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   ٣٥٦نورانی کلمات.....

  ٣٥٧امام کے امتحان کے لئے متوکل کا ابن سکيت کو بالنا..... 
   ٣٥٩عبادت .....

  ٣٦٠متوکل کے ساتھ .....
   ٣٦٠کی شکايت ..... امام

  ٣٦٠امام کا شکايت کی تکذيب کرنا.....
   ٣٦١متوکل کا امام کے پاس خط .....

  ٣٦٢امام علی نقی کا سامرا پہنچنا .....
   ٣٦٤امام خان صعاليک ميں .....

  ٣٦٤امام کی متوکل سے مالقات .....
   ٣٦٤متوکل اچھے شاعر کے متعلق سوال کرنا .....

   ٣٦٦۔ امام کے گھر پر حملہ ..... ١
   ٣٦٨۔ امام پراقتصادی پا بندی ..... ٢
   ٣٦٨۔ امام کو نظر بند کرنا ..... ٣

   ٣٦٩کا متوکل کے لئے بد دعا کرنا ..... امام
   ٣٧٠امام کا متوکل کے ہالک ہونے کی خبر .....

   ٣٧١متوکل کی ہالکت .....
  ٣٧٣....امام پر قاتالنہ حملہ .

   ٣٧٤تجہيز و تکفين .....
  ٣٧٥تشييع جنازه .....

   ٣٧٥ابدی آرام گاه .....
   ٣٧٩سن عسکری عليہ السالم .....حضرت امام ح

   ٣٧٩آپ کا نسب .....
   ٣٣٠والدت .....

  ٣٨١آپ کی والدت کے پر شرعی رسومات .....
   ٣٨١آپ کی پرورش .....

   ٣٨٢امام کی هللا سے خشيت .....
   ٣٨٣اپنے پدر بزگوار کے ساتھ .....

   ٣٨٣آپ کی عبادت .....
   ٣٨٣حلم .....
   ٣٨٤کرم .....
   ٣٨٥علم .....

   ٣٨٥بلند اخالق يا کريمانہ اخالق .....
  ٣٨٦اقوال حکيمانہ .....

   ٣٨٧امامت کے دالئل .....
   ٣٨٩امام حسن عسکری عليہ السالم کا علی بن الحسين کے نام خط .....

   ٣٩٢امام حّکاِم عصر کے ساتھ .....
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  ٣٩٢۔ متوکل ..... ١
  ٣٩٢متوکل کی عيش پرستی .....

  ٣٩٥کھلم کھال گناه کرنا .....
   ٣٩٥علويوں کے ساتھ .....

   ٣٩٦متوکل کی امام اميرالمومنين سے عداوت .....
  ٩٦٣متوکل کے ذريعہ امام حسين کے مرقد مطہر کا انہدام .....

  ٣٩٧امام علی نقی کے ساتھ .....
   ٣٩٧۔ منتصر کی حکومت ..... ٢
   ٣٩٧۔ مستعين کی حکومت ..... ٣
   ٣٩٨۔ معتزکی حکومت ..... ٤
   ٤٠٠۔ مہتدی کی حکومت ..... ٥
   ٤٠٠۔ معتمد کی حکومت ..... ٦

   ٤٠١اما م پر قاتالنہ حملہ .....
   ٤٠٢جنةالماوٰی کی طرف .....

   ٤٠٢تجہيزوتکفين .....
   ٤٠٢تشييع جنازه .....
   ٤٠٣....آخری قيام گاه .

   ٤٠٧حضرت امام مہدی ( عج ) .....
   ٤٠٧عظيم مولودياوالدت باسعادت .....

   ٤٠٩والدت کے رسم ورواج .....
   ٤١٠عام دعوت .....

   ٤١٠شيعوں کو آپ کی والدت کی خو شخبری .....
   ٤١١اسم مبارک .....

   ٤١١نا .....آپ کے وجود سے شيعوں کو آگاه کر
  ٤١١بلنداخالق.....

   ٤١٢۔ آپ کے علوم کی وسعت ..... ١
   ٤١٣۔ آپ کا زہد ..... ٢
   ٤١٤۔ آپ کا صبر ..... ٣
   ٤١٤۔ شجاعت ..... ٤

   ٤١٥آپ کی سخاوت .....
   ٤١٦۔ حق ميں پا ئيداری ..... ٦

   ٤١٦عبادت .....
   ٤١٦غيبت ِ صغرٰی .....
   ٤١٧غيبت کا زمانہ .....

   ٤١٧جہاں آپ رو پوش ہوئے .....
   ٤١٧آپ کے عظيم و بزرگ سفير .....

   ٤١٨۔ عثمان بن سعيد.....  ١
   ٤١٨آپ کی وفات .....

   ٤١٨ی ان کی تعزيت پيش کرنا .....امام ک
  ٤١٩۔ عثمان بن سعيد ..... ٢
   ٤٢٠۔ حسين بن روح ..... ٣
   ٤٢٠۔ علی بن محمد َسَمری ..... ٤

   ٤٢١فقہا ء کی واليت .....
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   ٤٢٢غيبت کبرٰی .....
   ٤٢٢سواالت .....

   ٤٢٢۔ آپ کی طوالنی عمر ..... ١
   ٤٢٢جواب .....

   ٤٢٣۔اتنی طويل عمر کيوں دی گئی ؟ .....٢
   ٤٢٣جواب .....

   ٤٢٣ر کيوں نہيں ہوتے ؟ .....۔ امام منتظر ظاہ ٣
   ٤٢٤جواب .....

   ٤٢٥امام کے ظہور کی عالمتيں.....
   ٤٢٥۔ ظلم کا پھيلنا ..... ١
   ٤٢٦۔ دجال کا خروج ..... ٢
   ٤٢٨۔ سفيانی کا خروج ..... ٣
   ٤٢٨۔ سياه جھنڈے ..... ٤
   ٤٢٩آسمانی آواز ..... ۔ ٥
   ٤٣٠۔ حضرت عيسٰی کا آسمان سے نازل ہونا ..... ٦

  ٤٣١ظہور کا وقت .....

 

 

  

  ائمہ اہل بيت (عليھم السالم) کی سيرت سے 
  خوشبوئے حيات

  باقر شريف قرشی 
  مترجم : سيد ضرغام حيدر نقوی 

  مجمع جہانی اہل بيت (عليھم السالم)
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  حرف اول 

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
بزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے س

ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 
يت واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابل

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

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣تقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ار
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 
 قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے

عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے 
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب 
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  اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
الم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچہ رسول اس

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 
عام کرنے سے محروم کردئی گئی  سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو

تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری 
رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں

ت سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں نے بيرونی افکار و نظريا
اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ

کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا 
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار 

کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 
کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگی حاصل کرنے 

تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 
  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔

ونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت (عالمی اہل بيت ک
کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 

دا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ا
قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس 

مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 
کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ثقافت کو عام 

صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں
ميت کو امن و نجات کی دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آد

  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 

مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی  مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب،
سلسلے کی ايک کڑی ہے، حجة االسالم باقر شريف قرشی کی گرانقدر کتاب نفحات من سيرة ائمة اہل البيت عليہم السالم 

ں کو فاضل جليل موالناسيدضرغام حيدر نقوی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونو
کے شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم 

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

  والسالم مع االکرام
  مدير امور ثقافت،

  مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

  آغاز سخن 
پروردگار عالم نے اہل بيت عليہم السالم کو اپنے اسرار کامحافظ ،اپنے علم کا مخزن ،اپنی وحی کا مفسراور صراط 

ن کو تمام لغزشوں سے محفوظ رکھا،ان سے ہر طرح کی پليدگی مستقيم کی روشن دليل قرار دياہے، اسی بنا پر ا
  اوررجس کو دور رکھاجيسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے :

ْجَس َْہَل اْلبَْيِت َويُطَہَِّرُکْم تَْطِہيًرا )(هللاُ نََّمايُِريُد ا◌ِ )   )١لِيُْذِہَب َعْنُکْم الرِّ
کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه رکھے جوپاک و پاکيزه  ''بس هللا کا اراده يہ ہے اے اہل بيت تم سے ہر برائی

  رکھنے کا حق ہے ''
  قرآن کريم ميناُن کی اطاعت ،واليت اور محبت کی تاکيد کی گئی ہے جيسا کہ خدا وند عالم فرماتا ہے : 

ُسوَل َوُ◌ْولِی اْلَ◌ْمِرِمْنکُ هللاَ ( يَاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُواَِطيُعواا   )٢ْم)(َوَ◌ِطيُعواالرَّ
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  ''اے ايمان النے والو! هللا کی اطاعت کرورسول اور صاحبان امر کی اطاعت کروجو تمھيں ميں سے ہيں ''۔
  نيزخداوند عالم کا يہ فرمان ہے :

  ) ١قُْل الََ◌ْسَ◌لُُکْم َعلَْيِہ َْجًرااِلَّ اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْربَی) ۔( ◌ِ )
..............  

  ۔٣٣۔سورئہ احزاب، آيت ١
  ۔٥٩ہ نساء ،آيت ۔سورئ٢
  ۔٢٢۔سورئہ شورٰی، آيت ٣

''آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس تبليغ رسالت کاکوئی اجر نہيں چاہتا سوائے اس کے کہ تم ميرے اقربا ء سے محبت 
  کرو ''۔

  اسی طرح رسول اعظم ۖ نے اپنی حديث ميں تاکيد فرما ئی ہے جو محدثين کی نظر ميں متواتر ہے :
،َحْبل َمْمُدْودُ ''اِنِّی تاِرک في  ِمَن السََّماِئ اِلَی ُکُم الثَقَلَْيِن َمااِْن تََمسَّکتُم بِِھمالَن تضلُّوابعدی،اََحَدھَُما اَْعظَُم ِمَن اآْلَخِر:ِکتَاَب ّهللاٰ

  ْخلُفُْونِْی فِْيِھَما''۔االَرض،َوِعْتَرتِْی اَْھَل بَْيتِْی َولَْن يَّْفتَِرقَاَحتّٰی يَِرَدا َعلَیَّ اْلَحْوَض فَانظُروا َکْيَف تَ 
''ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں ،جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہوگے ہر گز ميرے 
بعد گمراه نہيں ہوں گے ،ان دونوں ميں سے ہر ايک ،ايک دوسرے سے اعظم ہے : هللا کی کتاب جو آسمان سے لے کر

ميری عترت ميرے اہل بيت ہيں ، وه دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے  زمين تک کھنچی ہوئی رسی ہے ،اور
يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس واردہوں،پس ميں ديکھوں گا کہ تم ميرے بعد ان سے کيسا برتائو کروگے ''يہ 

علمبر دار ،آپ کے  سب اس لئے ہے کہ يہ هللا کی مخلوق پر اس کی حجت ہيں،خاتم االنبياء کے خلفاء ،پرچم اسالم کے
علم و نور کا خزانہ اوراسوئہ حسنہ ہيننيز هللا کی بندگی کيلئے اپنے قول وفعل کے اعتبار سے ہمارے لئے نمو نٔہ عمل 

  ہيں ۔
ان کی سيرت طيبہ بلند و باال کر دار ،اعلٰی نمونہ ،اسالم کے علوم و معارف کے ناشر ، ايثاروقربانی زہد،تواضع 

کی امدادجيسے مکارم اخالق کامجموعہ ہے اور اس کتاب ميناسی موضوع پر روشنی ڈالی گئی  ،فقيروں اور کمزوروں
  ہے ۔

ہم اس گفتگوکے آخر ميں خداوند قدوس سے يہ دعا کرتے ہيں کہ وه ہم کو اس کے منابع وماخذسے استدالل کر نے ميں
  کامياب و کامران فرمائے ۔

  ے والے اداره اسالمی کے شکر گذار ہيں ۔آخر ميں ہم مؤسسہ اسالمی کے نشر و اشاعت کرن
ّٰ رّب العالمين،وصلی ّهللاٰ علٰی محمد وآلہ الغّر الميامين   والحمد 

   مہدی باقر قرشی
 ھ١٤٢٤محرم  ١٣

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  مقدمہ
  
)١(  

بيشک ہر انسان کی فطرت اور اس کے خمير مينيہ بات شامل ہے کہ وه ايک ايسا عقيده حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے 
مطابق زندگی گذارنا آسان ہواور وه اس کے نامعلوم مستقبل کے بارے مينايک پناہگاه قرار پاسکے، خاص طور پراپنی موت 

ن اسی وقت اس کا ضمير يہ چاہتا ہے کہ اس ذات کی معرفت حاصل کے بعدوه قابل اطمينان ٹھکانہ حاصل کر سکے اور عي
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  کرے جس نے اسے پيدا کيا ہے اور اس عرصٔہ حيات ميں اسے وجود عطا فرمايا ہے۔
يہی وجہ ہے کہ دنيا کے خالق کے بارے مينموجود افکار کے درميان زمين سے ليکر آسمان تک کا اختالف پايا جاتا ہے 

جود ميں نہيں آسکتی اور نہ ہی يہ عقل ميں آنے والی بات ہے ۔ کائنات مينبسنے والے انسانونميں سےکيونکہ يہ دنيا اچانک و
بعض سورج کو اپنا خدا مان بيٹھے کيونکہ يہ گرمی بخشتا ہے ،بعض نے چاند کو اپنا خالق مان ليا کيونکہ اس کے نکلنے 

)اور نکلنے کے بھی فائدے ہيں اور ١پھر اس کے ڈوبنے(،نمو کرنے اور کامل ہونے کے متعدد فائدے اور عجائبات ہيں، 
بعض فرقے جہالت و نا دانی کی بنا پراپنے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگے جن کو انھوں نے هللا کے بجائے اپنا 

ور يزيد کےخدا قرار دياتھا۔خانۂ کعبہ کی ديواروں پرتين سو ساٹھ بت رکھ دئے گئے تھے جن ميں سے ہبل معاويہ کے باپ ا
  دادا ابوسفيان کا خدا تھا اور بقيہ 

  
۔عراق ميں مقبروں کی ديواروں پر سورج ،چانداور بعض ستاروں کی تصويريں بنا ئی گئی ہيں جس کا مطلب يہ ہے کہ ١

  مرنے والے ان کی عبادت کيا کرتے تھے ۔ 
  مکہ اور مکہ سے باہر رہنے والے قريش سے متعلق خاندانوں کے خدا تھے ۔

  
)٢(  

پروردگار عالم کے تمام انبياء هللا کی مخلوق، اس کے بندوں پر حجت تمام کرنے اور ان کی فکروں کو صاف و شفاف کرنے
کے لئے مبعوث کئے گئے ،انھوں نے ہی جہالت کے بتوں اور باطل عقائد سے لوگوں کے اذہان کو صاف کيا ،اسی طرح 

  مکمل طور پرآزادرہنے کی دعوت دی ۔انھوں نے انسان کے اراده ، طرز عمل اورعقائدکو
انبياء کے مبعوث کئے جانے کا عظيم مقصد، هللا کے بندوں کواس کی عبادت اور وحدانيت کی دعوت دينا تھا ،وه خدا جو 

خالق کائنات ہے ،ايسی زندگی عطا کرنے واال ہے جوزمين پر خير اور سالمتی کی شناخت پر مبنی ہے ،اسی طرح ان کی 
مقصد انسان کو اُن خرافات سے دور کرنا تھا جن کے ذريعہ انسان کا اپنے اصلی مقصد سے بہت دور چلے دعوت کا اہم 

  جاناہے ۔
مشرقی عرب ميں سب سے نماياں مصلح حضرت ابراہيم عليہ السالم تھے جنھوں نے زمين پر هللا کا نام بلند کرنے کيلئے 

بلہ کيا ،جيسا کہ آ پ نے بتوں کو پامال اور ان کو نيست و نابود جہاد کيا ،شرک کا قلع و قمع کرنے کيلئے سختی سے مقا
)جبکہ اُن کی قوم نے اُن پر سختياں کيں ، آپ کے زمانہ کے سرکش بادشاه نمرودنے آپ کو طرح ١کرنے کيلئے قيام کيا ،(

پروردگار عالم نے آگ کو طرح کی اذيتيں دينا شروع کرديں ،اور آپ کو دہکتی ہو ئی آگ ميں منجيق کے ذريعہ ڈال دياليکن 
  )٢جناب ابراہيم کيلئے ٹھنڈاکرديا ۔(

اسی طرح انبياء عليہم السالم نے زمين پر هللا کانام بلندکرنے کيلئے جنگ و جہاد کيا ، اورانسان کی فکر اور اس کے اراده 
  کو غير خدا کی عبادت سے آزادی عطاکی ۔

  
آيات ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم کے جہاد اوربتوں سے مقابلہ تک ،ان ٦٧سے٥١۔مالحظہ کيجئے سورئہ انبيائ، آيت ١

  کرنے کے طريقے بيان کئے گئے ہيں۔
۔پروردگار عالم نے آگ کی حرارت کو ٹھنڈک ميں بدل دياجو اس کی ضدہے،يہ ايک ايسا حقيقی معجزه ہے جس کے ذريعہ٢

  هللا نے اپنے انبياء عليہم السالم کی تا ئيد فرما ئی ہے ۔
  
)٣(  

هللا کی وحدانيت کے اقرار اور انسان کو آزاد فکر کی طرف دعوت دينے ميں رسول اعظم حضرت محمد مصطفٰے ۖ کی 
شخصيت ممتاز و نماياں ہے ،آپ ہی نور کی مشعلوں کو اٹھانے والے ہيں ، آپ نے ہی جہالت کے خو شنما دکھائی دينے 

غرق تھے ، مکہ ميں نور کی شعاعيں پھيليں جو اصنام اور بتوں کا  والے ان عقائد کو پاش پاش کيا جو گناه اور خرافات ميں
مرکز تھا ،کو ئی بھی قبيلہ بتوں سے خا لی نہيں تھا ہر گھر ميں بت تھے ، جن کی وه هللا کے بجائے پرستش کياکرتے تھے 

نہ بن سکی ،آپ نے بڑی ،نبی اکرم ۖ نے محکم عزم و اراده کے ساتھ اس کا مقابلہ کيا آپ کے سامنے کو ئی چيز رکاوٹ 
محنت و مشقت کے ساتھ توحيد کا پرچم بلندکيا،خدا کی عبادت کا تصور پيش کيا،تاريخ کارخ بدل ڈاال اور انسان کو خرافات 

  ميں غرق ہونے سے نجات ديدی ۔
مکہ ميں نازل يہ بات بھی شايان ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ۖ پر قرآن کی اکثر آيات 
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فرما ئيں اورآنحضرت نے پروردگار عالم کے وجودپرمحکم اور قاطع دليليں پيش کيں جن کا انکار کمزور ذہن والے انسان 
  کے عالوه کو ئی نہيں کر سکتاہے ۔

  
)٤(  

ش قريشنبی اکرم ۖ مکہ سے يثرب ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ،هللا نے آپ کو فتح مبين عطا فرمائی ،آپ کے دشمن ،سرک
اور سرکرده عربوننے آپ کو زير کرنا چا ہا تو آپ نے ايک عظيم حکومت کی بنياد ڈالی ،اپنی امت کے لئے بہترين اور مفيد

قواعد و ضوابط معين فرمائے جن سے تہذيب و تمدن کو چاليا جاسکے ،اس (حکومت )ميں انصاف ور حقوق کی ادائيگی 
ا حل پيش کيا،انسان کی زندگی کا کو ئی گو شہ ايسا نہيں چھوڑا جس کے لئےکی ضمانت لی ،اس ميں زندگی کی مشکالت ک

شرعی قانون نہ بنايا ہو يہاں تک کہ خراش تک کی ديت کے قوانين معين کئے ،شريعت اسالميہ کو نافذ کياجس ميں سب کے 
کے طريقہ سے با لکل بھی  لئے احکام مقررکئے ، جس سے فطرت انسانی کا قافلہ رواں دواں ہوگيا،جو انسان کی زندگی

الگ نہيں ہوسکتا تھااور پھر آنحضرت کے اوصياء و خلفاء نے ان قوانين کو لوگوں تک پہنچايا جو ائمۂ  ہدايت اور مصباح 
  اسالم ہيں ۔

  
)٥(  

ا يہ رسول اسالم ۖ نے جس چيز کو اپنی زندگی مينزياده اہميت دی وه اپنے بعد امت کی قيادت و رہبری کا مسئلہ تھالٰہذ
ضروری تھاکہ آپ اپنے بعد اس امت کی قيادت و رہبری کی باگ ڈور سنبھالنے کيلئے کسی کو معين فرمائينجولوگوں تک 
خير و بھالئی کو پہنچا سکے ،آپ نے اپنی سب سے پہلی دعوِت دين کے موقع پريہ اعالن کردياکہ جو آپ کی رسالت پر 

وفات کے بعد ميراخليفہ ہو گا اس سلسلہ مينآپ نے بڑا اہتمام کيا راويوں کا  ايمان الئے گا اور آپ کی مدد کرے گا اور ميری
اتفاق ہے کہ حضرت اميرالمو منين علی عليہ السالم نے آپ کی دعوت پر لبيک کہاحاالنکہ آپ ابھی بہت کم سن تھے،پھر 

  آنحضرت نے آپ کواپنے بعدکے لئے اپنا وصی اور خليفہ معين فرمايا۔
ے اپنے اہل بيت اور اصحاب پر نظر ڈالی تو ان ميں اپنے چچا زاد بھا ئی اور سبطين (امام حسن و امام حسين پيغمبر اسالم ۖ ن

)کے پدر بزرگوارحضرت علی کے عالوه کو ئی ايسانظر نہ آياجو آپ کے ہم پلّہ ہو سکے ،آپ هللا پر خالص ايمان کی نعمت 
ے تھے ،مزيد يہ کہ رسول هللا ۖ نے آپ کو علم کے خزانہ سے نوازا سے ماال مال تھے اور دين کی مشکلوں ميں کام آنے وال

تھاجس کو آپ نے مستقبل ميں ثابت کردکھايا، آپ نے ان کو اپنے بعد امت کے لئے معين فرمايا تاکہ وه ان کی ہدايت کا 
  فريضہ ادا کريں اور اس امت کو گمراہی سے نجات دے سکيں ۔

عليہ السالم کی امامت کا متعدد مقامات پراعالن فرمايا،ايسی متعدد احاديث و روايات رسول اسالم ۖ نے اپنے بعد حضرت علی
ہيں جن ميں نبی نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار ديا ہے يا فرمايا:ان کا ميرے نزديک وہی مقام ہے جو ہارون کا موسٰی 

