبارک جسموں سے مالئے گئے۔ 
زينب کبری (س) اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کر فرياد کرنے لگی: ہای ميرا بھيا ہای ميرا بھيا ! اے ميری ماں کا نور نظر !

کروں جو کوفہ اور شام ميں ہم پر گذری ؟ اور  ميری آنکھوں کا نور ! ميں کس زبان سے وه مصائب اور آالم تجھے بيان
  پست فطرت قوم نے کس قدر آزار پہنچائی؟ناسزا باتيں سنائی ؟

---------  

  ۔٣١٣۔ سيره وانديشہ حضرت زينب، ص 1
  ۔ ٣٣٩، ص ٣۔ تاريخ طبری ، ج 2
  ۔ ناسخ التواريخ حضرت زينب کبرٰی۔  3

  

  بھائی کی قبر سے وداع

ھائی کی قبر سے وداع کرتے ہوئے جب بہت مضطرب ہوگئيں تو جناب زين العابدين (ع) نے نوحہ سرائی کے بعد اپنے ب
فرمايا : انت عارفۃ کاملۃ و الصراخ من عادة الجاھلين اصبری واستقری ؛ پھوپھی جان !آپ تو عارفہ کاملہ ہيں آه وزاری کرنا

کبری(س) نے فرمايا : يا علی و يا قرة عينی !  دور جاہليت کی عادات ميں سے ہے ، آپ صبر سے کام ليں ۔ اس وقت زينب
  -1-دعنی اقيم عند اخی حتی جاء يوم وعدی النی کيف الق اہل المدينۃ و اری الدور الخاليۃ؟! 

اے علی !اے ميرے نور نظر ! مجھے يہيں رہنے ديجئے ميرے بھائی کے پاس ، يہاں تک کہ موت آجائے ۔کس طرح ميں 
ہ سے مالقات کروں اور کس طرح خالی مکانوں کا نظاره کروں؟! پھر فرياد کرنے لگيں : وا مدينہ کو جاؤں اور اہل مدين

  اخاه ! واحسيناه!
امام (ع) نے فرمايا : اے پھوپھی جان ! آپ سچ فرمارہی ہيں ،کہ بغير بابا کے ، بھائی اور چچا عباس کے اور بھائی قاسم 

  ہمارے نانا رسول خدا (ص) کا حکم بھی تو ہميں بجا النا ہے ۔کے گھروں کا ديکھنا سخت ہے ، ليکن رضای الہی اور 
آج اگر کوئی اسالم بچا ہے تو حسين کی قربانی اور زينب کی لٹی ہوئی چادر اور سيد سجاد کی اسيری کی مرہون منت ہے ۔ 

اہل بيت (ع) کی  ورنہ تو يزيد ، رسول خدا (ص) کا خليفہ بن کر دين اور آئين رسول خد(ص)کا انکار کرچکا تھا ۔ليکن
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  قربانی نے دين اسالم کی تا قيامت حفاظت کا انتظام کيا ۔ 
  دنيا سے تو نے آخر يہ رسم ہی مٹادی 

  اب مانگتا نہيں ہے بيعت کوئی کسی سے
  بی بی تيرا کرم ہے ہر ماں پہ ہر بہن پر 

  -2-اب چھينتا نہيں ہے چادر کوئی کسی سے 
  

  تمت بالخير
---------  

  ۔٢٠۶زہرا ، ص۔ نائبۃ ال 1
  ۔ پيام اعظمی؛ والقلم ۔ 2
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