شہر علم کا دروازه ہيں ،غدير خم کی نظر ميں تھا ،علی حق کے ساتھ ہيں اور حق علی کے ساتھ ہے نيزوه ميرے 
مينمسلمانوں سے ان کی بيعت لے کر انھيں عزت بخشی ،ان کو مسلمين کا علمبر دار قرارديا،ان کی واليت ہر مسلمان عورت
اور مرد پر واجب قراردی ،حج سے واپسی پر( تمام قافلے والوں سے جب وه اپنے اپنے وطن واپس جانا چا ہتے تھے تو ان 

خالفت و امارت کے لئے بيعت لی ،اور اپنی ازواج کو عورتوں سے بيعت لينے کا حکم ديا،دنيائے اسالم ميں  سے) آپ کی
  اس کی ياد ہميشہ باقی رہے گی يہاں تک کہ اس دن کو ايمان اور نعمت کبرٰی کا نام ديا گيا ۔

)٦(  
ايسے بلند و باال خصوصيات اور مثُل اعلٰی کا  جب ہم نے ائمہ اہل بيت عليہم السالم کی سيرت کو پيش کيا تو اس ميں ہم نے

  مشاہده کيا ،جومنابع نبوت اور شجرئہ وحی ہيں ۔
الحمد  ميننے چاليس سال سے ان کے بارے ميں اُن کے شرف و عزت کی داستانيں تحرير کی ہينجس ميں ہم نے ان کے 

ميں سے کسی امام سے متعلق کتابونکا مطالعہ کيا توآثار و سيرت کو لوگوں کے درميان شائع کيا،خدا کی قسم جب ہم نے ان 
اس کی تمام فصلوں اور سطور ميں نور،ہدايت ، شرف اورکرامت کے عالوه اور کچھ نہيں پايا،ان کاهللا تبارک و تعالٰی کے 

  نور سے اقتباس کيا گيا ہے جس سے گمراہوں کو ہدايت ملتی ہے اور حيرت زده کو رشادت ملتی ہے ۔
طاہرين سالم هللا عليہم ،دنيا کی ہر رنگينی اوراس کی زيب و زينت سے باالتر ہے اس ميں صرف هللا کی طرف سيرت ائمہ 

سے کا ميابی کا رخ ہے،اسی کے لئے مطلق عبوديت دکھا ئی ديتی ہے ،وه اپنی راتيں خدا کی عبادت ،اس سے لو لگانے 
ہ ميں ان کے دشمن اپنی راتيں رنگين کرکے ،بدکاری اور اس کی کتاب کی تالوت کرکے بسر کرتے ہيں ،اس کے مقابل

،ديوانگی اور مست ہو کر بسر کرتے ہيں ،خدا ابو فارس پر رحمت نازل فرمائے اس نے مندرجہ ذيل شعر بنی عباس اور آل 
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  نبی کے متعلق کہا ہے :
  

  تُمسی التالوة فی ابياتھم ابداً 
  وفی بيوتکم ُ االوتاُر والنغمُ 

ھر سے ہميشہ قرآن کی تالوت کی آواز آتی ہے اور تمہارے گھروں سے ہميشہ گانے بجانے کی آوازيں ''ان (آل نبی )کے گ
  آتی ہيں '' ۔

ائمہ اہل بيت عليہم السالم تقوٰی کے ستون تھے ،ايمان کے لئے آئيڈيل تھے ،ليکن ان کے دشمن فساد اور تمام اخالقی اور 
  ں ۔انسانی قدرو قيمت کو برباد کرنے ميں آئيڈيل ہي

  
)٧(  

جب سے تاريخ اسالم وجو د ميں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کا يہ يقين واعتقاد ہے کہ ائمہ دين اسالم کی 
حمايت و مدد کرنے والے ہيں ،رسول هللا ۖ کے وصی ہيں ،قرآن حکيم کے ہم پلہ ہيں ،شيعوں کايہ عقيده کسی سے تعصب يا 

پر کتاب خدا اور سنت نبويہ کی قاطع دليليں موجود ہيں ،جن سے کسی مسلمان کے تقليد کے طور پر نہيں ہے ،اس مطلب 
لئے اغماض نظر کرنا اور انھيں پس پشت ڈال ديناجا ئز نہيں ہے ،يہ صاف و شفاف دالئل ہيں ،ان کا فائده واضح و روشن 

  رشاد ہے :ہے ،مسلمانوں پر ان سے محبت کرنا واجب قرار ديا گيا ہے، اس سلسلہ ميں هللا کا ا
  )١قُْل الََ◌ْسَ◌لُُکْم َعلَْيِہ َْجًرااِلَّ اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْربَی )۔( ◌ِ )

''آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس تبليغ رسالت کاکوئی اجر نہيں چاہتا سوائے اس کے کہ تم ميرے اقربا ء سے محبت کرو 
  ''۔ 

  آيۂ  واليت نے عترت اطہار کی محبت واجب قرار دی ہے ۔
  
)٨(  

اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ اہل بيت عليہم السالم کا شريعت اسالم ميں ان کے جد بزرگوار رسول اکر م ۖ کے 
عالوه دوسرا کو ئی اورطريقہ نہينہے ،بلکہ اہل بيت کا طريقہ رسول هللا ۖ کا طريقہ ہے جوآنحضرت کے طريقہ و روش سے 

ت ،عقود اور ايقاعات ايک ہی چمکتے ہوئے نور و حکمت کے سرچشمہ سے اخذ ہی اخذ کيا گيا ہے ،تمام عبادات و معامال
کئے گئے ہيں ،جن کو حضرت محمد مصطفٰے ۖ کہا جاتا ہے،فقہ اسالمی کی عظيم الشان شخصيت حضرت امام صادق نے 

ہمارے آباء و اجداد اعالن فرمايا ہے کہ جو احکام شريعت ، بلند و برتراخالق اور آداب وغير ه نقل کئے گئے ہيں وه سب 
کے اس خزانہ سے نقل کئے گئے ہيں جن کو انھوں نے رسول اسالم ۖ سے حاصل کيا تھا ،ان کی احاديث (کسی مغالطہ کے 

بغير )جوہِر اسالم کی حکايت کر تی ہيں ،ان کی حقيقت رب العالمين کی طرف سے اسی طرح نازل ہو ئی ہيں ،اس 
ی طعن و طنز نہيں کيا گيا ہے ،ان کے علمی چشمے ہيں جن کے ذريعے وه سيراب ميناسالمی مذاہب پر کسی طرح کا کو ئ

  کئے گئے ہيں ۔
..............  

  ۔٢٢۔ سورئہ شورٰی، آيت ١

)٩(  
ائمہ عليہم السالم سے نقل شده تمام ماثوراحکام و تشريعات بالکل حق اورعدل خالص ہيں ، ان ميں کوئی پيچيدگی اور 

ل پر شيعوں کے بڑے بڑے فقہا نے اعتماد کيا ہے يا جن کو ستون قرار ديا ہے وه عسر و حر ج اغماض نہيں ہے ،جن دالئ
کو دور کر نے والی دليليں ہيں ،جب مکلف پر عسر و حرج الزم آرہا ہو تو يہ ادلّۂ  اوليہ پر حاکم ہو تی ہيں ،اسی طرح ضرر

رر عائد ہو رہا ہو تو يہ ادلّۂ  اوليہ پر حاکم ہو تی کو دور کرنے والی احا ديث جب مکلف پر کسی کی طرف سے کو ئی ض
  ہيں۔

  بہر حال ائمہ اہل بيت عليہم السالم کا مذہب شريعت کے تمام اطوار مينفطری طور پرہر زمانہ ميں رواں دوانہے ۔
  
)١٠(  
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زرج کے قبيلوں پيغمبر اسالم ۖ کے بڑے بڑے صحابی جيسے عمار بن ياسر ،سلمان فارسی اور ابوذر غفاری اور اوس و خ
کی وه ہستياں جنھوں نے اسالم کو اپنی کوششوں اور جہاد کے ذريعہ قائم کيا ان سب نے اہل بيت عليہم السالم کا مذہب کا 

اختيار کيا ،کيونکہ نبی اکرم ۖ نے اپنی عترت کوکشتی نجات قرآن مجيد کے ہم پلّہ اور باب حطّہ کے مانند قرار ديا ہے ،اور 
قائد و رہبر حضرت امير المو منين علی عليہ السالم ہيں جو حق کے ساتھ ہيں اور حق ان کے ساتھ ہے،ان  اُن (اہل بيت )کے

کی نبی اکرم ۖسے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی مو سٰی سے تھی اور ان ہی کے مذہب کو مذہب ِحق کانام ديا گيا ہے 
  ۔اسی سلسلہ ميں شاعر اسالم کميت کا کہنا ہے :

  آَل احمَد شيَعةومالَِی ااِّل 
  

  َومالَِی ااِّل َمْذھَب الحقِّ َمْذھَب
  ''ميں آل احمد ۖ کا شيعہ ہوں اورمذہب حق کے عالوه ميرا اور کو ئی مذہب نہيں ہے''۔

  
)١١(  

اگر اموی اور عباسی سياست نہ ہو تی تو مذہب اہل بيت عليہم السالم اسالمی معاشره ميں واحد مذہب ہوتا،کيونکہ يہ نبی 
 سے متصل ہے اور اُن ہی سے اخذ کيا گيا ہے ،مگر کياکيا جائے کہ بنی اميہ اور عباسيوں نے اہل بيت کا مقابلہ کر  ۖاکرم

نے کی ٹھان لی اور ان کو سزا ئيں دينا شروع کردينکيونکہ يہ اہل بيت ان کے ظلم و جبراوران کی حکومت کيلئے خطره 
انوں ميں اہل بيت اور ان کے شيعوں کی ضد پر اڑگئے ،جس سے شيعوں تھے ،اسی لئے وه تمام سياسی اور اقتصادی ميد

کے ائمہ نے اُن (شيعوں ) پر تقيہ الزم قرار ديديا، اور ان کودی جانے والی سخت سزائوں کے ڈر کی وجہ سے اپنا مذہب 
ق کو پائمال کر دينااور مخفی کرنے کی تاکيد فرما دی، وه سزائيں يہ تھيں جيسے آنکھيں پھوڑدينا ،ان کے تمام فطری حقو

  عدالت و کچہری ميں ان کی گو اہی قبول نہ کياجانا ۔
  
)١٢(  

اموی اور عباسی حکمرانوں نے شيعوں کو طرح طرح کی تکليفيں ديں ،ان کے سخت سے سخت امتحانات لئے ،ان پر سخت
گمان کی بنا پر ہی ان کو قتل کر ظلم و تشدد کئے ،ان کے ہاتھ کاٹ دئے ،ان کی آنکھيں پھوڑ ديں اورمعمولی سے وہم و 

  دياجاتا تھا ۔
شيخ طوسی فرماتے ہيں :(مسلمانوں اور غير مسلمانوں ميں کو ئی ايسا طائفہ و گروه نہيں ہے جس پر اہلبيت عليہم السالم 

صيات و کے شيعوں کی طرح ظلم و ستم ڈھائے گئے ہوں ،اس کا سبب ان کا عقيدهٔ  امامت ہے اور امام ان بلند و باال خصو
صفات کے مالک تھے جو ان حاکموں ميں نہيں پائے جاتے تھے جو مسلمانوں پر عدالت نہيں بلکہ تلوار کے زور پر 

حکومت کرتے تھے ،وه (نا انصاف حکام)اُن کو چور و ڈاکو سمجھتے تھے اسی لئے انھوں نے اُن کی حکومت کو گرانے 
  کے لئے ہتھياروں سے ليس ہوکر قيام کيا )۔

ے (بڑے ہی فخر و عزت کے ساتھ )عدل سياسی اور معاشرتی زندگی کی بنياد ڈالی، انھوں نے حکومت سے شيعوں ن
مسلمانوں کے درميان عدل کے ذريعہ مال تقسيم کرنے مانگ کی، حاکموں کی شہوت پرستی کے ذريعہ نہيں ،لٰہذا عباسی 

  انھيں کچل ديا ۔اور اموی تمام بادشاہوں نے ان کا کشت و کشتار کرکے سختی کے ساتھ 
  
)١٣(  

انھوں نے نا انصافی کرتے ہوئے شيعوں پر ايسے ايسے پست الزام لگائے جن کی کو ئی سند نہيں ہے ،جو الزام لگانے 
والوں کی فکری اور علمی پستی پر داللت کرتے ہيں، اُن ہی ميں سے انھوں نے شيعوں پر ايک يہ تہمت لگائی کہ شيعہ بتوں

نکہ يہ امام حسين عليہ السالم کی قبر کی مٹی ہے جس کے شرف کو هللا نے زياده کيا ہے ،اور ہم کو سجده کرتے ہيں حاال
نے يہ مطلب اپنی کتاب ''السجود علی التربة الحسينية '' مينبيان کيا ہے جو متعدد مرتبہ طبع ہوئی ہے ،اس کا انگريزی اور 

واضح طور پر بيان کيا ہے کہ شيعہ تربت ِ حسينی کو مقدس  دوسری زبانوں ميں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ،ہم نے اس ميں يہ
سمجھتے ہيں لٰہذا اس پر سجده کرتے ہينکيونکہ وہاں پر بانی اسالم اور اس کو نجات دينے والے فرزند رسول حضرت امام 

بقعۂ  طاہره کی مٹی حسين عليہ السالم شہيد ہوئے ہيں ،راويوں کا يہ متفق عليہ فيصلہ ہے کہ جبرئيل نے نبی اکرم ۖ کو اس 
ديتے ہوئے يہ خبر دی کہ آپکا فرزند حسين اس سر زمين پر شہيد کيا جا ئے گا تو رسول هللا ۖ نے اس مٹی کو سونگھا اور 

اس کو چوما ،لٰہذا شيعہ اس مٹی پر هللا واحد قہار کاسجده کرتے ہيں جس کو رسول ۖ نے سونگھا اور چو ما ہے ،اس طرح کی
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عوں پر لگا ئی گئی ہيں ،ان کے حق ميں کچھ ايسے فيصلے کئے جن کی دين ميں کو ئی حقيقت ہی نہيں ہے متعدد تہمتيں شي
  اور جو دائرٔه اسالم سے خارج ہيں ۔

  
)١٤(  

ہم ايمان اور صدق دل سے يہ اعالن کرتے ہيں کہ ہم نے ائمہ اہل بيت عليہم السالم کی سوانح حيات سے متعلق يہ 
،اخالص، حقيقت ،امت کے استقالل اور اس ميں محبت و اتحاد کی بقا و دوام کی خاطر رقم مختصرمطالب حق کی دعوت 

کئے ہيں ،اس لئے کہ انسان کو متحد رہنا چاہئے متفرق نہيں ، ايک ہونا چاہئے الگ الگ نہيں ،ان ميں کو ئی دھوکہ اور 
سول سے حاصل کئے ہيں،جن ميں خواہشات گمراہی نہيں ہے ،ہم نے بنيادی طور پر يہ مطالب قرآن کريم اور احاديث ر

نفسانی کا کو ئی دخل و تصرف نہيں ہے اور نہ ہی جذبات کو مد نظر رکھا گيا ہے جن سے حقائق چھپ جاتے ہيں اور 
  تاريخی حقائق مخفی ہو کر ره جاتے ہيں ۔

  
)١٥(  

ہے ، اور اس نے حکومت کے ہم صاف و شفاف اور مخلصانہ انداز ميں يہ عرض کرتے ہيں :بيشک انسان تجربے کرتا 
متعلق متعدد تجربے کئے ہيں ليکن يہ حکومت اور سياست کے ميدان اس مقام و منزل تک نہيں پہنچ سکا ہے جس تک 

شيعوں کی رسا ئی ہے ،کيونکہ امت کے امام ميں کمال اوربلندی ذات کی شرط ہے ، حکومت اور اسے چالنے پر مکمل 
ت چالنے کيلئے تمام اقتصادی تعليمی ،امن و امان وغير ه کوعام ہونا چاہئے جس سے طور پر مسلط ہونا چا ہئے ،اور ام

  شہروں کو صحيح طريقہ سے ترقی کی راه پر چالياجاسکے ۔
ہم پھر تاکيد کے ساتھ عرض کرتے ہيں کہ ان تمام امور سے ائمہ ہدايت عليہم السالم کے عالوه اور کوئی واقف نہيں تھا 

بالکل الگ تھے ،انھوں نے اخالص حق کے لئے کام کيا ،جب امام امير المو منين علی عليہ السالم نےکيونکہ يہ ماديات سے 
امت کی قيادت کی باگ ڈور سنبھالی تو اِن ہی کو عملی شکل ديدی ،آپ نے مسلمان اور غير مسلمان سب ميں مساوات کا 

پر مقدم نہيں کيا ،آپ کا اپنے بھا ئی عقيل ،بھتيجے اور  اعالن فرماياان کو برابر برابر عطا کيا ، قرابتداروں کو دوسروں
اپنے داماد عبد هللا بن جعفر کے ساتھ پيش آنے واال قصہ مشہور و معروف ہے ،آپ نے ان دونوں کے ساتھ عام لوگوں جيسا 

ے کام ليتے تھے سلوک کيا ،اور حکومت کے اموال ميں ان دونوں کا کو ئی اثر نہيں ہوا ،آپ اس سلسلہ ميں بہت ہی دقت س
  يہاں تک کہ اپنی ذات واال صفات کے ساتھ بھی ايسا ہی کرتے تھے ۔

امام نے حکومت کے تمام ميدانوں ميں اسالمی تعليمات کو نشر کيا ،آپ نے اپنے دور حکومت ميں واليوں اور کا رکنوں 
است، اقتصاد اور تعليمات وغيره کيلئے خطوط تحرير فرمائے ،آپ نے ان خطوط ميں امت کيلئے تمام ضروريات دين ، سي

کے سلسلہ ميں ضروری نکات تحرير فرمائے ۔ ان تمام دروس کا سيکھنا اور ان کو مذہب کی بنياد پر قرار دينا واجب ہے ، 
  امام ِ امت کی ذمہ داريانہيں اور ان کا مذہب شيعہ کے مطابق آگے بڑھناہے۔

  
)١٦(  

يہ بتا ديں کہ ہم نے يہ مقدمہ مذہب اہل بيت کی تعليم و تدريس کيلئے تحرير کيا مقدمہ کے اختتام سے پہلے ہم قارئين کرام کو
) اور احمد امين مصری وغيره کی باتوں سے گريز ١ہے ،اس ميں تربيتی اور اخالقی مطالب تحرير کئے ہيناور ابن خلدون(

کی تعليمات کے متعلق تحرير نہيں کئے کيا ہے جنھوں نے ائمہ اور شيعوں کے متعلق کچھ مطالب تحرير کئے ہينوه بھی ان 
 بلکہ متعصب قسم کے مطالب ہيں اور ان پر ايسے ايسے الزامات لگائے ہيں جن کی کوئی واقعيت اور علمی حيثيت نہينہے ۔

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

  ۔٢٠٢۔١٩٦۔مقدمہ ابن خلدون صفحہ ١

کئے ہيں،يہ اس کاخاص جزء ہے ،ہم نے اس  ان مطالب کے بعدہم نے اہل بيت کی سيرت اور ان سے ماثوره مطالب تحرير
کتاب کو ايک مستقل مو ضوع قرار ديتے ہوئے اس کا نام ''نفحات من سيرة ائمة اہل البيت ''رکھاہے ،اس کا مطالعہ کرنے 

  والے اس بات کا مشاہده کريں گے کہ ہم نے ان تعليمات کی طرف اشاره کيا ہے جن کی ائمہ ہدٰی نے تعليم دی ہے ۔
مہ کے آخر ميں ہم عالم جليل سيد عبد هللا سيد ہاشم مو سوی کے لئے دعا کرتے ہيں خدا ان کے درجات کو بلند اس مقد

فرمائے انھوں نے اس کتاب کو زيور طبع سے آراستہ کياجسے ميننے ائمہ ہدٰی کی شان مبارک ميں تحرير کيا ہے ،خدا ان 
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  ا کرے وہی پروردگار ہے جو بلند ،ولی اورقادر ہے ۔کو اجر جزيل عطا فرمائے ،اور اس فعل پرعظيم ثواب عط
  مکتبٔہ امام حسن عام 

  نجف اشرف 
  باقر شريف قرشی

 ھ ١٤٢١ربيع الثانی ٢٨

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  ائمہ اہل بيت عليہم السالم 
ہم ائمہ اہل بيت عليہم السالم کے روبرو حاضرہيں جنھوں نے معاشره کی اصالح کی دعوت دی ، وه دنيائے عرب و اسالم 
ميں شعور و فکر کے چراغ ہيں ،انھوں نے انسانی فکر ،اس کے ارادے ، سلوک و روش کی بنياد ڈالی ، خالق کا ئنات اور 

  نے سے مخلوق خداکو نجات دی زندگی دينے والے کے عالوه کسی اورکی عبادت کر
بيشک ائمہ اہل بيت عليہم السالم شجرئہ نبوت کے روشن چراغ ہيں ،يہ اس شجرٔه طيبہ سے تعلق رکھتے ہيں جس کی اصل 

ثابت ہے اور اس کی شاخيں آسمان تک پھيلی ہو ئی ہيں يہ شجره ہر زمانہ مينحکم پروردگار سے پھل ديتا رہتا ہے،يہ 
ی حيات کا ايسا جزء ہيں جن کو کبھی بھی ان سے جدا نہيں کيا جاسکتا ہے وه رسول جنھوں نے حضرات رسول اعظم ۖ ک

انسان کو پستی نکال کر بلندی عطا کی اوراسے نور سے منور فرمايا۔۔۔ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سلسلٔہ جليلہ سيد و سردار 
  يعنی امام علی کی سوانح حيات سے کرتے ہيں:

  سالم حضرت علی عليہ ال
آپ اپنی جود و سخا ،عدالت، زہد،جہاد اور حيرت انگيز کارنامو ں ميں اس امت کی سب سے عظيم شخصيت ہيں دنيائے 

اسالم ميں رسول هللا ۖکے اصحاب ميں سے کو ئی بھی آپ کے بعض صفات کا مثل نہيں ہوسکتا چہ جائيکہ وه آپ کے بعض 
آپ کی شخصيت کے اثرات زمين پر بسنے والے پرتمام مسلمانوں اور صفات تک کا مثل ہو ۔آپ کے فضائل و کماالت اور 

غير مسلمانوں کے زبان زد عام ہيں ، تمام مؤ رخين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عرب يا غيرعرب کی تاريخ ميں آپ کے 
مبند کررہے ہيںبھائی اور ابن عم کے عالوه آپ کا کو ئی ثانی نہيں ہے ہم ذيل ميں آپ کے بعض صفات و خصوصيات کو قل

:  

  کعبہ ميں والدت
)آپ کے عالوه کو ئی ١تمام مؤرخين اورراويوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی والدت با سعادت خانٔہ کعبہ ميں ہوئی۔ (

اور خانٔہ کعبہ ميں نہيں پيدا ہوا ،اور يہ هللا کے نزديک آ پ کے بلند مرتبہ اور عظيم شرف کی عالمت ہے ،اسی مطلب کی 
  رف عبد الباقی عمری نے اس شعر ميں اشاره کيا ہے :ط
  

  اَْنت العلیُّ الذی فوق الُعلٰی ُرفِعا
  ببطن مکة عند البيت اِْذُوِضَعا

  
۔تذکرة الخواص، صفحہ ٢٢۔مطالب السئول، صفحہ ٢٤،فصول مہمہ مؤلف ابن صبّاغ، صفحہ ٣صفحہ  ٢۔مروج الذہب ،جلد ١
۔غاية ٢١٥،صفحہ ٢۔شرح الشفا ،جلد ٢٠٤،صفحہ ٢۔نزھة المجالس ،جلد٧٦ر ،صفحہ ۔ نور االبصا٣٧۔کفاية الطالب، صفحہ ٧

۔اور اس ميں وارد ہوا ہے کہ ٤٨٣،صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد ٣٨۔عبقرية االمام (العقاد )، صفحہ ٩٧االختصار ،صفحہ 
  ن سے کعبہ ميں پيدا ہوئے ''۔:''متواتر احاديث ميں آيا ہے کہ امير المو منين علی بن ابی طالب فاطمہ بنت اسد کے بط

''آپ وه بلند و باال شخصيت ہينجو تمام بلند يوں سے بلند و باال ہيناس لئے کہ آپ کی والدت مکہ ميں خانہ کعبہ ميں ہوئی ہے 
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  ''۔
بيشک نبی کے بھائی اور ان کے باب شہر علم کی والدت هللا کے مقدس گھر ميں ہو ئی تاکہ اس کی چوکھٹ کو جال 

پر پرچم توحيد بلند کرے ،اس کو بت پرستی اور بتونکی پليدی سے پاک وصاف کرے ، اس بيت عظيم ميں بخشے،اس 
ابوالغرباء ،اخو الفقراء ، کمزوروں اور محروموں کے ملجٔا و ماوٰی پيدا ہوئے تاکہ ان کی زندگی ميں امن ،فراخدلی اور 

فاقہ کا خاتمہ کريں ،آپکے پدر بزرگوار شيخ بطحاء اور  سکون و اطمينان کی روح کوفروغ ديں ، ان کی زندگی سے فقر و
  مو من قريش نے آپ کا اسم گرامی علی رکھاجو تمام اسماء ميں سب سے بہترين نام ہے۔

اسی لئے آپ اپنی عظيم جود و سخا اور حيرت انگيز کارناموں ميں سب سے بلند تھے اور خداوند عالم نے جو آپ کو روشن 
ا فرمائی تھی اس کے لحاظ سے آپ اس عظيم بلند مرتبہ پر فائز تھے جس کا تصور بھی نہيں کيا جاو منورعلم و فضيلت عط

  سکتا۔ 
عام الفيل کو جمعہ کے دن پيدا  ٣٠امير بيان اور عدالت اسالميہ کے قائد و رہبرنبی کی بعثت سے باره سال پہلے تيره رجب 

  )١ہوئے ۔(

  القاب 
  ے نوازا جو آپ کے صفات حسنہ کی حکايت کرتے ہيں ،آپ کے القاب مندرجہ ذيل ہيں :امير حق نے آپ کو متعدد القاب س

  )٢۔صديق (١
آپ کو اس لقب سے اس لئے نوازا گيا کہ آپ ہی نے سب سے پہلے رسول هللا کی مدد کی اور هللا کی طرف سے رسول ر 

  :نازل ہونے والی چيزوں پر ايمان الئے ، موالئے کائنات خود فرماتے ہيں 
  )  ٣''اَناالصديق االکبرآمنت قبل ان يومن ابوبکرواسلمُت قبل ان يسلّم ' '۔ (

  ''ميں صديق اکبر ہوں ابوبکر سے پہلے ايمان الياہوں اور اس سے پہلے اسالم الياہوں ''۔
..............  

  ۔ ٩٠،صفحہ٣۔منقول از مناقب آل ابوطالب ،جلد٣٢،صفحہ ١۔حياةاالمام امير المو منين ،جلد ١
  ۔٢٥٧،صفحہ ٢۔رياض النضره ،جلد ٥٨۔ذخائر ،صفحہ ٧٣۔معارف ،صفحہ ٣۔ ٢٧٥،صفحہ ٢۔تاريخ خميس ،جلد ٢

  

  ۔وصی٢

آپ کو يہ لقب اس لئے عطا کيا گيا کہ آپ رسول هللا ۖ کے وصی ہيں اور رسول خدا نے اس لقب ميں اضافہ کرتے ہوئے 
ی،َوَخْيُرمَ    )١ْن اَْتُرَک بَْعِدْی،َويُْنِجُزِعَدتِْی،َويَْقِضْی َدْينِْی،َعلِیُّ ْبُن اَبِْی طَالٍِب''۔(فرمايا : ''اِنَّ َوِصّی،َوَمْوِضَع ِسرِّ

''ميرے وصی ،ميرے راز داں ،ميرے بعد سب سے افضل ،ميرا وعده پورا کرنے والے اور ميرے دين کی تکميل کرنے 
  والے ہيں ''۔

  ۔فاروق ٣
گيا کہ آپ حق و باطل کے درميان فرق کرنے والے ہيں۔يہ لقب نبی اکرم ۖ کی  امام کو فاروق کے لقب سے اس لئے ياد کيا

احاديث سے اخذ کيا گيا ہے ،ابو ذر اور سلمان سے روايت کی گئی ہے کہ نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا :''اِّن 
ُل َمْن يَُصافُِحنِْی يَْوَم القِيَ  ُل َمْن آَمَن ِبْی،وٰھَذا اَوَّ ِة يَْفُرُق بَْيَن اْلَحقِّ َواْلبَاِطِل''۔(ٰھَذااَوَّ ْيُق ااْلَْکبَُر،َوٰھَذا فَاُرْوُق ٰھِذِه االُمَّ دِّ  )٢اَمِة،َوٰھَذا الصِّ

  ''يہ مجھ پر سب سے پہلے ايمان الئے ،يہی قيامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کريں
  و باطل ميں فرق کرنے والے ہيں ''۔ گے ،يہی صديق اکبر ہيں ،يہ فاروق ہيں اور امت کے درميان حق

  ۔يعسوب الدين ٤
لغت ميں يعسوب الدين شہد کی مکھيوں کے نَر کو کہا جاتا ہے پھر يہ قوم کے صاحب شرف سردار کيلئے بوال جا نے 

االمام  لگا،يہ نبی اکرم ۖکے القاب ميں سے ہے ،نبی اکر م ۖنے حضرت علی کو يہ لقب ديتے ہوئے فرمايا: ٰھَذا(واشاَرالی
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  ) ٣)يَْعُسْوُب الُمؤِمنِْيَن،َواْلَماُل يَْعُسْوُب الظَّا لِِمْيَن''۔(
  ''يہ (امام کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا )مو منين کے يعسوب ہيں اور مال ظالموں کا يعسوب ہے ''۔

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

  ۔١٥٤،صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ١
، صفحہ ١۔فضائل الصحابة، جلد ١٥٦،صفحہ  ٦۔کنز العمال ،جلد ٣٥٨، صفحہ ٤قدير،جلد ،فيض ال١٠٢، صفحہ ٩۔مجمع الزوائد، جلد ٢

  ۔٢٩٦
  ۔١٠٢،صفحہ ٩۔ مجمع الزوائد، جلد ٣

  

  ۔امير المو منين ٥

آپ کا سب سے مشہور لقب امير المو منين ہے يہ لقب آپ کو رسول هللا نے عطا کيا ہے روايت ہے کہ ابو نعيم نے انس سے 
اور انھوں نے رسول هللا ۖ سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا ہے :'' ياانس، ''اْسُکْب لِْی َوُضوء اً ''اے انس ميرے وضو کرنے 

کعت نماز پڑھنے کے بعد فرمايا:'' اے انس اس دروازے سے جو بھی تمہارے پاس سب کے لئے پانی الئو''پھر آپ نے دور
سے پہلے آئے وه امير المو منين ہے ، مسلمانوں کا سردار ہے ،قيامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے والوں کا قائد اور خاتم 

ر ميں سے ہو جس کو ميں مخفی رکھوں الوصيين ہے '' ، انس کا کہنا ہے :ميں يہ فکر کررہاتھا کہ وه آنے واال شخص انصا
، اتنے ميں حضرت علی تشريف الئے تو رسول هللا نے سوال کيا کہ اے انس کون آيا ؟ ميں (انس ) نے عرض کيا : علی ۔ 

آپ نے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوکر علی سے معانقہ کيا ،پھر ان کے چہرے کا پسينہ اپنے چہرے کے پسينہ سے ماليااور 
آئے ہوئے پسينہ کو اپنے چہرے پر مال اس وقت علی نے فرمايا: ''يارسول هللا ميں نے آپ کو اس سے  علی کے چہرے پر

پہلے کبھی ايسا کرتے نہيں ديکھا؟ آنحضرت نے فرمايا:''ميں ايسا کيوں نہ کروں جب تم ميرے امور کے ذمہ دار،ميری آواز
  )١ات مينصحيح رہنما ئی کرنے والے ہو ''۔(دوسروں تک پہنچانے والے اور ميرے بعد پيش آنے والے اختالف

  حجة هللا ٦
آپ کا ايک عظيم لقب حجة هللا ہے، آپ خدا کے بندوں پر هللا کی حجت تھے اور ان کومضبوط و محکم راستہ کی ہدايت ديتے

دوں پر اس کی حجت تھے ،يہ لقب آپ کو پيغمبر اکرم ۖ نے عطا فرمايا تھا ،نبی اکرم ۖنے فرمايا:''ميناور علی هللا کے بن
  ) ٢ہيں''۔(

يہ آپ کے بعض القاب تھے ان کے عالوه ہم نے آپ کے دوسرے چھ القاب امام امير المومنين کی سوانح حيات کے پہلے 
  حصہ مينبيان کئے ہينجيسا کہ ہم نے آپ کی کنيت اور صفات کا تذکره بھی کيا ہے۔

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

  ۔٦٣،صفحہ ١۔حلية االوليائ، جلد ١
 ۔٤٣وز الحقائق ''المناوی''،صفحہ ۔کن٢

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  آپ کی پرورش
نے بچپن ميں اپنے والد بزرگوار شيخ البطحاء اورمو مِن قريش حضرت ابوطالب کے زير سايہ حضرت امير المو منين 

پرورش پائی جو ہر فضيلت ،شرف اور کرامت ميں عديم المثال تھے ،اور آپ کی تربيت جناب فاطمہ بنت اسدنے کی جو 
کو بلند و باال اخالق ،اچھی عا دتيں اور عفت ،طہارت اور اخالق ميں اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار تھيں انھوں نے آپ 
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  آداب کريمہ سے آراستہ و پيراستہ کيا۔

  پرورش امام کے لئے نبی کی آغوش
امام کے عہد طفوليت ميں نبی نے آپ کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اس وقت لے لی تھی جب آپ بالکل بچپن کے دور 

کہ جب آنحضرت کے چچا ابوطالب کے اقتصادی حاالت کچھ بہتر سے گذر رہے تھے ،جس کا ماجرا يوں بيان کيا جاتا ہے 
نہيں تھے تو نبی اکرم ۖ اپنے چچاعباس اور حمزه کے پاس گفتگو کرنے کيلئے تشريف لے گئے اور ان سے اپنے چچا 

رمائش کو ابوطالب کے اقتصادی حاالت کے سلسلہ مينگفتگو کی اور ان کا ہاتھ بٹانے کا مشوره دياتو انھوں نے آپ کی اس ف
قبول کرليا ، چنانچہ جناب عباس نے طالب ، حمزه نے جعفر اور نبی اکرم ۖ نے حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری اپنے
اوپر لے لی، لٰہذا اس وقت سے آپ (علی ) رسول هللا ۖ کی آغوش تربيت ميں آگئے اور آنحضرت ہی کے زير سايہ اورانھيں 

ھے ،اسی لئے آپ کی رگ و پئے اور آپ کی روح کی گہرائی مينپيغمبر اکرم ۖکے کے دامن محبت و عطوفت ميں پروان چڑ
کردار اور اخالق اور تمام صفات کريمہ اسی وقت سے سرايت کر چکے تھے اسی لئے آپ نے زندگی کے آغاز سے ہی 

تھے ، ان کے مزاج وايمان کو سينہ سے لگائے رکھا ،اسالم کو بخوبی سمجھا اور آپ ہی پيغمبر کے سب سے زياده نزديک 
  اخالق نيز آنحضرت کی رسالت کو سب سے بہتر انداز ميں سمجھتے تھے ۔

مو الئے کا ئنات نے پيغمبر اکرم ۖکی پرورش کے انداز اور آپ سے اپنی گہری قرابت داری کے بارے ميں ارشاد فرمايا 
منزلت کی وجہ سے ميرا مقام اُن کے  :''تم جانتے ہی ہو کہ رسول هللا ۖسے قريب کی عزيز داری اور مخصوص قدر و

نزديک کيا تھا ؟ميں بچہ ہی تھا کہ رسول ۖ نے مجھے گود ميں لے ليا تھا،آنحضرت مجھے اپنے سينہ سے چمٹائے رکھتے 
تھے، بستر ميں اپنے پہلو ميں جگہ ديتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کر تے تھے اور اپنی خوشبو مجھے 

ے آپ کسی چيز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر ميرے منھ ميں ديتے تھے ،اُنھوں نے نہ تو ميری سونگھاتے تھے ،پہل
کسی بات ميں جھوٹ کا شائبہ پايا نہ ميرے کسی کام ميں لغزش و کمزوری ديکھی ۔۔۔ ميں ان کے پيچھے پيچھے يوں لگا 

ز ميرے لئے اخالق حسنہ کے پرچم بلند کر تے تھے رہتا تھا جيسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پيچھے رہتا ہے، آپ ہر رو
  اور مجھے ان کی پيروی کا حکم ديتے تھے ''۔

آپ نے نبی اور امام کے مابين بھروسہ اور قابل اعتماد رابطہ کا مشاہده کيااور مالحظہ کياکہ کس طرح نبی اکرم حضرت 
الق سے آراستہ کرتے تھے ؟اور نبی نے کيسے علی کی مہربانی اور محبت کے ساتھ تربيت فرماتے اور آپ کو بلند اخ

  حضرت علی کی لطف و مہربانی اور بلند اخالق کے ذريعہ تربيت پا ئی ؟

  نبی اکرم ۖ کی حمايت 
جب رسول اسالم ۖ نے اپنے عظيم انقالب کا آغاز فرماياجس سے جاہليت کے افکار ، اور رسم و رواج متزلزل ہوگئے ،تو 

ے اٹھ کھڑے ہوئے ،انھوں نے جان بوجھ کرتحريک کو خاموش کرنے کيلئے بھرپور کو شش قريش آپ کی مخالفت کے لئ
کی اور اس کيلئے ہرممکنہ طريقٔہ کاراختيارکيا ،اپنے بچوں کو نبی پر پتھروں کی بارش کرنے کے لئے بھڑکايا، اس وقت 

ے اور مارتے تھے جب وه اپنی طرف امام ہی ايک ايسے بچے تھے جو نبی کی حمايت کر رہے تھے اور ان بچوں کو ڈانٹت
  اس بچہ کو آتے ہوئے ديکھتے تھے تو ڈر کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ جاتے تھے ۔

  اسالم کی راه ميں سبقت
تمام مو رخين اور راوی اس بات پر متفق ہيں کہ امام ہی سب سے پہلے نبی پر ايمان الئے ، آپ ہی نے نبی کی دعوت پر 

اپنے اس قول کے ذريعہ اعال ن فرمايا کہ اس امت ميں سب سے پہلے هللا کی عبادت کرنے واال  لبيک کہا،اور آپ ہی نے
ِة ''۔ ''ميں نے ہی اس امت ميں س َ تََعالٰی قَْبَل اَْن يَْعبَُدهُ اََحُد ِمْن ٰھِذِه االُمَّ ب سے پہلے هللا کی عبادت کی ميں ہو ں :''لَقَْد َعبَْدُت ّهللاٰ

  ) ١ہے ''۔(
ر تمام راوی متفق ہيں کہ امير المو منين دور جا ہليت کے بتوں کی گندگی سے پاک و پاکيزه رہے ہيں ،اور اس کی اس بات پ

  تاريکيوں کا لباس آپ کو ڈھانک نہيں سکا،آپ ہر گز دوسروں کی طرح بتوں کے سامنے سجده ريز نہيں ہوئے ۔
يں کيا،هللا نے آپ سے خير کا اراده کيا تو آپ کو اپنے مقريزی کا کہنا ہے :(علی بن ابی طالب ہاشمی نے ہر گز شرک نہ

  )٢چچازاد بھائی سيد المرسلين کی کفالت ميں قرار ديديا)۔(
قابل ذکر بات يہ ہے کہ سيده ام المو منين خديجہ آپ کے ساتھ ايمان ال ئيں، حضرت علی اپنے اور خديجہ کے اسالم پر ايمان 

ۖ  َوَخِدْيَجةَ َواَنَا ثَالِثُھَُما''۔(النے کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں :''َولَ  ِ )''اس دن ٣م يَْجَمْع بَْيُت يَوَمئٍِذ واحُد فی االسالم غيَررُسوِل ّهللاٰ
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  رسول هللا خديجہ اور ميرے عالوه کو ئی بھی مسلمان نہيں ہوا تھا ''۔
  )٤(ابن اسحاق کا کہنا ہے :هللا اور محمد رسول هللا پر سب سے پہلے علی ايمان الئے ''۔

)مسلمانوں کا اس ٥حضرت علی کے اسالم النے کے وقت آپ کی عمر سات سال يا دوسرے قول کے مطابق نو سال تھی۔ (
  بات پر اتفاق ہے کہ آپ سب سے پہلے اسالم الئے ،جو آپ کيلئے بڑے ہی شرف اور فخر کی بات ہے ۔ 

  آپ کی نبی سے محبت
  آتے تھے ايک شخص نے امام سے آپ رسول هللا ۖ سے سب سے زياده اخالص سے پيش 

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

  ۔١٦٢،صفحہ ١۔صفوة الصفوه، جلد ١
  ۔ ١٦،صفحہ ١۔ امتاع االسمائ، جلد ٢
  ۔٥٤،صفحہ ١۔حياةاالمام امير المومنين ،جلد ٣
  ۔١١٦،صفحہ ٤۔شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،جلد ٤
۔٥٥، صفحہ٢۔تاريخ طبری ،جلد ٤٠٠،صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ٢١،صفحہ ٣۔طبقات ابن سعد ،جلد ٣٠١،صفحہ ٢۔صحيح ترمذی، جلد ٥

ھَاتِنَاوِمن ِ احبَّ اليناِمن مالناواوالِدناَوامَّ الماِئ  رسول هللا ۖ سے محبت کے متعلق سوال کيا تو آپ نے اس سے فرمايا:''َکاَن َوّهللاٰ
  )١البارِدعلَی الظّْمٔا۔۔۔''۔(

  د ،ماناور پيا س کے وقت ٹھنڈے گوارا پانی سے بھی زياده محبوب تھے ''۔''خدا کی قسم وه مجھے ميرے مال ،اوال
حضرت علی کی نبی سے محبت کا يہ عالم تھا کہ ايک باغ آپ کے حوالہ کيا گيا ،باغ کے مالک نے آپ سے کہا :کيا آپ 

سے اس باغ کی  ميرے باغ کی سينچا ئی کرديں گے ميں آپ کو ہر ڈول کے عوض ايک مٹھی خرما دونگا؟ آپ نے جلدی
سينچا ئی کر دی تو باغ کے مالک نے آپ کو خرمے دئے يہاں تک کہ آپ کی مٹھی بھرگئی آپ فوراً ان کو نبی کے پاس 

  )٢ليکر آئے اور انھيں کھالدئے ۔(
نبی سے آپ کی محبت کا اندازه اس سے لگايا جا سکتا ہے کہ آپ خود ان کی خدمت کرتے ، ان کی ضرورتوں کو پورا 

ے لئے آماده رہتے تھے اور ہم اس سلسلہ کے چند نمونے اپنی کتاب'' حياة االمام امير المومنين ''مينذکر کرچکے ہيں کرنے ک
  ۔

  يوم الدار 
حضرت علی کی بھر پور جوانی تھی جب سے آپ نے رسول اسالم ۖ کے قدم بہ قدم چلنا شروع کيا،يہ وه دور تھا جب 

ن کياتھا کيونکہ جب خداوند عالم نے آپ کو اپنے خاندان ميں تبليغ کرنے کا حکم دياآنحضرت نے اپنی اسالمی دعوت کا اعال
تو رسول نے علی کو بالکر ان کی دعوت کرنے کوکہا جس مينآپ کے چچا :ابوطالب ،حمزه ،عباس اور ابو لہب شامل تھے 

نے کے بعد بھی کھانا اسی طرح ،جب وه حاضر ہوئے تو امام نے ان کے سامنے دسترخوان بچھايا،ان سب کے کھانا کھا
  باقی رہااور اس ميں کوئی کمی نہ آئی ۔

جب سب کھانا کھاچکے تو نبی اکرم ۖ نے کھڑے ہوکر ان کو اسالم کی دعوت دی اور بتوں کی پوجاکرنے سے منع فرمايا 
  ،ابو لہب نے آپ کا خطبہ منقطع کر ديا اور قوم سے کہنے لگا :تم نے ان کا جادو ديکھا ، 

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

  ۔٢١٣،صفحہ ٣۔خزانة االدب، جلد ١
  ۔٢٦٣۔مسند احمد بن حنبل، صفحہ ٢٤۔تاريخ ابن اثير، جلد ،صفحہ ٦٣،صفحہ ٢۔تاريخ طبری ،جلد ٢

اور يہ نشست کسی نتيجہ کے بغير ختم ہو گئی ،دوسرے دن پھر رسول هللا ۖ نے سب کو باليا، جب سب جمع ہوگئے سب کو 
کھانا کھا چکے تو آپ ۖ نے يوں خطبہ ديا :''اے بنی عبد المطلب! خدا کی قسم ميں نے قوم عرب  کھانا کھاليا اور جب سب

ميں کسی ايسے جوان کا مشاہده نہيں کيا جو قوم ميں مجھ سے بہتر چيزيں ليکر آيا ہو ،ميں تمہارے لئے دنيا و آخرت کی 
ميں تمھيں اس کی دعوت دوں، تو تم ميں سے جو بھی بھال ئی ليکر آيا ہوں ،خدا وند عالم نے مجھے يہ حکم ديا ہے کہ 

  ميری اس کام ميں مدد کرے گا وه ميرا بھائی ،وصی اور خليفہ ہوگا ؟''۔
پوری قوم پر سنّاٹا چھاگيا گو ياکہ ان کے سروں پر، پرندے بيٹھے ہوں ،اس وقت امام کی نوجوا نی تھی لٰہذا آپ نے بڑے 
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  نبی هللا!ميں اس کام ميں، آپ کی مدد کروں گا ''۔اطمينان اور جوش کے ساتھ کہا :''اے 
نبی اکرم ۖ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قوم سے مخاطب ہو کر فرمايا : '' بيشک يہ ميرے بھائی ،وصی اور تمہارے 

  درميان ميرے خليفہ ہيں ان کی باتيں سنو اور ان کی اطاعت کرو ''۔
اور انھوں نے مذاق اڑاتے ہوئے ابوطالب سے کہا:''تمھيں حکم ديا گيا ہے کہ يہ سن کر مضحکہ خيز آوازيں بلند ہونے لگين

  )١تم اپنے بيٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو ''۔(
علماء کا اتفاق ہے کہ يہ حديث واضح طور پر امير المو منين کی امامت پر داللت کر تی ہے ،آپ ہی نبی کے وصی ،وزير 

  حديث اپنی کتاب''حياة االمام اميرالمو منين ''کے پہلے حصہ ميں مفصل طور پر بيان کی ہے ۔اور خليفہ ہيں ،اور ہم نے يہ 

  شعب ابی طالب 
  قريش کے سر کرده ليڈروں نے يہ طے کيا کہ نبی کو ِشعب ابو طالب ميں قيد کردياجائے، اور آپ ۖ 

و جائے اور ان کے عقائدميں کو ئی تبديلی نہ ہو کو وہاں رہنے پر مجبور کياجائے تا کہ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بند ہ
سکے ، اور وه آپ کے اذہان کو جا ہليت کے چنگل سے نہ چھڑاسکيں،لٰہذا انھوں نے بنی ہاشم کے خالف مندرجہ ذيل 

  معاہدے پر دستخط کئے :
..............  

  ۔٢٦٣حہ ۔مسند احمد، صف٢٤،صفحہ ٢۔تاريخ ابن اثير، جلد ٦٣، صفحہ ٢۔تاريخ طبری ،جلد ١

  ۔وه ہاشميونسے شادی بياه نہيں کريں گے ۔١
  ۔ان ميں سے کو ئی ايک بھی ہاشمی عورت سے شادی نہيں کر ے گا ۔٢
  ۔وه ہاشميوں سے خريد و فروخت نہيں کريں گے ۔انھوں نے يہ سب لکھ کر اور اس پر مہر لگا کرکعبہ کے اندر لٹکاديا ۔٣

شمی جن ميں سر فہرست حضرت علی تھے سب نے اس شعب ميں قيام کيا ، اور پيغمبر کے ساتھ آپ پر ايمان النے والے ہا
وه مسلسل وہيں رہے اور اس سے باہر نہيں نکلے وه بد ترين حاالت ميں ايک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور ام المومنين 

آگئی ،نبی اکرم ۖ شعب ميں خديجہ نے ان کی تمام ضروريات کو پورا کيا يہاں تک کہ اسی راستہ ميں ان کی عظيم دولت کام 
اپنے اہل بيت کے ساتھ دو يا دو سال سے زياده رہے ، يہاں تک کہ خدا نے ديمک کو قريش کے معاہده پر مسلط کيا جس 

سے وه اس کو کھا گئيں ،اُدھر رسول اکرم ۖنے جناب ابوطالب کے ذريعہ يہ خبر پہنچا ئی کہ عہد نامہ کو ديمک نے کھا ليا 
ہد نامہ کے پاس آئے توانھوں نے اس کو ويسا ہی پايا جيسا کہ نبی اکرم ۖ نے اس کی خبر دی تھی تو ان ہے وه جلدی سے ع

کے ہوش اڑگئے ، قريش کی ايک جماعت نے ان کے خالف آواز اٹھا ئی اور ان سے نبی کو آزاد کرنے کا مطالبہ کيا جس 
سے نکلے جبکہ ان پر قيد کی سختيوں کے آثار نماياں تھے۔ سے انھوں نے نبی کو چھوڑ ديا نبی ۖ اپنے اہل بيت کے ساتھ قيد

نبی اکرم ۖ نے شعب سے باہر نکل کر قريش کی دھمکيوں کی پروا نہيں کی اور پھر سے دعوت توحيد کا اعالن کيا ،ان کا 
مضبوط و مقابلہ کرنے ميں آپ کے چچا ابو طالب ،حضرت علی اور بقيہ دوسرے افراد نے بڑی مدد کی،يہی لوگ آپ کی 

  محکم قوت بن گئے ،اور ابو طالب رسالت کا حق ادا کرنے کے متعلق يہ کہہ کر آپ کی ہمت افزائی کر رہے تھے :
  اذھب بّن فماعليک غضاضةُ 
  اذھب وقّر بذاک منک عيونا

  
  وّهللاٰ لَْن يَِصلُوا اليک بَِجْمِعِھمْ 
  حتی اُوسد فی التراب دفينا

  
  َودعوتن وعِلمُت انّک ناِصحِ 

  د صدقَت وکنَت قَْبُل اَِمْيناولق
  

  َولقد علِمُت بِاَنَّ ِديَن محمدٍ 
  ِمْن خيِر اَدياِن البرية ِدْينا
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  فَاصَدْع بِاَْمِرَک َماَعلَْيَک غَضاَضةُ
  )١َواْبِشْر بَِذاَک َوقُرَّ ُعيُْونَا(

  
  و۔''بيٹے جائو تمھيں کو ئی پريشانی نہيں ہے ،جائو اور اس طرح اپنی آنکھيں روشن کر 

  خدا کی قسم وه اپنی جماعت کے ساتھ اس وقت تک تم تک نہيں پہنچ سکتے جب تک ميں دنيا سے نہ اٹھ جائوں ۔
  تم نے مجھے دعوت دی اور مجھے يقين ہو گيا کہ تم ميرے خير خواه ہو ،تم نے سچ کہا اور پہلے بھی تم امانتدار تھے ۔

  بہترين دين ہے۔ مجھے يقين ہو گيا ہے محمد ۖ کا دين دنيا کا سب سے 
  لٰہذا اپنی دعوت کا اعالن کرو اور تمھينذره برابر مالل نہ ہو ،تم خوش رہواپنی آنکھيں ٹھنڈی کرو ''۔

يہ اشعار ابوطالب کے صاحب ايمان ،اسالم کے حا می اور مسلمانوں ميں پہلے مجاہد ہونے پر داللت کر تے ہيں ،اور ان 
ايمان نہيں سمجھتے ،اس طرح کی فکر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے ،حاالنکہ کے ہاتھ ٹوٹ جا ئينجو ابو طالب کو صاحب

  ان کو يہ علم ہے کہ ابوطالب کا بيٹا جنت و جہنم کی تقسيم کرنے واال ہے ۔
بيشک ابو طالب اسالمی عقائد کے ايک رکن ہيں ،اگر آپ ابتدا ميں پيغمبر کے موافق نہ ہوتے تو اسالم کا نام اور دستور و 

  اعد کچھ بھی باقی نہ رہتے اور قريش ابتدا ہی ميں اس کا کام تمام کرديتے ۔قو

  امام کا نبی کے بستر پر آرام کرنا (شب ہجرت)
يہ امام کی ايسی خو بی ہے جس کا شمارآپ کے نماياں فضائل ميں ہوتا ہے يعنی آپ نے اپنی جان خطرے ميں ڈال کر نبی 

موت کا بخو شی استقبال کياہے اسی لئے عالم اسالم ميں آپ سب سے پہلے فدا ئی کی حفاظت کی ہے اور نبی کی محبت مين
  تھے۔ 

  جب قريش نے رسول هللا ۖ کو قتل کرنے اور ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لئے آپ کے 
..............  

  ۔١٣٧، صفحہ ١۔حياةاالمام امير المو منين ،جلد ١

بيت الشرف کا اپنی ننگی تلواروں سے محاصره کياتو آپ ۖ نے حضرت علی کو بال بھيجا اور ان کو قوم کے اراده سے آگاه 
کيا ، ان کو اپنے بستر پرسبزچادر اوڑھ کر سونے کا حکم ديا تاکہ کفار آپ کو نبی سمجھتے رہيں ،امام نے نبی کے حکم کا 

آپ کو ايسی قابل رشک چيزمل گئی جس کا کبھی خواب تک نہيں ديکھا تھا، نبی ۖ اُن خنداں پيشانی کے ساتھ استقبال کياگويا 
کے درميان سے نکل گئے اور ان کو خبر بھی نہ ہو ئی اور آپ ۖ نے اُن کے منحوس چہروں کی طرف ايک مٹھی خاک يہ 

'، اس کے بعد قرآن کريم کی اس آيت کی کہتے ہوئے پھينکی:''شاھت الوجوه ُذاّلً'' ، ''رسوائی کی بنا پر چہرے بگڑ جا ئيں ' 
  تالوت فرمائی:

  )١(َوَجَعْلنَاِمْن بَْيِن اَْيِدْيِھْم َسّداً َوِمْن َخْلِفِھْم َسّداً فَاَْغَشْينَاھُْم فَھُْم اَليُْبِصُرْوَن)۔(
انک ديا ہے کہ وه '' اور ہم نے ايک ديوار ان کے سامنے اور ايک ديوار ان کے پيچھے بنا دی ہے پھر انھيں عذاب سے ڈھ

  کچھ ديکھنے کے قابل نہيں ره گئے ہيں ''۔
حضرت علی کا نبی ۖ کے بستر پر رات گذارنا آپ کے جہاد کی درخشاں تصوير اور ايسی بے مثال منقبت ہے جس کا جواب 

  نہيں اليا جا سکتا اور خداوند عالم نے آپ کی شان مينيہ آيت نازل فرما ئی :
)۔((َوِمَن النَّاِس َمْن يَّ  ِ   )٢ْشِری نَْفَسہُ اْبتَِغاَئ َمْرَضاِت ّهللاٰ

  ''لوگوں ميں کچھ ايسے بھی ہيں جو اپنے نفس کوبيچ کر مرضی اٰلہی خريد ليتے ہيں ''۔
..............  

  ۔٩۔سورئہ يس، آيت ١
  ۔٢٠٧۔سورئہ بقره ،آيت ٢

ہيں پہنچ سکا ، شاعر کبير شيخ ہاشم اس عزت و شرف کی اسالمی پيغام مينبڑی اہميت ہے جس تک کو ئی بھی مسلمان ن
  کعبی امام کی يوں مدح سرا ئی کرتے ہيں :

  َوَمَواقُِف لََک ُدْوَن اَْحَمَد َجاَوَزْت
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  بَِمقَاِمَک التَّْعِرْيَف َوالتَّْحِدْيدا
  

  فََعلٰی اْلفَِراِش َمبِْيُت لَْيلَِک َواْلِعْد 
  تُْھِدْی اِلَْيَک بََواِرقا ًَوُرُعْوداً 

  
  َت َمْثلُْو َج اْلفَُؤاِد َکاَنََّمافَْرقَدْ 

  
  يُْھِد اْلقََراُع لَِسْمِعَک التَّْغِرْيداً 
  فََکفَْيَت لَْيلَتَہُ َوقُْمَت ُمَعاِرضا

  
  َجباَلً اََشمَّ َوفَاِرساً ِصْنِدْيدا

  َرَصُدواالَصبَاَح لِيُْنفِقُواَکْنَزالھُدٰی 
  

  ٔاََوَما َدَرْواَکْنَزالھُدٰی َمْرُصوداً؟
  علی )حضور اکرم ۖ کو چھوڑ کر آپ کے درجات اور مقامات تعريف و ثنا کی حد سے باال ہيں ۔ ''(اے

  چنانچہ آپ شب ہجرت اس عالم ميں بستر رسول پر سوئے کہ دشمن شمشيروں کے ذريعہ آپ کو گھيرے ہوئے تھے ۔
  نج رہا تھا ۔پھر بھی آپ نہايت سکون کے ساتھ سوئے گويا،آپ کے گوش مبارک ميں نغمۂ  معنويت گو

  آپ نے اس شب رسول ۖ کی حفاظت کی اور صبح کے وقت مضبوط پہاڑاور بے مثال شہسوار کی مانند بيدار ہوئے ۔
انھوں نے مخزن ہدايت کوخرچ کرنے کے لئے صبح کا انتظار کيا جبکہ انھيں نہيں معلوم تھا کہ خود خزانۂ  ہدايت ان کے 

  انتظار ميں تھا''۔
ا سے اس دعا ميں گذاردی کہ خدا ان کی اس محنت و مشقت کے ذريعہ ان کے بھا ئی کو بچائے اور امام نے پوری رات خد

  ان کو دشمنوں کے شر سے دور رکھے ۔
جب صبح نمودار ہو ئی تو سرکشوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ نبی کے بستر پر دھاوا بول ديا تو حضرت علی ان کی 

مانند بڑھے جب انھوں نے علی کو ديکھا تو ان کے ہوش اُڑگئے وه سب ڈر کر اماطرف اپنی ننگی تلوار لئے ہوئے شير کی 
  م سے کہنے لگے :محمد کہا ں ہيں ؟

  امام نے ان کے جواب ميں فرمايا:''َجَعْلتُُمْونِْی َحاِرساًَعلَْيِہ؟''
  ''کيا تم نے مجھے نبی کی حفاظت کے لئے مقرر کيا تھا ؟''۔

ی کی حالت ميں الٹے پير پھر گئے، چونکہ رسول ۖ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے وه نبی وه بہت ہی مايوسی ا ور ناراضگ
جو ان کو آزاد ی دالنے اور اُن کے لئے عزم و ہمت کا محل تعمير کرنے کيلئے آئے تھے ،قريش جل بھُن گئے اور آپ کو 

وشام ان کا مذاق اڑاتے ہوئے رفت و آمد  بہت ہی تيز نگاہوں سے ديکھنے لگے ليکن امام نے کو ئی پروا نہيں کی اور صبح
  کرنے لگے ۔

  امام کی مدينہ کی طرف ہجرت
جب رسول هللا ۖ مکہ سے مدينہ ہجرت کر گئے تو علی نے نبی کے پاس مو جوده امانتوں کو صاحبان امانت کے حوالہ کيا، 

ر چکے تھے، آپ وہاں کچھ دير نبی جن کے مقروض تھے ان کا قرض اداکيا ،چونکہ آپ ان کے متعلق نبی سے وعده ک
ٹھہر کر اپنے چچازاد بھا ئی سے ملحق ہونے کيلئے مدينہ کی طرف ہجرت کر گئے، آپ کے ساتھ عورتيں اور بچے تھے ،

راستہ ميں سات سرکشوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا ،ليکن آپ نے بڑے عزم وہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کيا اور ان ميں 
  اور اس کے باقی ساتھی بھاگ نکلے ۔ سے ايک کو قتل کيا

امام بغير کسی چيز کے مقام بيداء پر پہنچے ،آپ صرف رسول هللا ۖ سے مالقات کرنے کا شوق رکھتے تھے لٰہذا آپ مدينہ 
پہنچ گئے ،ايک قول يہ ہے :آپ نے مدينہ ميں داخل ہونے سے پہلے مسجدقبا ميں آنحضرت ۖ سے مالقات کی ، نبی ۖ آپ کی 

 بہت خوش ہوئے کيونکہ آپ کی ہر مشکل ميں کام آنے والے مددگار آپ ۖ کے پاس پہنچ گئے تھے ۔آمد سے 
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 خوشبوئے حيات

 

  

  امام ، قرآن کی نظرميں
حضرت علی کے متعلق قرآن کريم ميں متعدد آيات نا زل ہو ئی ہيں ، قرآن نے رسول اسالم ۖ کے بعد آپ کواسالم کی سب 

کی بڑی فضيلت اوربہت اہميت ہے ۔متعدد منابع و سے بڑی شخصيت کے عنوان سے پيش کيا ہے ،هللا کی نگاه ميں آپ 
  ) جو آپ کے فضل و ايمان کی محکم دليل ہے۔ ١مصادر کے مطابق آپ کی شان ميں تين سو آيات نازل ہو ئی ہيں(

يہ بات شايان ذکر ہے کہ کسی بھی اسال می شخصيت کے سلسلہ ميں اتنی آيات نازل نہيں ہوئينآپ کی شان ميں نازل ہونے 
  ات کی مندرجہ ذيل قسميں ہيں :والی آي

  ۔وه آيات جو خاص طور سے آپ کی شان ميں نازل ہوئی ہيں ۔١
  ۔وه آيات جو آپ اور آپ کے اہل بيت کی شان ميں نازل ہو ئی ہيں ۔٢
  ۔وه آيات جو آپ اور نيک صحابہ کی شان ميں نازل ہو ئی ہيں ۔٣
  ازل ہو ئی ہيں ۔۔وه آيات جو آپ کی شان اور آپ کے دشمنوں کی مذمت ميں ن٤

  ہم ذيل ميں ان ميں سے کچھ آيات نقل کر رہے ہيں :
..............  

  ،وغيره ۔٧٦۔نوراالبصار ،صفحہ ٢٧٦۔صواعق محرقہ ،صفحہ ٢٢١،صفحہ ٦۔تاريخ بغداد، جلد ١

  

  آپ کی شان ميں نازل ہونے والی آيات

ہيں ہم ان ميں سے ذيل ميں بعض آيات پيش کرتے آپ کی فضيلت اورعظيم الشان منزلت کے بارے ميں جوآيات نازل ہوئی 
  ہيں :
  )١۔هللا کا ارشاد ہے :''انماانت منذرولکل قوم ھاد''۔(١

  ''آپ کہہ ديجئے کہ ميں صرف ڈرانے واال ہوں اور ہر قوم کے لئے ايک ہادی اور رہبر ہے ''۔
دست مبارک اپنے سينہ پر رکھ کر طبری نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ جب يہ آيت نازل ہو ئی تو نبی نے اپنا 

فرمايا:''اناالمنذرولکل قوم ھاد ''،اور آپ ۖ نے علی کے کندھے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا:''انت الہاد بک يھتد 
  )٢المھتدون بعد''۔(

  ''آپ ہا دی ہيں اور ميرے بعد ہدايت پانے والے تجھ سے ہدايت پا ئيں گے ''۔
  )٣''وتعيھااذن واعية''۔(۔خداوند عالم کا فرمان ہے :٢

  ''تاکہ اسے تمہارے لئے نصيحت بنائيناور محفوظ رکھنے والے کان ُسن ليں''۔
  امير المو منين حضرت علی اس آيت کی تفسير ميں فرماتے ہيں کہ مجھ سے رسول ۖ اسالم نے فرمايا:

 ِ ،فماسمعُت ِمْن رُسوِل ّهللاٰ   )٤ ۖ َشْيئاًفنَِسْيتُہُ ''۔(''سٔالُت َربِّْی اَن يَْجَعلَھَااُذنَُک ياعلیُّ
''ميں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ وه کان تمہارا ہے لٰہذا ميں نے رسول ۖ سے جو کچھ سنا ہے اسے کبھی نہيں بھوال''۔

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

  ۔٧۔سورئہ رعد، آيت ١
۔ تفسير  ١٥٧،صفحہ ٦۔کنز العمال ،جلد ۔اور تفسير رازی ميں بھی تقريباً يہی مطلب درج ہے ٧٢،صفحہ ١٣۔تفسير طبری ،جلد ٢

  ۔١٢٩، صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد ٤٢حقائق، صفحہ 
  ۔١٢۔سورئہ حاقہ، آيت ٣
، صفحہ ٤۔تفسير کشاف، جلد ٣٥،صفحہ ٢٩۔تفسير طبری، جلد ٣٢٩۔اسباب النزولِ  واحدی، صفحہ ١٠٨،صفحہ ٦۔کنزالعمال ،جلد ٤
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  ۔ ٢٦٧،صفحہ ٨۔در منثور ،جلد ٦٠

ا َوَعالَنِيَةً فَلَہُْم َْجُرہُْم ِعْنَد َربِّ  ۔خداوند عالم٣ ِہْم َوالََخْوفَعلَْيِہْم َوالَہُْم کا فرمان ہے :(الَِّذيَن يُنفِقُوَن َْمَوالَہُْم بِاللَّْيِل َوالنَّہَار ِِسّرً
  )١يَْحَزنُوَن)۔(

ن خرچ کرتے ہيں اُن کے لئے پيش ''جو لوگ اپنے اموال کو راه خدا ميں رات ميں ،دن ميں خا مو شی سے اور علی االعال
  پروردگار اجر بھی ہے اور انھيں نہ کو ئی خوف ہو گا اور نہ حزن و مالل ''۔

امام کے پاس چار درہم تھے جن ميں سے آپ نے ايک درہم رات ميں خرچ کيا ،ايک درہم دن ميں ،ايک درہم مخفی طور پر 
ے آپ سے فرمايا : آپ نے ايساکيوں کيا ہے ؟موالئے کا ئنات نے جواباور ايک درہم علی االعالن خرچ کيا ۔تو رسول هللاۖ  ن

  )٢ديا:ميں وعدهٔ  پروردگار کامستحق بنناچاہتا ہوں اسی لئے ميں نے ايسا کيا ''اس وقت يہ آيت نازل ہو ئی۔(
الَِحاِت ُْولَئَِک ہُْم ٤   )٣َخْيُر اْلبَِريَِّة )۔(۔خدا وند عالم کا ارشاد ہے :(ِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ''اور بيشک جو لوگ ايمان الئے ہيناور انھوں نے نيک اعمال کئے ہينوه بہترين خالئق ہيں ''۔
ابن عساکر نے جابر بن عبد هللا سے روايت کی ہے : ہم نبی اکرم ۖ کی خدمت ميں حاضر تھے کہ علی وہاں پر تشريف الئے 

نَْفِسْ◌ بِيَِدِه اِنَّ ٰھَذا َوِشْيَعتَہُ ھُُم اْلفَائُِزْوَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة ''۔''خدا کی قسم جس کے قبضۂ  قدرت ميں  تو رسول هللا ۖ نے فرمايا:''ِوالَِّذیْ 
  ميری جان ہے بيشک يہ اور ان کے شيعہ قيامت کے دن کامياب ہيں ''۔

ت اصحاب کے پاس آتے تھے تو نبی کے يہاسی موقع پر يہ آئہ کريمہ نازل ہو ئی ،اس کے بعد سے جب بھی مو الئے کا ئنا
  )٤اصحاب کہا کرتے تھے :خير البريہ آئے ہيں۔(

ْکِر ِْن ُکْنتُْم الَتَْعلَُموَن )۔(٥   )٥۔خداوند عالم کا فرمان ہے :( فَاْسَ◌لُوا َْہَل الذِّ
..............  

  ۔٢٧٤۔سورئہ بقره ،آيت ١
  ۔٦٤۔اسباب النزول مؤلف واحدی، صفحہ ٧٨،صواعق المحرقہ، صفحہ ٢٥،صفحہ ٤۔اسد الغابہ، جلد ٢
  ۔٧۔سورئہ بينہ، آيت ٣
  ۔٩٦۔صواعق المحرقہ ،صفحہ ١٧،صفحہ ٣٠۔تفسير طبری، جلد ٣٨٩،صفحہ  ٨۔در المنثور ''اسی آيت کی تفسير ميں ''جلد ٤
  ۔٤٣۔سورئہ نحل، آيت ٥

  ''اگر تم نہيں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دريافت کرو''۔
  )١سے نقل کيا ہے :جب يہ آيت نازل ہو ئی تو حضرت علی نے فرمايا :''ہم اہل ذکر ہيں ''۔( طبری نے جابر جعفی

ُسوُل بَلِّْغ َما ُنِزَل ِلَْيَک ِمْن َربَِّک َوِ◌ْن لَْم تَْفَعْل فََمابَلَّْغَت رِ ٦  يَْعِصُمَک ِمْن النَّاِس ِنَّ هللاُ َسالَتَہُ َوا۔خداوند عالم کا فرمان ہے :( يَاَيُّہَاالرَّ
  )٢الَيَْہِد اْلقَْوَم اْلَکافِِرين)۔(هللاَ ا

''اے پيغمبر! آپ اس حکم کو پہنچا ديں جوآپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ہے اور اگر آپ نے يہ نہ کيا تو گو 
کرتا  يا اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا بيشک هللا کافروں کی ہدايت نہيں

  ہے ''۔
جب رسول هللاۖ  حجة الوداع سے واپس تشريف ال رہے تھے تو غدير خم کے ميدان ميں يہ آيت اس وقت نازل ہوئی جب آۖپ 
کو اپنے بعد حضرت علی کواپنا جانشين معين کرنے کا حکم ديا گيا اس وقت رسول هللا ۖ نے حضرت علی کو اپنے بعد اس 

ايااور آپ نے اپنا مشہور قول ارشاد فرمايا :''من کنت مواله فعلی مواله ،اللّھم وال من امت کا خليفہ و جا نشين معين فرم
  وااله،وعاِدَمن عاداه، وانصرَمن نصره،واخُذْل َمْن َخَذلَہُ''۔

'' جس کا ميں مو ال ہوں اس کے يہ علی بھی مو ال ہينخدا يا جو اسے دو ست رکھے تو اسے دوست رکھ اورجو اس سے 
  اسے دشمن رکھ اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر جو اسے چھوڑ دے اسے ذليل و رسوا کر '' ۔دشمنی کرے 

)٣عمر نے کھڑے ہو کر کہا :مبارک ہو اے علی بن ابی طالب آپ آج ميرے اورہر مومن اور مومنہ کے موال ہوگئے ہيں ' '۔(
  ) ٤ُکْم َوَ◌ْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمِت َو َرِضيُت لَُکْم اْلِ◌ْسالََم ِدينًا)۔(۔خداوند عالم کا ارشاد ہے :( اْليَْوَم َْکَمْلُت لَُکْم ِدينَ ٧

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

  ۔٦٧۔سورئہ مائده ،آيت ٢۔ ١٤٥،صفحہ  ٨۔تفسير طبری ،جلد ١
  ۔١١٧،صفحہ ٦۔در منثور، جلد ٤٠١،صفحہ ٤۔تفسير رازی، جلد ٢٩٠،صفحہ ٨۔تاريخ بغداد، جلد ١٥٠۔ا سباب النزول، صفحہ ٣



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

 
 

  ٣۔سورئہ مائده ،آيت ٤

''آج ميں نے تمہارے لئے دين کو کا مل کردياہے اوراپنی نعمتونکو تمام کردياہے اورتمہارے لئے دين اسالم کو پسنديده بنا 
  ديا ہے''۔
ھ کواس وقت نازل ہو ئی جب رسول هللا ۖ نے اپنے بعد کيلئے حضرت علی کو خليفہ معين  ١٠ذی الحجہ  ١٨يہ آيت 

بِّ فرمايااور آ ين،َواِْتَماِم النِّْعَمِة،ورِضَی الرَّ نحضرت نے اس آيت کے نازل ہونے کے بعد فرمايا : ''ّهللاٰ اکبر علٰی اِکماِل الدِّ
  ) ١بِِرَسالَِت َواْلِواليَِة لَِعِلْ◌بِن اَبِْی طَالِب''۔(

سالت اور علی بن ابی طالب کی واليت ''هللا سب سے بڑا ہے دين کا مل ہو گيا ،نعمتيں تمام ہو گئيں ،اور پروردگار ميری ر
  سے راضی ہو گيا ''۔

جليل القدر صحابی جناب ابوذر سے روايت ہے :ميں رسوۖل خدا کے ساتھ مسجد ميں نمازظہر پڑھ رہا تھا تو ايک سائل نے 
دا يا گواه رہنا کہ مسجد ميں آکر سوال کيا ليکن کسی نے اس کو کچھ نہيں ديا تو سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا :خ

ميں نے مسجد رسول ميں آکر سوال کيا ليکن مجھے کسی نے کچھ نہيں ديا ، حضرت علی نے رکوع کی حالت ميں اپنے 
داہنے ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کا اشاره کياسائل نے آگے بڑھ کر نبی کے سامنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال لی ،اس

خدايا !ميرے بھا ئی مو سٰی نے تجھ سے يوں سوال کيا : (َربِّ اْشَرْح ِل َصْدِر ۔َويَسِّْرل َْمِر۔َواْحلُْلوقت رسوۖل اسالم نے فرمايا :
  )٢)۔( ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِی۔يَْفقَہُوا قَْوِل َواْجَعْل ِل َوِزيًراِمْن َْہِل ہَاُروَن َخ اْشُدْد بِِہ َْزِر۔َوَ◌ْشِرْکہُ ِف َْمِری

کو کشاده کردے ،ميرے کام کو آسان کردے ، اور ميری زبان کی گره کو کھول دے تاکہ يہ لوگ ميری ''خدايا ! ميرے سينہ 
بات سمجھ سکيں ،اورميرے اہل مينسے ميرا وزير قرار دے ،ہارون کو جو ميرا بھا ئی بھی ہے اس سے ميری پشت کو 

:( َسنَُشدُّ َعُضَدَک ِبَ◌ِخيَک َونَْجَعُل لَُکَما  مضبوط کردے اسے ميرے کام ميں شريک کردے ''تونے قرآن ناطق ميں نازل کيا
  )٣ُسْلطَانًا)۔(

  '' ہم تمہارے بازئووں کو تمہارے بھا ئی سے مضبوط کر ديں گے ،اور تمہارے لئے ايسا غلبہ قرارديں
..............  

  ۔١٥٢،صفحہ ٢۔دالئل الصدق ،جلد ١
  ۔٣٢۔٢٥۔سورئہ طہ، آيت ٢
  ۔ ٣٥۔سورئہ قصص، آيت ٣

  يہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکيں گے ''۔گے کہ 
''خدايا ميں تيرا نبی محمد اور تيرا منتخب کرده ہوں ميرے سينہ کو کشاده کردے ،ميرے کام کو آسان کردے ،ميرے اہل 

  مينسے علی کو ميرا وزير قرار دے اور ان کے ذريعہ ميری پشت کو مضبوط کردے ' ' ۔
کلمات ابھی ختم نہيں ہونے پائے تھے کہ جبرئيل خدا کا يہ پيغام ليکر نازل ہوئے ،اےجناب ابوذر کا کہنا ہے :خدا کی قسم يہ 

ُ َوَرُسْولُہُ۔۔۔)۔ (   ) ١رسول پڑھئے :(اِنََّما َولِيُُّکُم ّهللاٰ
اس روايت نے عام واليت کو هللا ،رسول اسالم اور امير المو منين ميں محصور کر ديا ہے ،آيت ميں صيغۂ  جمع تعظيم و 

يم کے لئے آيا ہے ،جو جملٔہ اسميہ کی طرف مضاف ہوا ہے اور اس کولفظ اِنَّما کے ذريعہ محصور کرديا ہے ،حاالنکہ تکر
ان کے لئے عمومی واليت کی تا کيد کی گئی ہے اور حسان بن ثابت نے اس آيت کے امام کی شان ميں نازل ہونے کو يوں 

  نظم کيا ہے :
  ِکعاً َمن َذابَِخاتِِمِہ تََصدََّق َرا

ھَاِفْ◌ نَْفِسِہ اِْسرارا۔(   )٢َؤاََسرَّ
  ''علی اس ذات کا نام ہے جس نے حالت رکوع ميں زکات دی اور يہ صدقہ آپ نے نہايت مخفيانہ انداز ميں ديا''۔

  اہل بيت کے سلسلہ ميں نازل ہونے والی آيات 
ان کے سيد و آقا امير المو منين بھی شامل ہيں اُن ميںقرآن کريم ميں اہل بيت کی شان ميں متعدد آيات نازل ہو ئی ہيں جن ميں 

  سے بعض آيات يہ ہيں :
ُرا١ الَِحاِت قُْل الََ◌ْسَ◌لُُکْم َعلَْيِہ َْجًرااِلَّاْلَمَودَّةَ فِی هللاُ ۔خداوند عالم کا ارشاد ہے :( َذلَِک الَِّذی يُبَشِّ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  )٣َغفُورَشُکور )۔(هللاَ يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَہُ فِيہَاُحْسنًاِنَّ ا اْلقُْربَی َوَمنْ 
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..............  

  ۔١٨٦،صفحہ ٦۔تفسير طبری، جلد ١٧٠،نوراالبصار ،صفحہ ٢٦،صفحہ ١٢۔تفسير رازی ،جلد ١
۔کنز العمال، جلد ١٧،صفحہ ٧ ۔مجمع الزوائد ،جلد١٠٢۔ذخائر العقبٰی ،صفحہ ٦٩٢،صفحہ ١۔کشاف، جلد ١٠٦،صفحہ ٣۔در منثور، جلد ٢
  ۔٣٠٥صفحہ ٧
  ۔٢٣۔سورئہ شورٰی آيت ٣

''يہی وه فضل عظيم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو ديتا ہے جنھوں نے ايمان اختيار کيا ہے اور نيک اعمال 
ے کہ ميرے اقرباء سے کئے ہيں ،تو آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس تبليغ رسالت کا کو ئی اجر نہيں چا ہتا عالوه اس ک

محبت کرو اور جو شخص بھی کو ئی نيکی حاصل کرے گا ہم اس کی نيکی ميں اضافہ کر ديں گے کہ بيشک هللا بہت زياده 
  بخشنے واال اور قدر داں ہے ''۔

سے مراد تمام مفسرين اور راويوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ هللا نے اپنے بندوں پر جن اہل بيت کی محبت واجب کی ہے ان
علی ،فاطمہ ،حسن اور حسين عليہم السالم ہيں ،اور آيت ميں اقتراف الحسنہ سے مراد اِن ہی کی محبت اور واليت ہے اور 

  اس سلسلہ ميں يہاں پردوسری روايات بھی بيان کريں گے جنھوں نے اس محبت و مؤدت کی وجہ بيان کی ہے :
سوال کيا گيا :يارسول ۖهللا آپ کے وه قرابتدارکو ن ہيں جن کی آپ نے  ابن عباس سے مروی ہے :جب يہ آيت نازل ہو ئی تو

  محبت ہم پر واجب قرار دی ہے؟
  )١آنحضرت نے فرمايا :''علی ،فاطمہ اور ان کے دونوں بيٹے ''۔(

 جابر بن عبد هللا سے روايت ہے :ايک اعرابی نے نبی کی خدمت ميں آکر عرض کيا :مجھے مسلمان بنا ديجئے تو آپ نے
داًَعْبُدهُ َوَرُسْولُہُ''''تم خدا  ُ َوْحَدهُ اَلَشِرْيَک لَہُ،َواَنَّ ُمَحمَّ ّهللاٰ کی وحدانيت اور محمد کی رسالت کی گو اہی فرمايا :'' تَْشھَُد اَْن اَلاِٰلہَ ااِلَّ

  دو ميں قرابتداروں کی محبت کے عالوه اور کچھ نہيں چا ہتا ''۔
ةَ فِی اْلقُْربَی''۔اعرابی نے عرض کيا :مجھ سے اس کی    اجرت طلب کر ليجئے ؟رسول هللا ۖ نے فرمايا : ''ِال َّاْلَمَودَّ

  اعرابی نے کہا :ميرے قرابتدار يا آپ کے قرابتدار ؟فرمايا :'' ميرے قرابتدار ''۔اعرابی نے کہا :
  اس ميں آپ کے دست مبارک پر بيعت کرتا ہوں پس جو آپ اور آپ کے قرابتداروں سے محبت نہ کرے 

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

  ۔٣٤٨،صفحہ ٧۔در المنثور، جلد ١٠١۔نور االبصار ،صفحہ ٢٥۔ذخائر العقبٰی، صفحہ ١٠٣، صفحہ ٧۔مجمع الزوائد، جلد ١

  ) ١پر هللا کی لعنت ہے ۔۔۔نبی نے فوراً فرمايا :''آمين ''۔(
َک فِيِہ ِمْن بَْعِد َما َجائَکَ ٢ ِمْن اْلِعْلِم فَقُْل تََعالَْوانَْدُع َْبنَائَنَاَوَ◌ْبنَائَُکْم َونَِسائَنَاَونَِسائَُکْم  ۔خداوند عالم کا فرمان ہے :( فََمْن َحاجَّ

  )٢َعلَی اْلَکاِذبِيَن )۔(هللاِ َوَ◌ْنفَُسنَاَوَ◌ْنفَُسُکْم ثُمَّ نَْبتَِہْل فَنَْجَعْل لَْعنَةَ ا
آئو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند،اپنی اپنی  ''پيغمبر علم آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کريں ان سے کہہ ديجئے کہ

  عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بالئيں اور پھر خدا کی بارگاه ميں دعا کريں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں ''۔
،آيت مفسرين قرآن اور راويان حديث کا اس بات پر اجماع ہے کہ يہ آيۂ  کريمہ اہل بيت ِ نبی کی شان ميں نازل ہو ئی ہے 

  ميں ابنائ( بيٹوں) سے مراد امام حسن اور امام حسين ہينجوسبط رحمت اور 
امام ہدايت ہيں ،نساء ''عورتوں '' سے مراد فاطمہ زہرا دختر رسول سيدئہ نساء العالمين ہيں اور انفسنا سے مراد سيد عترت 

  )٣امام امير المو منين ہيں ۔(
  لَی ااِلْنَساِن ۔۔۔) کامل سوره ۔۔خداوند عالم کا ارشاد ہے :(ھَْل اَتٰی عَ ٣

  ) ٤مفسرين اور راويوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ يہ سوره اہل بيت ِنبوت کی شان ميں نازل ہوا ہے۔(
ْجَس َْہَل اْلبَْيِت َويُطَہَِّرُکْم تَْطِہيًرا )۔(هللاُ ۔خداوند عالم کا فرمان ہے :( ِنََّمايُِريُد ا٤   )٥لِيُْذِہَب َعْنُکْم الرِّ
..............  

  ۔١٠٢،صفحہ ٣۔حلية االوليائ، جلد ١
  ۔٦١۔سورئہ آل عمران، آيت ٢
،صفحہ ١۔تفسير روح البيان، جلد ٤٩،صفحہ١۔تفسير کّشاف، جلد ٧٦۔تفسير بيضاوی ،صفحہ ٦٩٩،صفحہ ٢۔تفسير رازی، جلد ٣

،صفحہ ٧۔سنن بہيقی ،جلد ١٦٦ہ ،صفح٢۔صحيح ترمذی ،جلد ٤٧،صفحہ ٢۔صحيح مسلم، جلد ٣٥،صفحہ ١۔تفسير جاللين، جلد ٤٥٧
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  ۔١٩٣،صفحہ ٣۔سير اعالم النبالئ، جلد ٢٠١،صفحہ ٢۔مصابيح السنّة، بغوی، جلد١٨٥،صفحہ ١۔مسند احمد بن حنبل، جلد ٦٣
،صفحہ ١۔ينابيع المؤدة ،جلد ٥٤٦،صفحہ ٦۔ روح البيان ،جلد ١٣٣۔اسباب النزول ، واحدی صفحہ٣٤٣، صفحہ ١٠۔تفسير رازی، جلد ٤
  ۔٥٠٢۔امتاع االسماع ،صفحہ ٢٢٧،صفحہ ٢ض النضره ،جلد ۔ريا٩٣
  ۔٣٣۔سورئہ احزاب، آيت ٥

''بس هللا کا اراده يہ ہے اے اہل بيت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه 
  رکھنے کا حق ہے ''۔

)ان ميں سرکار١نچوں اصحاب کساء کی شان ميں نازل ہو ئی ہے (مفسرين اور راويوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ يہ آيت پا
دو عالم رسول خدا ۖ ،ان کے جا نشين امام امير المو منين ،جگر گوشٔہ رسول سيدئہ نسا ء العالمين جن کے راضی ہونے سے 

ان جنت خدا راضی ہوتا ہے اور جن کے غضب کرنے سے خدا غضب کرتا ہے ، ان کے دونوں پھول حسن و حسين جوان
کے سردار ہيں ،اور اس فضيلت ميں نہ نبی اکرم ۖ کے خاندان ميں سے اور نہ ہی بڑے بڑے اصحاب کے خاندان ميں سے 

ان کا کو ئی شريک ہے۔ اس بات کی صحاح کی کچھ روايات بھی تا ئيد کر تی ہينجن ميں سے کچھ روايات مندرجہ ذيل ہيں :
ت ميرے گھر ميں نازل ہو ئی جبکہ اس ميں فاطمہ ،حسن، حسين اور علی عليہم السالم ۔ام المو منين ام سلمہ کہتی ہيں :يہ آي١

ْجَس َوطَھِّْرھُمْ  تَْطِہيًرا''''خدايا !يہ مو جود تھے ،آنحضرت ۖ نے اُن پر کساء يما نی اڑھاکر فرمايا :اللَّھُمَّ اَْھُل بَْيتِْی فَاْذِھْب عْنھْم الرِّ
دور رکھ اور ان کو اس طرح پاک رکھ جو پاکيزه رکھنے کا حق ہے ''آپ نے اس جملہ ميرے اہل بيت ہيں ان سے رجس کو 

کی اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ تکرار فر ما ئی ام سلمہ سنتی اور ديکھتی رہيں،ام سلمہ نے عرض کيا :يارسول هللا ۖ کيا 
کيلئے چا در اٹھائی تو رسول نے چادر کھينچميں بھی آپ کے ساتھ چادر ميں آسکتی ہوں ؟اور آپ نے چادر ميں داخل ہونے 

  )٢لی اور فر مايا : ''اِنَِّک َعلٰی َخْير''''تم خير پر ہو ''۔(
۔ابن عباس سے مروی ہے کہ ميں نے رسول هللاۖ  کو سات مہينے تک ہر نماز کے وقت پانچ مرتبہ حضرت علی بن ابی ٢

ِ وَ طالب کے دروازے پر آکر يہ فرماتے سناہے :''السَّالُم    َعلَْيُکْم َوَرْحَمةُ ّهللاٰ
..............  

۔رياض النضره ،جلد ٢٦٤،صفحہ ٢۔الخصائص الکبرٰی ،جلد ٣٣١،صفحہ ٢۔صحيح مسلم، جلد ٧٨٣، صفحہ ٦۔تفسيررازی، جلد ١
۔مشکل اآلثار١٥٠،صفحہ ٢۔سنن بيہقی ،جلد ١٠٧،صفحہ ٤۔مسند احمد بن حنبل، جلد ٥،صفحہ ٢٢۔تفسير ابن جرير، جلد ١٨٨،صفحہ ٢

  ۔ ٣٣۔خصائص النسائی صفحہ ٣٣٤،صفحہ ١،جلد 
،روايات ميں مختلف اسناد کے ساتھ نقل کيا ہے کہ يہ آيت اہل بيت عليہم ١٥يہ بات شايان ذکر ہے کہ ابن جرير نے اپنی تفسير ميں

  السالم کی شان ميں نازل ہو ئی ہے ۔
  ۔٥٢١،صفحہ ٥۔اسدالغابہ، جلد ٤١٦،صفحہ ٢۔مستدرک حاکم، جلد ٢

ُ''۔هللاُ ا بََرَکاتُہُ اَْھَل اْلبَْيِت:( ِنََّمايُِريدُ  اَلةُ يَْرَحُمُکُم ّهللاٰ ْجَسَ ْہَل اْلبَْيِت َويُطَہَِّرُکْم تَْطِہيًرا)،الصَّ   لِيُْذِہَب َعْنُکْم الرِّ
'' اے اہل بيت تم پر سالم اور هللا کی رحمت وبرکت ہو !''بس هللا کا اراده يہ ہے اے اہل بيت کہ تم سے ہر برائی کو دور 

رکھے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے''،نماز کا وقت ہے هللا تم پر رحم کرے''آپ ۖ ہر رکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه 
  )١روز پانچ مرتبہ يہی فرماتے۔(

۔ابو برزه سے روايت ہے :ميں نے سات مہينے تک رسول هللا ۖ کے ہمراه نماز ادا کی ہے جب بھی آپ ۖبيت الشرف سے ٣
هللاُ  عليہاکے دروازے پر جاتے اور فرماتے : ''السَّالُم َعلَْيُکْم :( ِنََّمايُِريُد اباہر تشريف التے تو حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا
جَس َْہَل اْلبَْيِت َو يُطَہَِّرُکْم تَْطِہيًرا )۔(   )٢لِيُْذِہَب َعْنُکْم الرِّ

پاک و پاکيزه رکھے جو ''تم پر سالم ہو:''بس هللا کا اراده يہ ہے اے اہل بيت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح
  پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے ''

بيشک رسول هللا کے اس فرمان کا مطلب امت کی ہدايت اور اُن اہل بيت کے اتباع کوواجب قرار دينا ہے جو امت کو ان کی 
  دنيوی اور اُخروی زندگی ميں اُ ن کے راستہ ميں نفع پہنچانے کيلئے ان کی ہدايت کرتے ہيں۔

  ر نيک اصحاب کے بارے ميں نازل ہو نے والی آياتامام او
قرآن کريم کی کچھ آيات امام اور اسالم کے کچھ بزرگ افراد اور نيک و صالح اصحاب کے سلسلہ ميں نازل ہو ئی ہيں ،جن 

  ميں سے بعض آيات يہ ہيں :
بِ ١   )٣ِسيَماہُم ۔۔)۔(۔خداوند عالم کا ارشاد ہے :(۔۔۔َوَعلَی اْلَ◌ْعَراِف ِرَجال يَْعِرفُوَن ُکاّلً
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  ''اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانيوں سے پہچان ليں گے ''۔
..............  

  ۔١١٩،صفحہ ٥۔در منثور ،جلد ١
  ۔٢٤۔ذخائر عقبٰی ،صفحہ ٢
  ۔٤٦۔سورئہ اعراف، آيت ٣

ن ابی طالب اور جعفر طيار ذو ابن عباس سے روايت ہے :اعراف صراط کی وه بلند جگہ ہے جس پر عباس ،حمزه ،علی ب
الجناحين کھڑے ہوں گے جو اپنے محبوں کو ان کے چہروں کی نورانيت اور اپنے دشمنوں کو اُن کے چہروں کی تاريکی 

  )١کی بنا پر پہچان ليں گے ۔(
لُوا تَْبِدياًلَعلَْيِہ فَِمنْ هللاَ ۔خداوند عالم کا فرمان ہے :( ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجال َصَدقُواَما َعاہَُدوا ا٢ ہُْم َمْن قََضی نَْحبَہُ َوِمْنہُْم َمْن يَْنتَِظُرَوَمابَدَّ

  )٢)۔(
''مو منين ميں ايسے بھی مرد ميدان ہيں جنھوں نے هللا سے کئے وعده کو سچ کر دکھايا ہے ان ميں بعض اپنا وقت پورا کر 

  اپنی بات ميں کو ئی تبديلی نہيں پيدا کی ہے ''۔چکے ہيں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہيں اور اُن لوگوں نے 
اس آيت کے متعلق امير المو منين سے اس وقت سوال کيا گيا جب آپ منبر پر تشريف فر ما تھے تو آپ نے فرمايا:''خدايا ! 

عبيده بخش دے يہ آيت ميرے ، ميرے چچا حمزه اور ميرے چچا زاد بھا ئی عبيده بن حارث کے بارے ميں نازل ہو ئی ہے ،
جنگ بدر کے دن شہيد ہوئے ،حمزه احد کے معرکہ ميں شہيد کر دئے گئے ليکن ميں اس شقی کے انتظار ميں ہوں جو 

  )٣ميری اس ''ڈاڑھی اور سر مبارک کوخون سے رنگين کر دے گا ''۔(

  آپ کے حق اور مخالفين کی مذمت ميں نازل ہونے والی آيات
اُن مخالفين کی مذمت ميں نازل ہو ئی ہيں جنھوں نے آپ کے سلسلہ ميں مروی قرآن کريم کی کچھ آيات آپ کے حق اور 

  روايات اور فضائل سے چشم پوشی کی ہے :
  )٤َواْليَْوِم اآْلِخر۔۔۔ )۔(هللاِ ۔خداوند عالم کا فرمان ہے :( ََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َکَمْن آَمَن بِا١

  تم نے حاجيوں کے پانی پالنے اور مسجد الحرام کی آبا دی کو اس جيسا سمجھ ليا ہے جو هللا اورآخرت ''کيا 
..............  

  ۔١٠١۔صواعق محرقہ، صفحہ ١
  ۔٢٣۔سورئہ احزاب ،آيت ٢
  ۔٨٠۔نوراالبصار، صفحہ ٨٠۔صواعق محرقہ ،صفحہ ٣
  ۔١٩۔سورئہ برائت ،آيت ٤

ں جہاد کرتا ہے ہر گز يہ دونوں هللا کے نزديک برابر نہيں ہو سکتے اور هللا ظالم قوم کی پر ايمان رکھتا ہے اور راه خدا مي
  ہدايت نہيں کر تا ہے ''۔

يہ آيت امير المو منين کی شان ميں اس وقت نازل ہو ئی جب عباس اور طلحہ بن شيبہ بڑے فخر کے ساتھ يہ بيان کر رہے 
مالک ہوں ،ميرے ہی پاس اس کی کنجی ہے اور ميرے ہی پاس اس کے کپڑے تھے ۔طلحہ نے کہا :ميں بيت هللا الحرام کا 

ہيں ۔عباس نے کہا :ميناس کا سقّہ اور اس کے امور کے سلسلہ ميں قيام کرنے واال ہوں ۔امام نے فرمايا :''ماادری ماتقولون 
'۔''مجھے نہيں معلوم تم کيا کہہ رہے ہو ؟ميں نے لوگوں سے چھ ؟لقْد صلّيُت الٰی القِْبلَِة ِستَّةَ اَْشھُرقَْبَل النَّاِس،واَنا صاحب الجہاد '

  )١مہينے پہلے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی ہے اور ميں صاحب جہاد ہو ں ''اس وقت يہ آيت نازل ہو ئی ۔(
  )٢۔خدا وند عالم کا فرمان ہے :( َفََمْن َکاَن ُمْؤِمنًاَکَمْن َکاَن فَاِسقًااَليَْستَُوون)۔(٢

  وه شخص جو صاحب ايمان ہے اس کے مثل ہو جائے گاجو فاسق ہے ہر گز نہيں دونوں برابر نہيں ہو سکتے ''۔''کيا 
يہ آيت امير المو منين اور وليد بن عقبہ بن ابی معيط کے بارے ميں نازل ہو ئی ہے جب وه اس نے امام پر فخر و مباہات 

جنگجو ہوں،اور آپ سے بہتر دشمنوں کو پسپا کر نے واال ہوں  کرتے ہوئے کہا :ميں آپ سے زياده خوش بيان ہوں ،بہترين
''اس وقت امام نے اس سے فرمايا : '' اسُکْت، فَاِنََّک فَاِسق '' ''خاموش ره بيشک تو فاسق ہے ''،اس وقت دونوں کے بارے ميں

  )٣يہ آيت نازل ہوئی ۔(
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..............  

۔اسباب النزول، مؤلف واحدی ،صفحہ١٤٦،صفحہ ٤۔در منثور،جلد ١١،صفحہ ١٦،تفسير رازی، جلد ٦٨،صفحہ ١٠۔تفسير طبری ،جلد ١
  ۔١٨٢
  ۔١٨۔سورئہ سجده، آيت ٢
، صفحہ ٢۔رياض النضره ،جلد ٣٢١،صفحہ ١٣۔تاريخ بغداد، جلد ٢٦٣۔اسباب نزول واحدی ،صفحہ ٦٨، صفحہ ٢١۔تفسير طبری ،جلد ٣

 ۔٢٠٦
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  امام روايات کی رو شنی ميں
صحاح اور سنن جيسے مصادر امام کے متعلق نبی سے مروی روايات سے پُر ہيں جو اسالمی عدالت کے قائد و رہبر امام 

  کے فضائل کا قصيده پڑھتی ہيں اور اسالمی معاشره ميں ان کے مقام کو بلند کرتی ہيں ۔
احاديث کی کثرت اور راويوں کے درميان اُ ن کی شہرت ميں غور کرنے واال پيغمبر اسالم ۖ کے اس بلند مقصد سے آگاه ہو 
سکتا ہے جو امام کی مر کزيت اور ان کے خليفہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ اس کے ذريعہ نبوت ہميشہ کے لئے باقی 

کے امور کی اصالح کر سکے اور اُن کو ايسے راستہ پر چالئے جس ميں رہے اور وه امت کی مشکالت حل کر سکے ،اُ ن
  کسی طرح کی گمرا ہی کا امکان نہ ہو نيز امت مسلمہ پوری دنيا کے لئے نمونۂ  عمل بن سکے ۔

آپ بہر حال جب ہم امام کی فضيلت کے سلسلہ ميں روايات پر نظر ڈالتے ہيں تو ہم يہ ديکھتے ہيں کہ روايات کا ايک گروه 
کی ذات سے مخصوص ہے ،روايات کا دوسرا طائفہ اہل بيت کے فضائل پر مشتمل ہے جس ميں الزمی طور آپ بھی شامل 

ہيں چونکہ آپ عترت کے سيد و آقا ہيں اور ان کے علم کے منارے ہيں ہم اس سلسلہ ميں ذيل ميں چند روايات پيش کرتے 
  ہيں :

  پہال دستہ
عددصورتوں پر مشتمل ہيں اور امام فضائل کا قصيده پڑھتی ہوئی نظر آتی ہيں،مالحظہ يہ روايات تعظيم و تکريم کی مت

  کيجئے:

  نبی کے نزديک آپ کا مقام و مرتبہ
امام لوگوں ميں سب سے زياده رسول ۖ کے نزديک تھے ،ان ميں سب سے زياده رسول ۖ سے قربت رکھتے تھے ،آپ ابو 

رسول ۖسے سب سے زياده اخالص رکھتے تھے ،احاديث کی ايک بڑی تعداد  سبطين ،رسول ۖ کے شہر علم کا دروازه ،آپ
رسول اسالم ۖسے نقل کی گئی ہے جو آپ کی محبت و مودت کی گہرا ئی پر داللت کرتی ہے اس ميں سے کچھ احاديث 

  مندرجہ ذيل ہيں :

  ۔امام نفس نبی ١ۖ
س نبی ہيں ،ہم گذشتہ بحثوں ميں اس بات کی طرف اشاره آيۂ  مباہلہ ميں صاف طور پر يہ بات واضح ہے کہ بيشک امام نف

کر چکے ہيں اور يہ بھی بيان کر چکے ہيں کہ نبی اکرم ۖ نے خود يہ اعالن فرماديا تھا کہ امام ان کے نفس ہيں منجملہ ذيل 
  ميں چند احاديث مالحظہ کيجئے :

بنی وليعہ اسالم سے مرتد ہو گيا ہے ،تو نبی اکرم ۖ نے عثمان کے سوتيلے بھا ئی وليد بن عقبہ نے نبی اکرم ۖ کو خبر دی کہ 
 َويَْسبِْی َذَراِرْيِھْم َوھَُو ٰھذا''،''بنو وليعہ ميرے غضبناک ہو کر فرمايا :''لَيَْنتَِھيَنَّ بَنُْوَولِْيَعةَ اَْواَلَْبَعثَنَّ اِلَْيِھْم َرُجالً َکنَْفِسْی،يَْقتُُل َمقَاتِلَھُمْ 

طرف اپنے جيسا ايک شخص بھيجونجو ان کے جنگجوئوں کوقتل کرے اور ان کے اسراء کولے کر پاس آتے يا ميں ان کی 
  )١آئے اور وه يہ ہے''،اس کے بعد امام کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھا ۔(

عمرو بن عاص سے روايت ہے :جب ميں غزوئہ ذات سالسل سے واپس آيا تو ميں يہ گمان کر تا تھا کہ رسول ۖمجھ سے سب
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ے زياده محبت کرتے ہيں ،ميں نے عرض کيا :يارسول هللا ۖ آپ کے نزديک سب سے زياده محبوب کو ن ہے ؟آپ نے س
چندلوگوں کاتذکره کيا۔ميں نے عرض کيا: يارسول هللا ۖ علی کہاں ہيں ؟تو رسول هللا ۖنے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر 

  'بيشک يہ ميرے نفس کے بارے ميں سوال کر رہے ہيں ''۔) '٢فرمايا :''اِنَّ ٰھذايَْسٔاَلُِنْ◌ عن النفِس''،(

  ۔امام نبی ۖ کے بھا ئی ٢
نبی اکرم ۖ نے اصحاب کے سامنے اعالن فرمايا کہ امام علی آپ کے بھا ئی ہيں ،اس سلسلہ ميں متعدد روايات نقل ہوئی ہيں 

  ہم ان ميں سے ذيل ميں چند روايات پيش کر تے ہيں :
وايت کی ہے :رسول اسالم ۖ نے اصحاب کے ما بين صيغٔہ اخّوت پڑھا ،تو علی کی آنکھوں ميں ترمذی نے ابن عمر سے ر

آنسو آگئے اور آپ نے عرض کيا :يارسو ل ۖهللا آپ نے اصحاب کے درميان صيغٔہ اخوت پڑھاہے ليکن ميرے اور کسی اور 
  شخص کے درميان صيغۂ  اخوت نہيں پڑھا ہے؟تورسول هللا ۖنے

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

،وليد اپنی بات کے ذريعہ بنی وليعہ کی ترديد کر رہا تھا اس وقت يہ آيت نازل ہو ئی :( يَاَيُّہَا الَِّذيَن ١١٠،صفحہ ٧۔مجمع الزوائد، جلد ١
گر کو ئی فاسق کو ئی خبر لے کر آئے ۔''ايمان والو ا٦آَمنُوا ِْن َجائَُکْم فَاِسق بِنََبٍ◌ فَتَبَيَّنُوا َْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجہَالٍَة۔۔۔)سورئہ حجرات، آيت 
  تو اس کی تحقيق کرو ايسا نہ ہو کہ کسی قوم تک نا واقفيت ميں پہنچ جائو ۔۔۔''

  ۔٤٠٠،صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ٢

ْنيَاَواآلِخَرِة ''۔(   ) ١حضرت علی سے فرمايا:اَْنَت اَِخْ◌ َفْ◌ الدَّ
  ''آپ ميرے دنيا اور آخرت ميں بھا ئی ہيں ''۔

لئے نبی کا صرف اس دنياميں بھا ئی ہونا کا فی نہيں ہے بلکہ اس کا تسلسل تو آخرت تک ہے جس کی کو ئی حد امام کے 
  نہيں ہے ۔

انس بن مالک سے روايت ہے : رسول اسال م ۖ منبر پر تشريف لے گئے اور خطبہ دينے کے بعد ارشاد فرمايا :''علی بن ابی 
ہوئے :ميں يہاں ہونيارسول هللا ۖ ، رسولۖ هللا نے علی کو اپنے سينہ سے لگايا اور  طالب کہاں ہيں ؟''،تو فوراً علی يوں گويا

آپ کی دونوں آنکھوں کے درميان کی جگہ کا بوسہ ليا اور بلند آواز ميں فرمايا :''اے مسلمانو!يہ ميرے بھا ئی ،چچا زاد 
  )٢ن اور حسين جوانان جنت کے سردار ہيں''۔(بھائی اور ميرے داماد ہيں ،يہ ميرا گوشت اور خون ہيں ،يہ ابوسبطين حس

ابن عمر سے روايت ہے :ميں نے حجة الوداع ميں اس وقت رسول هللا ۖ کو يہ فرماتے سنا ہے: جب آپ ناقہ پر سوار تھے ،تو
ی ،چچا زاد بھا آپ نے علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر يہ فرمايا :''خدايا گواه رہنا ۔۔ خدايا ميں نے پہنچاديا کہ يہ ميرے بھا ئ

ئی ،ميرے داماد اورميرے دونوں فرزندوں کے باپ ہيں۔خدايا ! جو ان سے دشمنی کرے اس کواوندھے منھ جہنم ميں ڈال 
  )٣دے ''۔(

  نبی اور علی ايک شجرئہ طيبہ سے ہيں 
ان ہو ئی ہيں ہم ذيل ميں نبی اکرم ۖ نے يہ اعالن فرمايا کہ ميں اور علی ايک شجره سے ہيں، اس سلسلہ ميں متعدد احاديث بي

  بعض احاديث پيش کرتے ہيں :
جابر بن عبدهللا سے روايت ہے :ميں نے رسول هللا ۖ کو علی سے يہ فرماتے سنا ہے : ''اے علی لوگ مختلف شجروں سے 

  ہيں اور ميں اور تم ايک ہی شجره سے ہيناس کے بعد رسول هللا ۖ نے اس آيت کی تالوت 
..............  

  ۔١٤،صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد ٢٩٩،صفحہ ٢ترمذی، جلد ۔صحيح ١
  ۔٩٢۔ذخائر العقبٰی ،صفحہ ٢
  ۔٦١،صفحہ ٣۔کنز العمال ،جلد ٣

  )١فرما ئی :(َوَجنَّات ِمْن َْعنَاٍب َوَزْرع َونَِخيل ِصْنَوان َوَغْيُرِصْنَواٍن يُْسقَی بَِماٍئ َواِحد)۔(
جوريں ہيں جن ميں بعض دو شاخ کی ہيں اور بعض ايک شاخ کی ہيں ''اور انگور کے باغات ہيں اور زراعت ہے اور کھ
  اور سب ايک ہی پا نی سے سينچے جاتے ہيں ''۔

  )٢رسولۖ هللا کا فرمان ہے : ''ميں اور علی ايک ہی شجره سے ہيں اور لوگ مختلف شجروں سے ہيں ''۔(
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ات انسانی تہذيب کے قائدنبی اکرم ۖاور آۖپ کے شہر يہ شجره کتنا بلند و باال ہے اس درخت کا کيا کہنا جس سے سرور کا ئن
علم کا دروازه امام امير المو منين وجود ميں آئے يہ وه مبارک شجره ہے جس کی جڑ زمين ميں ہے اور اس کی شاخ آسمان 

  ميں ہے يہ وه درخت ہے جس کی ہر نسل نے ہر دور ميں لوگوں کو فائده پہنچايا ہے۔

  ۔امام نبی ۖ کے وزير ٤
  بی اکرم ۖ نے متعدد احاديث ميں اس بات کی تاکيد فر ما ئی ہے کہ امام ميرے وزير ہيں ۔ن

اسماء بنت عميس سے روايت ہے کہ ميں نے نبی ۖ کو يہ فرماتے سنا ہے :خدايا ! ميں وہی کہہ رہا ہوں جو ميرے بھا ئی مو 
کو جو ميرا بھا ئی بھی ہے اس سے ميری پشت کو  سٰی نے کہا تھا : ''خدايا ! ميرے اہل مينسے ميرا وزير قرار دے ،علی

مضبوط کردے اسے ميرے کام ميں شريک کردے ،تاکہ ہم تيری بہت زياده تسبيح کرسکيں ،تيرا بہت زياده ذکر کرسکيں ، 
  ) ٣يقيناتوہمارے حاالت سے بہتر با خبر ہے ''۔(

  ۔امام نبی ۖ کے خليفہ ٥
ں يہ اعالن فرماديا تھا کہ ميرے بعد حضرت علی ميرے خليفہ ہيں ،يہ اعالن اس نبی اکرم ۖ نے دعوت اسالم کے آغاز ہی مي

وقت کيا تھا جب قريش کے خاندان اسالم سے سختی سے پيش آرہے تھے ،اور آپ ۖ نے اپنی دعوت کے اختتام ميں قريش 
  سے فرمايا:''اب يہ (يعنی علی ) تمہارے درميان ميرے بھا ئی ،

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

  ۔٤عد ،آيت ۔سورئہ ر١
  ۔١٥٤،صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ٢
  ۔١٦٣،صفحہ ٢۔الرياض النضره ،جلد ٣

  ) ١وصی اور خليفہ ہيں ،ان کی باتيں سنو اور ان کی اطاعت کرو ''۔(
رسوۖل هللا نے اپنے بعد امام کی خالفت کو اسالم کی دعوت سے متصل فرمايا ،اس کے بعد بت پرستی اور شرک کے بارے 

ڈالی ،مزيد يہ کہ اس مطلب کے سلسلہ ميں متعدد اخبار و روايات ہيں جن ميں نبی اکرم ۖ نے اپنے بعد امام  ميں پر رو شنی
  کی خالفت کا اعالن فرماياان ميں سے ہم کچھ احاديث ذيل ميں پيش کررہے ہيں :

  ) ٢رسول هللا ۖ کا فرمان ہے :''اے علی !تم ميرے بعد اس امت کے خليفہ ہو ''۔(
کا فرمان ہے :''علی بن ابی طالب تم ميں سب سے پہلے اسالم الئے ،تم ميں سب سے زياده عالم ہيں اور ميرے  رسول هللا ۖ

  )٣بعد امام اور خليفہ ہيں ''۔(

  ۔ امام کی نبۖی سے نسبت، ہارون کی مو سٰی سے نسبت کے مانند ہے٦
سے ايک ہی مضمون اور ايک ہی نتيجہ کی متعدد احاديث نقل ہو ئی ہيں کہ آپ ۖ نے علی سے فرمايا :''تمہاری  نبی اکرم ۖ

  مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسٰی سے تھی ۔۔۔''اس سلسلہ ميں کچھ احاديث مالحظہ فرما ئيں :
يں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو آنحضرت ۖ نے حضرت علی کيلئے فرمايا ہے : ''کيا تم اس بات پر راضی نہ
) سعيد بن مسيب نے عامر بن سعد بن ابی ٤ہارون کی موسٰی سے تھی مگر يہ کہ ميرے بعد کو ئی نبی نہيں آئے گا ''۔ (

وقاص سے انھوں نے اپنے والد سعد سے نقل کيا ہے : رسول هللا ۖ نے علی کيلئے فرمايا ہے :'' تمہاری مجھ سے وہی نسبت 
جو ہارون کی موسٰی سے نسبت تھی مگر يہ کہ ميرے بعد کو ئی نبی نہيں آئے گا ''،سعيد کا کہنا ہے :ميں نے بذات خود ہے 

  يہ حديث بيان کر نا چاہی اور 
..............  

،صفحہ ١۔مسند احمد، جلد ١١٦،صفحہ ١۔تاريخ ابو الفدا،جلد ٢٢،صفحہ ٢۔تاريخ ابن اثير، جلد ١٢٧،صفحہ ٢۔تاريخ طبری، جلد ١
  ۔٣٩٩،صفحہ ٦۔ کنزالعمال، جلد ٣٣١
  ۔ ٢٠٨۔مراجعات، صفحہ ٢
  ۔٢٠٩۔مراجعات، صفحہ٣
، ١۔مسند احمد بن حنبل، جلد ٣٠٩،صفحہ ٢۔مشکل اآلثار، جلد ١٩٥،صفحہ ٧۔حلية االوليائ، جلد ٢٩،صفحہ  ١۔مسند ابو دائود، جلد ٤
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  ۔١٦۔خصائص النسائی ،صفحہ ٤٣٢،صفحہ ١١۔تاريخ بغداد، جلد ١٨٢صفحہ 

ميں نے ان سے مالقات کی اور وه حديث بيان کی جو مجھ سے عامر نے بيان کی تھی اس نے کہا :ميں نے سنا ہے ۔ميں نے
پوچھا :کيا تم نے سنا ہے ؟!اس نے اپنے دونوں کانوں ميں انگلياں دے کر کہا :ہاں ،اگر ميں نے يہ بات نہ سنی ہو تو ميرے 

  )١دونوں کان بہرے ہوجائيں ''۔(

  ۔امام شہر علم نبی ۖکا دروازه ٧
نبی اکر م ۖنے امام کی عظمت و منزلت کا قصيده پڑھتے ہوئے ان کو اپنے شہر علم کا دروازه قرار ديا ،يہ حديث متعدد 

  طريقوں سے بيان ہو ئی ہے ،قطعی السند ہے اور نبی اکرم ۖسے متعدد مو قعوں پر نقل کی گئی ہے :
:ميں نے حضرت رسول خدا ۖ کو حديبيہ کے دن علی کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ ميں  جابر بن عبد هللا سے روايت ہے

لئے ہوئے يہ فرماتے سنا ہے :''يہ نيک و صالح افراد کے امير ، فاسق و فاجر کو قتل کرنے والے ہيں ،جو ان کی مدد کرے 
نے آواز کھينچ کر فرمايا :''ميں شہر علم اس کی مدد کرنے والے ،جو ان کو رسوا کرے اس کو ذليل کرنے والے ہيں ''آپ ۖ 

  )٢ہوں اور علی اس شہر کا دروازه ہيں جو گھر ميں آنا چاہے اس کو چاہئے کہ وه دروازے سے آئے ''۔(
ابن عباس سے روايت ہے کہ رسول هللا ۖ کافرمان ہے :'' ميں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کا دروازه ہيں جو شہرميں آنا 

  )٣ئے کہ وه دروازے سے آئے ''۔(چاہے اس کو چا ہ
رسول هللا ۖ کا ،فرمان ہے :''علی ميرے علم کا دروازه ہيں ،ميں جو کچھ امت کيلئے ليکر آيا ہوں اس کو ميرے بعد امت تک 
پہنچانے والے ہيں ،اُن کی محبت ايمان ہے ،ان سے بغض رکھنا نفاق ہے اور اُن کے چہرے پر نظر کرنا رافت ''مہربانی '' 

  )٤'۔(ہے '
  بيشک امام شہر علم نبی ۖ کا دروازه ہيں ، امام سے جو دينی باتيں،احکام شريعت ،محاسن اخالق اور آداب حسنہ

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

۔ سَکَک(دونوں ١٢٠صفحہ ٧۔ صحيح مسلم ،کتاب فضائل االصحاب، جلد ١٥،خصائص النسائی ،صفحہ ٢٦،صفحہ ٤۔اسد الغابہ ،جلد ١
  ت مسامعہ :اذا صّم۔کاف پر فتحہ) الصمم واستکّ 

  ۔٣٧٧،صفحہ ٢۔تاريخ بغداد، جلد ٢
  ۔٤٠١،صفحہ ٦۔کنز العمال ،جلد ٣
  ۔٧٣۔صواعق المحرقہ، صفحہ ١٥٦،صفحہ ٦۔کنز العمال ،جلد ٤

  نقل ہوئے ہينان کو امام نے نبی ۖ سے اکرم ۖ سے حاصل کيا ہے ۔
ہ زندگی حکمت اور رونق کے ساتھ آگے بڑھتی نبی اکرم ۖ نے اپنے بعد علم کے ايسے سر چشمے چھوڑے ہينجن کے ذريع

ہے ،پيغمبر نے ان کو امام کے سپرد فرمايا تاکہ آپ ۖکی امت اُن سے سيراب ہو تی رہے ليکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 
قريش کے امام سے بغض و کينہ رکھنے والوں نے اِن نور کے دروازوں کو بند کر ديا ،امت کو ان سے فيضياب ہونے سے 

  کرديا اور زندگی کی گم گشتہ راہوں ميں تنہا چھوڑديا ۔ محروم

  ۔امام ،انبياء کے مشابہ ٨
نبی اکرم ۖ نے اپنے اصحاب کے معاشره ميں فرمايا :''اگر تم آدم کو ان کے علم ،نوح کو ان کے ہم و غم ،ابراہيم کو اُن کے 

ان کے اعتدال اور حلم ميں ديکھنا چا ہوتو اِن کو ديکھو  ُخلق ،موسٰی کو اُن کی مناجات ،عيسٰی کو ان کی سنت اور محمد ۖ کو
  ''جب لوگوں نے ٹکٹکی باندھ کر ديکھا تو وه امير المو منين تھے ۔

  شاعر کبير ابو عبد هللا مفجع نے اپنے قصيده ميں امام کے ماثوره مناقب کو يوں نظم کيا ہے :
 ً   ايّھا الالَّ ئمی لُِحبِّی علِيّا

ً قُم َذميماً الٰی ال   َجِحْيِم َخِزيّا
  

ْضَت اَلِزْلتَ    ٔاّ بَِخْيِر االَنَام َعرَّ
  َمُذوداً َعِن الھُدٰی َو َغِويّا
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  )١ٔاشبِہ االنبياء ِطفالً وزوالً(
 ً   َوفِطيماًوَراِضعاً َوَغِذيّا

  
  َکاَن فِْی علمِہ َکآَدَم اِْذ ُعلِّمَ 
  َشر َح االْسَماِئ والمکنِيّا

  
  يَوماً َوَکنُوٍح نََجاِمَن الھُْلِک 

  )٢فِْی َمِسْيٍراِِذ اعتاََلالجوِديّاً(
  

  ''ُحبِّ علی کی خاطر ميری مالمت کرنے والے جا ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ ميں جل جا۔
کيا تونے اپنے عمل کے ذريعہ بہترين انسان يعنی علی پر تشنيع کرنا چا ہی ہے ،خدا کرے کہ تو ہميشہ ہدايت سے دور رہے

  ۔
  ،شير خوارگی غرض ہر حال ميں انبياء سے مشابہ تھے ۔ علی بچپن ،جوا نی

  علی علم ميں آدم کے مانند تھے چنانچہ آپ نے اسماء نيزمخفی امورکی تعليم دی ۔
..............  

  ۔٢٠٠،صفحہ ١٧۔معجم االدبائ، جلد ٢۔الزول :يعنی جوان۔١

  ''۔  آپ نوح کی طرح تھے جو کوه جودی پر پہنچنے سے غرق ہونے سے محفوظ رہے

  ۔ علی کی محبت ايمان اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے ٩
نبی اکرم ۖ نے ارشاد فرمايا ہے کہ علی کی محبت ايمان اور تقوٰی ہے اوراُن سے بغض رکھنا نفاق اور معصيت ہے، اس 

  سلسلہ مينبعض ماثوره اقوال درج ذيل ہيں :
شگافتہ کيا اور ذی روح کو پيدا کيا ميرے سلسلہ ميں نبی  حضرت علی سے روايت ہے : ''اس خدا کی قسم جس نے دانہ کو

امی نے يہ عہد ليا ہے کہ مجھ سے مو من کے عالوه اور کو ئی محبت نہيں کرے گا اور منافق کے عالوه اور کو ئی بغض 
  )١نہيں رکھے گا ''۔(

ہتے سنا: رسول ۖهللا ۖ کا ، فرمان ہے مساور حميری نے اپنی ماں سے روايت کی ہے :وه ام سلمہ کے پاس گئی تو اُن کو يہ ک
  )٢:علی سے منافق محبت نہيں کرے گا اور مومن بغض نہيں رکھے گا ''۔(

ابن عباس سے روايت ہے : رسول هللا ۖ نے حضرت علی کے چہره کی طرف ُرخ کرتے ہوئے فرمايا : مو من کے عالوه تجھ
ئی بغض نہيں کرے گا ، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے  سے کو ئی محبت نہيں کرے گا ،اور منافق کے عالوه اور کو

مجھ سے محبت کی ،جس نے تجھ سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض کيا ،ميرا دوست هللا کا دوست ہے ،ميرا دشمن هللا 
  )٣کا دشمن ہے اور اس پر وائے ہو جو تجھے ميرے بعد غضبناک کرے ' ' ۔( 

 ۖ نے حضرت علی کے لئے فرمايا :آپ کی محبت ايمان ہے ،آپ سے بغض ابو سعيد خدری سے روايت ہے کہ رسول هللا
رکھنا نفاق ہے ،جنت ميں سب سے پہلے آپ سے محبت کرنے واال داخل ہوگا اور دوزخ مينسب سے پہلے آپ سے بغض 

  )٤رکھنے واال داخل ہو گا ''۔(
سے محبت کرتا تھا اس کو مومن اور جو يہ حديث اصحاب ميں مشہور ہو گئی ،اور وه اسی حديث کے معيار پر جو علی 

  علی سے بغض رکھتا تھا اسے منافق کہتے تھے ،جليل القدر صحابی ابوذر غفاری کہتے ہيں : ہم منافقين کو
هللا اوراس کے رسول کی تکذيب ،نماز سے رو گردانی اور علی بن ابی طالب سے بغض و نفاق رکھنے سے پہچان ليا 

  )5کرتے تھے ''۔(
جابر بن عبد هللا انصاری سے روايت ہے :ہم منافقين کو علی سے بغض رکھنے کے عالوه کسی اور چيز سے  صحابی کبير

  )6نہيں پہچانتے تھے ۔(
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..............  

، صفحہ ٤۔حلية االولياء ، جلد ٢٥٥، صفحہ ٢۔تاريخ بغداد، جلد ١٢۔صحيح ابن ماجہ ، صفحہ ٣٠١، صفحہ ٢۔صحيح ترمذی، جلد ١
  ۔١٨٥
  ۔٢٩٩، صفحہ ٢مذی ، جلد ۔صحيح تر٢
  ۔١٣٣، صفحہ ٩۔مجمع الزوائد ، جلد ٣
  ۔٧٢۔نور االبصار شبلنجی ، صفحہ ٤
  ۔١٢٩، صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد 5
 ۔٤٦٤، صفحہ ٢۔استيعاب، جلد 6

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  دوسرے دستہ کی روايات 
ہم بعض وه روايات نقل کرتے ہيں جو نبی اکرم ۖ سے حضرت علی کی شان ميں منقول ہو ئی ہيں جن کوآپ کے لئے کرامت 

  شمار کيا جاتا ہے ۔

  دار آخرت ميں امام کا مقام 
سے کچھ وه روايات نقل ہو ئی ہيں جن کو هللا نے دار آخرت مينعلی کيلئے کرامت شمار کيا ہے ان ميں سے بعض نبی اکرم ۖ 

  روايات درج ذيل ہيں :

  ۔امام لواء حمد کو اٹھانے والے١
ا شرف صحاح ميں نبی اکرم ۖ سے متعدد احاديث نقل ہو ئی ہيں کہ خدا وند عالم قيامت کے دن علی کو لوائے حمد اٹھانے ک

عطا کر ے گا ،يہ ايسا بلند مرتبہ ہے جو آپ کے عالوه کسی اور کو نہيں عطا کيا گيا ۔ ہم ان ميں سے بعض روايات ذيل ميں 
  نقل کرتے ہيں :

رسول هللا ۖ نے حضرت علی کيلئے فرمايا :''تم قيامت کے دن ميرے امام ہو ،مجھے پرچم ديا جائے گا ، ميناسے تمہارے 
  ،اور تم ہی لوگوں کو ميرے حوض کے پاس سے دور کروگے ''۔حوالہ کر دوں گا 

  ۔ امام صاحب حوض نبی ٢ۖ
  نبی اکرم ۖسے متواتر احا ديث نقل ہو ئی ہيں کہ امام نبی کے اس حوض کے مالک ہوں گے جو اپنے گوارا
مام کے غالموں ميٹھے اور خو بصورت نظاروں کی وجہ سے جنت کی تمام نہروں سے عظيم ہو گی ،اس کا پانی صرف ا

  اور چاہنے والوں کو ہی نصيب ہو گا ،ہم ذيل ميں اس کے متعلق بعض روايات نقل کررہے ہيں :
رسول هللا ۖ کا فرمان ہے :علی بن ابی طالب قيامت کے دن ميرے حوض کے مالک ہوں گے ،اس ميں آسمان کے ستاروں کی 

  )١) کے درميان کی دوری کی طرح وسيع ہو گی ''۔(تعدادکے مانند ستارے ہيں اور وه جابيہ اور صنعائ(پہاڑيوں

  امام جنت و جہنم کو تقسيم کرنے والے 
سب سے بڑی شرافت و بزرگی جس کا تاج رسول اسالم ۖنے باب مدينة العلم کے سرپر رکھا وه يہ ہے کہ امام جنت و جہنم 

فراد کا انتخاب کيا تھا ان سے فرمايا:''ميں کی تقسيم کر نے والے ہيں ۔ابن حجر سے روايت ہے کہ آپ نے شورٰی کے جن ا
تمھيں خدا کی قسم ديتا ہوں يہ بتائو کيا تم ميں کو ئی ايسا ہے جس کے لئے رسول اسالم ۖ نے فرمايا ہو :''اے علی قيامت کے 

  ۔دن آپ ميرے عالوه جنت و جہنم کے تقسيم کرنے والے ہو؟۔انھوں نے کہا : خدا کی قسم ،ايسا کو ئی نہيں ہے ''
ابن حجر نے اس حديث پر جو حاشيہ لگايا اس کا مطلب امام رضا عليہ السالم سے مروی حديث سے واضح ہوتا ہے کہ 
رسول هللا ۖ نے امام علی کے لئے فرمايا ہے :تم قيامت ميں جنت و جہنم کی تقسيم کر نے والے ہودوزخ خود کہے گی يہ 
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  )٢ميرے لئے اور يہ آپ کے لئے ہے ''۔(
ی تاکيد کے ساتھ بيان کيا گيا ہے کہ خدا کے او لياء ميں سے اسالم سے پہلے اور اسالم کے بعد يہ مرتبہ علی يہ مطلب بڑ

کے عالوه کسی کو نہيں مال، اس کرامت کی کو ئی حدنہيں ہے ،هللا نے ان کو يہ کرامت اس لئے عطا کی ہے کہ علی نے 
  ق کی خدمت کيلئے فنا کر ديا ہے ۔اسالم کی راه ميں بہت زياده جد وجہد کی اور خود کو ح

  عترت اطہار کی فضيلت کے بارے ميں نبی ۖ کی احاديث
  عترت اطہار کی فضيلت ،ان سے محبت اور متمسک ہونے کے سلسلہ ميں نبی سے متواتر احاديث 

  نقل ہو ئی ہيں جن ميں سے بعض احا ديث يہ ہيں :
..............  

  ۔٣٦٧صفحہ ١۔مجمع الزوائد، جلد ، ١
  ۔٧٥۔صواعق محرقہ، صفحہ ٢

  

  حديث ثقلين

حديث ثقلين پيغمبر اسالم ۖ کی دلچسپ اور سند کے اعتبار سے سب سے زياده صحيح اور مشہورحديث ہے ،مسلمانوں کے 
درميان سب سے زياده شائع و مشہور ہو ئی ہے ،اس کو صحاح اور سنن ميں تحرير کيا گيا ہے ،علماء نے قبول کيا ہے اور 

  يہ ذکرکردينابھی مناسب ہے کہ نبی اکرم ۖ نے اس حديث کو متعدد مقامات پر بيان فرمايا ہے : يہانپر
وا بَْعِد ،اََحُدھَُما اَْعظَُم زيد بن ارقم سے روايت ہے کہ نبی اکرم ۖنے فرمايا ہے :''اِّن تَاِرک فِْيُکُم الثَّقَلَْين َمااِن تََمسَّْکتُْم بِِھَمالَْن تَِضلُّ 

ِ،َحْبل َمْمُدْود ِمَن السََّماِئ اِلَی االَْرِض،َوِعْتَرِتْ◌ اَْہَل بَْيِتْ◌،َولَْن يَْفتَِرقَاحتّیٰ يَِرَداعِمَن اآلخَ  َ◌ اْلَحْوَض، فَانظُُرْوا َکْيَف ِر:ِکتَاَب ّهللاٰ لَّ
  )١تُْخلُفُْوِنْ◌ فِْيِھَما''۔(

وں سے متمسک رہے تو ہر گز گمراه نہيں ہوگے ''ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان دون
،ان ميں ايک دوسرے سے اعظم ہے :هللا کی کتاب آسمان سے زمين تک کھنچی ہو ئی رسی ہے ،ميری عترت ميرے اہل 

بيت ہيں اور وه ہر گز ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کو ثر پر وارد ہوں ،پس ميں 
  ميرے بعد ان سے کيسا برتائو کروگے ''؟۔ديکھوں گا کہ تم 

نبی اکرم ۖ نے يہ حديث حج کے موقع پر عرفہ کے دن بيان فرما ئی ،جابر بن عبد هللا انصاری سے روايت ہے : ميں نے حج 
کے مو قع پر عرفہ کے دن رسول هللا کوان کے ناقہ قصواپر سوار ديکھا آپ يہ خطبہ دے رہے تھے :اے لوگو !،ميں نے 

ے درميان هللا کی کتاب اور اپنی عترت اوراپنے اہل بيت کو چھوڑ ديا ہے، اگر تم ان سے متمسک رہے تو ہر گز گمراهتمہار
  )٢نہيں ہو گے ''۔(

  نبی بستر مرگ پر تھے، لٰہذاآپ ۖ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمايا : ''اَيُّھَاالنَّاس
..............  

  ۔٣٠٨، صفحہ ٢۔صحيح ترمذی، جلد ١
  ۔٨٤، صفحہ ١۔کنز العمال، جلد ٣٠٨، صفحہ ٢۔صحيح ترمذی ، جلد ٢

َوَجلَّ يُْوشُک اَْن اُْقبَِض قَْبضاًَسِريعاًفَيُْنطَلََق ِبْ◌،َوقَْد قَدَّ ْمُت اِلَْيُکُم اْلقَْوَل َمْعِذَرةً اِلَْيُکْم آاَل اِنِّ  ْ◌ َعزَّ ْ◌ ُمَخلُِّف فِْيُکْم ِکتَاَب َربِّ
  َل بَْيِتْ◌ ''۔،َوِعْتَرِتْ◌ اَھْ 

''اے لوگو!مجھے عنقريب قبض روح کے ذريعہ خدا کی بارگاه ميں جانا ہے ميں اس سے پہلے تمہارے لئے بيان کرچکا 
  ہونآگاه ہوجائو کہ ميں تمہارے درميان اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بيت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ''۔

ا ہاتھ پکڑ کر فرمايا :''يہ علی قرآن کے ساتھ ہيں اور قرآن علی کے ساتھ ہے ،يہ دونوں اس کے بعد آپ ۖ نے حضرت علی ک
  )١ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہوں گے ''۔(

  حديث سفينہ 



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

 
 

ہارے درميان ميرے اہل بيت کی ابو سعيد خدری سے مر وی ہے کہ ميں نے پيغمبر اکرم ۖ کو يہ فرماتے سنا ہے :بيشک ۔ تم
مثال کشتی نوح کے مانندہے ،جو اس ميں سوار ہو گيا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے رو گردانی کی وه ہالک 

ہوگيا ،بيشک تمہارے درميان ميرے اہل بيت کی مثال بنی اسرائيل ميں باب حطّہ کے مانند ہے جو اس ميں داخل ہوا وه بخش 
  )٢ديا گيا ''۔(

حديث شريف ميں اس بات کی حکايت کی گئی ہے کہ عترِت طاہره سے متمسک رہنا واجب ہے اسی ميں امت کے لئے  اس
زندگی کے نشيب و فراز ميں نجات اور غرق ہونے سے محفوظ رہنا ہے ،پس اہل بيت نجات کی کشتياں اور بندوں کا ملجٔا و 

  ماوٰی ہيں ۔ 
رے ،)کا کہنا ہے :''اہل بيت کے کشتیٔ  نوح کے مانند ہونے کا مطلب يہ ہے کہ امام شرف الدين( خدا ان کے درجات بلند ک

جس نے دنيا و آخرت ميں اِن کو اپنا ملجٔا و ماوٰی قرار ديا ،اوراپنے فروع و اصول ائمہ معصومين سے حاصل کئے وه 
نے طوفان کے دن هللا کے  دوزخ کے عذاب سے نجات پا گيا ،اور جس نے اُن سے روگردانی کی وه اس کے مانند ہے جس

  امر سے بچنے کيلئے پہاڑ کی چوٹی پر پناه لی اور غرق ہوگيا ، اس
..............  

  ۔ ٧٥۔صواعق محرقہ ، صفحہ ١
۔ذخائر ، ٣٠٦، صفحہ ٤۔حلية ، جلد ١٢٠، صفحہ ٢۔تاريخ بغداد، جلد ٤٣، صفحہ ٢۔مستدرک، جلد ١٦٨، صفحہ ٩۔مجمع الزوائد، جلد ٢

  ۔٢٠صفحہ 

  زل آب ِ حميم ہے جو بہت ہی گرم پا نی ہے اور جس سے ہم هللا کی پناه مانگتے ہيں ۔کی من
ائمہ کو باب حطّہ سے اس لئے تشبيہ دی گئی ہے کہ باب حطّہ خدا کے جالل کے سامنے تواضع کا مظہرتھاجو بخشش کا 

  کرنے کے بعد کہا ہے : سبب ہے ۔يہ وجہ شبہ ہے ،اور ابن حجر نے اِس اور اِس جيسی دوسری احاديث کو بيان
ائمہ کے کشتیٔ  نوح سے مشابہ ہونے کی وجہ يہ ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اور ان کے شرف کی نعمت کا شکريہ 
ادا کرنے کيلئے ان کی تعظيم کی اور ان کے علماء سے ہدايت حاصل کی، اُس نے تاريکيوں سے نجات پا ئی اور جس نے 

مندر ميں غرق ہو گيا اور سرکشی کے امنڈتے ہوئے سيالب ميں ہالک ہو گيا ۔يہاں تک کہمخالفت کی وه کفران ِ نعمت کے س
فرمايا:(باب حطّہ ) يعنی ائمہ کی باب حطّہ سے مشابہ ہونے کی وجہ يہ ہے کہ جو بھی اس باب ''دروازه ''يعنی اريحا يا بيت 

گا ، اسی طرح اہل بيت سے مودت و محبت کواس  المقدس ميں تواضع اور استغفار کے ساتھ داخل ہوگا خدا اس کو بخش دے
  )١امت کی مغفرت کا سبب قرارديا ) ۔(

  اہل بيت امت کے لئے امان ہيں
امت کيلئے ہالک ہونے نبی اکرم ۖ نے اس امت کيلئے اہل بيت کی محبت کو واجب قرار ديا اور ان سے متمسک رہنے کو 

سے امان قرار ديتے ہوئے فرمايا :''ستارے زمين والوں کيلئے غرق ہونے سے امان ہيں اور ميرے اہل بيت ميری امت ميں 
اختالف نہ ہونے کيلئے امان ہيں جب عرب کا کو ئی قبيلہ ان کی مخالفت کرے تو اُن ميں اختالف ہو جا ئيگا اور وه ابليس 

  )٢ں گے ''۔(کے گروه ميں ہوجائي

  امام ،جہاد ميں نبیۖ  کے ساتھ
نبی اکرم ۖ نے مثبت انداز ميں صلح کی دعوت اختيار کی ا س دعوت ميں آپ نے اعالن کيا کہ ميرا پيغام دين تم کو جنگوں 

  کے عذاب سے نجات دالئے گا،آپ کی يہ دعوت مکہ ميں پھيل گئی وه مکہ جو جاہليت 
..............  

ميں آيا ہے : ١٧٤، صفحہ ٩۔فيض قدير اور مجمع الزوائد، جلد ١١٦، صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ١٤٩، صفحہ ٣جلد  ۔مستدرک حاکم،١
  ستارے اہل زمين کے لئے امان ہيں اور ميرے اہل بيت ميری امت کے لئے امان ہيں ''۔

، ١ں آئی ہے ۔سنن ابن ماجہ ، جلد مي ٣١٩، صفحہ ٢۔تقريباً يہی روايت صحيح ترمذی جلد ٢٥٢، صفحہ ٢۔رياض النضره ، جلد ٢
  ۔٥٢صفحہ 

کی طاقتوں کا مرکز تھا وه طاقتيں جو قرشيوں کی شکل ميں مجسم ہو ئی تھينان قرشيوں کے نظريات جہالت ، خود غرضی 
بی اور انانيت پر مشتمل تھے نبی کے پيغام کی بنا پر ان کے غرور کا بھرم ٹوٹ گيااور ان کاجادو باطل ہوگيا، انھوں نے ن



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

 
 

سے مقابلہ کی ٹھان لی اور نبی پر ايمان النے والے کوستانے کا فيصلہ کيا ان کو اذيت دينے لگے يہاں تک کہ آپ ۖ کے 
ماننے والے کو قرشيوں کی سختيوں اور ان کے قتل و غارت سے بچنے کيلئے مجبور ہو کر حبشہ ہجرت کر نا پڑی ،ليکن 

د ارجمند امام امير المومنين کی حمايت ميں تھے اپنے چچا ابو طالب کی وفاترسول ۖ اپنے چچا شيخ البطحاء اوران کے فرزن
کے بعد نبی کو کو ئی پناه دينے واال نہ رہا اسی لئے قريش نے جمع ہوکر آپ ۖ کوقتل کرنا چاہا(جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں 

واالاور اپنامددگار پاياتوآپ نے قرشيوں کا  ) تو آپ ۖ يثرب ہجرت فرماگئے ،آپ ۖ نے اہل يثرب کو اپنے دين کی حمايت کرنے
مقابلہ کرنے کيلئے قيام کيااور ان کے سامنے بڑی سختی کے ساتھ ڈٹ گئے ،تو کفار قريش نے آپ ۖ کے خالف ميدان جنگ 

  گرم کرنے اور اقتصادی ناکہ بندی کرنے کا فيصلہ کيا۔
طاقت بن کر سامنے آئے آپ نے قريش کی طرف سے امام امير امو منين رسول هللا ۖکی جانب سے ايک محکم و مضبوط 

رسول ۖ پر تھوپی جانے والی تمام جنگيں لڑيں اور رسول اسالم عام طور پر آپ ہی کوجنگ کی قيادت سونپتے تھے ،ہم ذيل 
  ميں امام کی طرف سے لڑی جانے والی بعض جنگوں کی طرف اشاره کر رہے ہيں :

  ۔جنگ بدر ١
،مسلمانوں کی کھلم کھال کا ميابی اور شرک کی شکست فاش کے طورپر تاريخ ميندرج ہے ،جس  واقعۂ  بدر اسالم کی مدد

ميں هللا نے اپنے بندے اور رسول کو عزت بخشی،آپ ۖ کے دشمنوں کو ذليل و رسوا کيا ، اس معرکہ کو بہادری کے ساتھ 
کوں اور ملحدوں کے سروں کو کاٹ لڑکر سر کرنے والے علی ہی تھے ،آپ کی تلوار موت کا پيغام تھی جس نے مشر

پھينکا ،آپ نے اتنی ثبات قدمی اور استقامت کے ساتھ جنگيں لڑيں کہ جبرئيل کو بھی آواز ديناپڑی :''السيف 
َعلِْی ''۔( ذوالفقاِر،َواَلفَتٰی ااَلَّ   )١االَّ

  چکے ہيں۔ہم اس واقعہ کو تفصيل کے ساتھ''حياةاالمام امير المو منين ''کے دوسرے حصہ مينبيان کر
..............  

  ،وغيره ١٥٤،صفحہ ٣۔کنز العمال ، جلد١

  

  ۔جنگ احد٢

قريش جنگ بدر ميں اپنی شکست فاش اور بہت زياده نقصان ہونے کی وجہ سے بڑے ہی رنج و الم ميں تپيده تھے ،معاويہ 
جنگ بدر ميں قتل ہوجانے والوں کی ماں ہند بہت زياده آه و فرياد کر رہی تھی ،اس نے قريش کے مردوں اور عورتوں پر 

پررونا حرام قرار ديديا تھاتاکہ حزن و اندوه اُن کے دلوں مينچھپا رہے اوراپنے مقتولين کا انتقام لئے بغير ختم نہ ہو ، جنگ 
احد ميں قريش کا سردار ابو سفيان تھا، جس کو پہلی مرتبہ اس جنگ ميں سرداری ملی تھی ،وه لوگوں کو رسول هللاۖ  سے 

نگ کرنے کے لئے ابھار رہا تھا ،جنگ کے لئے مال و دولت جمع کر کے اس سے اسلحہ خريد رہا تھا ، قريش رسول ۖ ج
سے جنگ کرنے کے لئے اس کی دعوت پر لبيک کہہ رہے تھے ،قريش نے ابوسفيان کے بھڑکانے کی بنا پرنبی کے افراد 

وں کے ساتھ نکلے تا کہ جنگ ميں کھرے اُتريں اُن کی قيادت سے مقابلہ کا فيصلہ کيااور پوری تياری کے ساتھ اپنی عورت
  ہند کر رہی تھی عورتيں دف بجا کر يہ شعر پڑھ رہی تھيں :

  َوْيھاً بَِنْ◌ َعْبِد الدَّارْ 
  َوْيھاً ُحَماةَ ااْلَْديَارْ 

  
  َضْرباً بُِکلِّ بَتَّارْ 

  
  طاقت کے ساتھ حملہ کرو''۔''اے آل عبد الدار آگے بڑھو ! اے وطن کے ساتھيوں آگے بڑھو پوری 

  اس کے عالوه ہنده کا مخصوص ترانہ يہ تھا اور وه کفارقريش سے بلند آواز سے خطاب کر کے کہہ رہی تھی :
  اِْن تُْقبِلُْوا تَُعانِقْ 

  َونَْفِر ِش النََّماِرقْ 
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  ٔاْو تُْدبُِرْوا نُفَاِرقْ 
  فَِراَق َغْيِر َواِمقْ 

  
گلے لگا ليں گے اور تمہارے لئے بہترين بستر بچھا ئيں گے اور اگر پيچھے ہٹوگے تو  ''اگرتم آگے بڑھوگے تو ہم تم کو

  ہميشہ کے لئے تم سے جدا ہوجا ئيں گے '' ۔
مشرکين کے لشکر کی تعداد تين ہزار تھی اور مسلمانوں کے لشکر ميں صرف سات سو آدمی تھے ، مشرکين کے لشکر کی 

ے ہاتھوں ميں پرچم تھا اور وه يہ نعره لگا رہا تھا : اے محمد کے اصحاب تم يہ قيادت طلحہ بن ابی طلحہ کررہاتھا جس ک
گمان کر تے ہو کہ هللا ہم کو تمہاری تلواروں کے ذريعہ بہت جلد جہنم ميں بھيج دے گا ،اور تمھيں ہماری تلواروں کے 

  ذريعہ بہت جلد جنت ميں بھيج دے گا ،اب تم ميں مجھ سے کون لڑے گا ؟
ہادر امام نے اس کا مقابلہ کرنے کيلئے پہل کی اور ايسی تلوار ماری کہ اس کے دونوں پيرکٹ گئے جس سے وهاسالم کے ب

  زمين پر گر کر اپنے ہی خون ميں لوٹنے لگا ۔۔۔
امام نے اُسے اسی کی حالت پر چھوڑديا،اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہيں کئے يہاں تک کہ وه کچھ دير بعدخون نکل جانے کی 

ہو گيا ،مسلمان اُ س کے مرنے سے اتنے ہی خوش ہو ئے جتنے مشرکين اُس کے مرنے سے محزون ہوئے وجہ سے ہالک 
اور سست پڑگئے ،اس کے پرچم کو قريش کے دوسرے افراد نے سنبھاال ،امام نے ان کا مقابلہ کيا ،اپنی تلوار سے اُن کے 

کو مسلمانوں کے خالف بھڑکارہی تھی اور جب ان ميں سروں کو کاٹ ڈاال ، معاويہ کی ماں ہند قريش کے جذبات ابھارکران 
  )١سے کو ئی پيچھے ہٹ جاتاتھا تو اس کوسرمہ اورسالئی ديکر کہتی تھی: توعورت ہے اور سرمہ لگالے ۔(

در حقيقت يہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان شرمناک شکست اور عظيم نقصانات سے روبرو ہوئے جن کی وجہ 
پڑھا جانا قريب تھا،اس کی وجہ يہ تھی کہ لشکر اسالم کی ايک جماعت نے نبی کی جنگی ہدايات پر سے اسالم کا فاتحہ 

) کی قيادت ميں ايک پہاڑ پر تعينات کرديا ٢عمل نہيں کيا،رسول اسالم ۖ نے تير اندازوں کی ايک جماعت کو عبدهللا بن جبير(
ن کو تاکيد فر ما دی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا ،ان کے تير تھا تاکہ وه پيچھے سے مسلمانوں کی حمايت کرتے رہيں اور ا

اندازوں نے اپنے تيروں سے قريش کے لشکر کو بہت زياده نقصان پہنچاياجس سے قريش اپنا مال اور اسلحہ چھوڑ کر 
مال  بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان مال غنيمت جمع کرنے ميں لگ گئے جب تير اندازوننے يہ حالت ديکھی کہ مسلمان

غنيمت اٹھارہے ہيں تو ان سے نہ رہا گيا اور اُن ميں سے بعض افراد اپنی جگہ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مال غنيمت 
اٹھانے ميں مصروف ہو گئے انھوں نے نبی کے مقرر کرده قانون کی مخالفت کی اور اپنی جگہ چھوڑ بيٹھے ،جب خالد بن 

بيٹھے ہوئے تير اندازوں کو قتل کرکے پيچھے سے نبی ۖکے اصحاب پر حملہ  وليد نے يہ ديکھا تو اُس نے پہاڑ پر باقی
کرديااور ان کے کچھ افراد کو قتل کر ڈاال اور مسلمانوں کے لشکر کے بڑے بڑے سرداروں کوپيچھے ہٹنے پر مجبور 

  کرديا۔
..............  

  ۔١٢،صفحہ ٤۔ميزان ،جلد ١
  ۔ ٦٨،صفحہ٢۔سيرئہ نبويہ ،جلد ٢

  

  نبی کی حمايت کرنا  امام ،کا

مسلمانوں پر شکست کے بادل منڈالنے لگے وه حيران و پريشان ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے ، ان پر خوف طاری ہو گيا ،انھوں
نے نبی کو هللا کی دشمنوں ميں گھراہوا چھوڑ ديا ،آپ ۖکو کئی کاری زخم لگ گئے اورآپ ۖ ايک گڑھے ميں گر گئے جو ابو 

مقصد کے لئے تيار کرکے مخفی کر ديا گيا تھاتاکہ مسلمان نا دانستہ طور پراس مينگر جا ئيں عامر کی سازش سے اسی 
،امام رسول هللا ۖ کے دا ئيں طرف تھے ، آپ نے رسول کا دست مبارک پکڑا اور طلحہ بن عبدهللا نے آپ ۖ کو اٹھايايہاں تک 

 ا :ياعلی مافعل الناس ؟'' اے علی لوگوں نے کيا کيا ؟''۔)نبی اکرم ۖ نے امام سے مخاطب ہو کر فرماي١کہ آپ کھڑے ہوگئے (
آپ نے بڑی رنجيدگی کے ساتھ جواب ديا :''انھوں نے عہد توڑ ديا اور پيٹھ پھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے ''۔ قريش کے کچھ 

ْی ٰھُؤاَلِئ ''،امام نے اُن پر افراد نے نبی ۖپر حملہ کيا جس کی بناپر نبی ۖ کا دل تنگ ہو گيا آپ ۖ نے علی سے فرمايا : ''اَْکفِنِ 
حملہ کيا ،سفيان بن عوف کے چار بيٹوں اور اس کے گروه کے چھ آدميوں کو قتل کيا ،اور بہت جد و جہد کے ساتھ دشمن 
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کی اس ٹولی کو نبی سے دور کيا،ہشام بن اميہ کے دستہ نے نبی پر حملہ کيا تو امام نے اس کو قتل کرڈاال اور اس کا گروه 
ڑا ہوا ، ايک اور گروه نے بشربن مالک کی قيادت ميں نبی پر حملہ کياامام نے اس کو قتل کرڈاال تو اس کا دستہ بھاگ کھ

بھی بھاگ کھڑا ہوا ،اس وقت جبرئيل نے امام کے جہاد اور آپ کے محکم ہونے کے متعلق فرمايا:''علی کے اس جذبہ ايثار 
نبی ۖ نے جبرئيل سے فرمايا :' 'علی کو کو ئی چيز نہيں رو ک سکتی وقربانی اور مو اسات سے مالئکہ حيرت زده ہيں ''

  )٢کيونکہ علی مجھ سے ہيں اور ميں علی سے ہوں ''،اس وقت جبرئيل نے کہا :ميں تم دونوں سے ہوں ''۔(
نے امام بڑی طاقت و قدرت کے ساتھ نبی ۖ کا دفاع کر تے رہے ،آپ کو سولہ ضربيں لگيں اور ہر ضرب زميں بوس کر دي

)کے عالوه آپ کو کو ئی سہارا دينے واال نہيں تھا ، موالئے کائنات نے راه اسالم ميں جن مصائب کا ٣والی تھی ،جبرئيل (
  سامنا کياان کا علم صرف خدا کو ہے ''۔ 

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

  ۔٧٤،صفحہ ٢۔سيرئہ نبويہ ،جلد١
  ۔٢٠،صفحہ ٢۔حياةاالمام امير المو منين ،جلد ٢
  ۔٩٣،صفحہ ٤ ۔اسدالغابہ، جلد٣

اس جنگ ميں اسالم کے بہادر رسول هللا ۖ کے چچا جناب حمزه شہيد ہو گئے ،جب ہند کو يہ خبر ملی تو وه خوش ہو کر آپ 
کے الشہ کی تالش ميں نکلی جب اس کی نظر الش پر پڑی تو وه کتے کی طرح الش پر جھپٹ پڑی اور اس نے آپ کی 

ا جگر نکاال اوردانتوں سے چباکر پھينک ديا ، آپ کاناک اور کان کاٹ کر ان کا الش کوبری طرح مثلہ کرديا، جناب حمزه ک
ہار بناکر پہن ليا ۔۔يہ بات اس کے کينہ درندگی اوروحشی پن پر داللت کرتی ہے ،اس کا شوہر جلدی سے جناب حمزه کی 

دارالدھروحال االمر،واشتفت منکم نفس  الش پر آيا اور بغض و کينہ سے بھرے دل سے بلند آواز ميں کہنے لگا : ''يااباعمارة
  ۔۔۔

پھر اس نے اپنا نيزه بلند کيا اور جناب حمزه کے الشہ ميں چبھو کر اس جملہ کو اپنی زبان پر ُدہرايا : ذق عنق،ذق عنق 
)اس کے بعد وه اپنی آنکھوں کو ٹھنڈاکرکے پلٹ گيا،روايت ميں آيا ہے کہ اس کا دل جناب حمزه شہيدسے بغض، کينہ ١(

  ،کفروشرک اور رذائل سے مملو تھا ۔
ليکن جب نبی کريم اپنے چچا کی الش پر آئے جس کو ہند نے مثلہ کر ديا تھا تو آپ ۖ بہت زياده محزون و رنجيده ہوئے آپ ۖ 

نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمايا : ''ميرے اوپر آپ کے جيسی مصيبت کبھی نہيں پڑی اور ميں ايسے حاالت سے 
ر نہيں ہوا مجھے اس واقعہ سے غيظ آگيا ہے اگر صفيہ کے حزن و مالل اور ميرے بعد سنت بن جانے کا خوف کبھی دو چا

نہ ہوتا تو ميں اس کو اسی طرح چھوڑ ديتا يہاں تک کہ وه درندوں اور پرندوں کی غذا بن جاتا ،اور اگر خدا مجھے کبھی 
  يوں کو مثلہ کر ديتا ''۔قريش پر غلبہ ديتا تو ميں اُن ميں سے کم سے کم تيس آدم

جب مسلمان اس مقدس اور مثلہ الش پر آئے تو کہنے لگے :اگر خدا نے ہميں کسی دن اُن پر فتح عنايت کی تو ہم ان کو اسی 
 طرح مثلہ کريں گے کہ کسی عرب نے ايسا نہيں کيا ہوگا ۔۔۔اس وقت جبرئيل يہ آيت ليکر نا زل ہوئے :( َوِ◌ْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا

ابِِريَن ۔ َواْصبِْرَوَماَصْبُرَک ِالَّبِا ا يَْمُکُروَن)۔(هللاِ بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِہ َولَئِْن َصبَْرتُْم لَہَُوَخْير لِلصَّ  )١َوالَتَْحَزْن َعلَْيِہْم َوالَتَُک ِف َضْيٍق ِممَّ
..............  

  ۔٨٢،صفحہ ١۔امام علی بن ابی طالب، جلد١
  ۔١٢٧۔١٢٦۔سورئہ نحل، آيت ٢

''اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جتنی انھوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے اور اگر صبر کرو تو صبر
بہر حال صبر کرنے والوں کيلئے بہترين ہے اور آپ صبر ہی کريں کہ آپ کا صبر بھی هللا ہی کی مدد سے ہوگا اور ان کے 

  اريوں کی وجہ سے تنگدلی کا بھی شکار نہ ہوں ''۔حال پر رنجيده نہ ہوں اور ان کی مک
رسول ۖ هللا نے بخش ديا ،صبر کيا ،اور ان کو مثلہ کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمايا :''اِنَّ الُمْثلَةَ َحَراُم َولَْو بِاْلَکْلِب 

  اْلَعقُْوِر''''مثلہ کرنا حرام ہے اگر چہ وه کاٹ کھانے واال کتّا ہی کيوں نہ ہو ''۔
نگ احد ہی ايسی جنگ ہے جس ميں مسلمانوں کو شکست فاش ہو ئی ۔ابن اسحاق کا کہنا ہے :يوم احد بال و مصيبت صرف ج

کا دن تھا جس ميں هللا نے مو من اور منافق کا امتحان ليا اور منافق واضح طور پر سامنے آگئے ،منافق اس کو کہتے ہيں جو 
  کفر ہو ،وه ايسا دن تھا جس زبان سے ايمان کا اظہار کرے اور اس کے دل ميں 
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)کی کرامت طلب کی ہے ۔ اس معرکہ کے بعد ١دن هللا نے ان افراد کوشہا دت کی کرامت عطا کی جنھوں نے شہا دت (
رسول هللا ۖنے حضرت علی کو خبردار کيا کہ مشرکين کی طرف سے مسلمانوں کو کبھی بھی اس طرح کا نقصان نہيں 

  )٢انوں کو فتح و کاميابی سے ہمکنار کرے گا۔(پہنچے گا اور خداوند عالم مسلم

  ۔جنگ خندق٣
جنگ خندق کو'' واقعہ احزاب'' کہا جاتا ہے اس کو احزاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس ميں کئی قبيلوں نے مل کر رسول 

کے لشکر هللا ۖسے جنگ کی تھی ،جس سے مسلمان تنگ آگئے تھے اور ان پر ُرعب و خوف طاری ہو گيا تھا جو مشرکين 
کی طاقت کا سبب بنا اور ان سے يہودی آکر مل گئے جن کی تعداد دس ہزار تھی ،اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تين 
ہزار تھی اس معرکہ ميں مسلمانوں پرجو رعب طاری ہو گيا تھا اس کو قرآن کريم نے يوں بيان کيا ہے :( ِْذ َجاُئ وُکْم ِمْن 

  )٣ْنُکْم َوِ◌ْذ َزاَغْت اْلَ◌ْبَصاُر َوبَلََغْت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجر)۔(فَْوقُِکْم َوِمْن َْسفََل مِ 
..............  

  ۔١٠٥،صفحہ ٢۔سيرة النبويہ، جلد ١

۔اس طرح معرکۂ  احد تمام ہوا ،ہم نے اس معرکہ سے متعلق بعض چيزوں کو(حياة االمام ٤٧،صفحہ ٤۔تاريخ ابن کثير،جلد ٢
  ۔١٠۔سورئہ احزاب، آيت ٣ميں بيان کيا ہے )۔ امير المومنين کے دوسرے حصہ 

''اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نيچے کی سمت سے آگئے اور دہشت سے نگاہيں خيره کرنے لگيں اور
  کليجے منھ کو آنے لگے ۔۔۔''۔

ھی ،علی ہی وه تھے جنھوں نے هللا نے اسالم کی فتح وکاميابی امام المتقين امير المو منين حضرت علی کے ہاتھوں لکھ دی ت
  مشرکين پر فتح مبين پا ئی اور ان کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔

  خندق کھودنا 
جب نبی ۖ کو قريش اور غطفان کے قبيلوں کے جنگ کرنے کی غرض سے نکلنے کی خبر ملی تو آپ ۖ نے اپنے اصحاب کو
جمع کرکے اس بات کی خبر دی اور اُن سے دشمن کو روکنے کے لئے مشوره طلب کيا آپ ۖ کے جليل القدر صحا بی سلمان 

ا ۔نبی ۖ نے اس مشوره کو درست ٹھہرايا اور آپ ۖ اپنے فارسی نے مدينہ کے چاروں طرف خندق کھودنے کا مشوره دي
اصحاب کے ساتھ خندق کھودنے کيلئے کھڑے ہوگئے يہ مسلمانوں کے لئے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے اچھی 

حکمت تھی ، قريش وہاں پر آکر ٹھہر گئے ، اور اس سے آگے بڑھنے کيلئے ان کے پاس کو ئی چاره نہيں تھا اور وه 
سے جنگ کرنے کيلئے ان کے پاس نہيں پہنچ سکتے تھے ،اس جنگ ميں بڑے بڑے افراد نے خد مت کی ،اور  مسلمانوں

  فريقين کے درميان تير اندازی کرنے کے عالوه عام طريقہ سے جنگ کر نے کا کو ئی امکان نہيں تھا ۔

  امام کا عمرو سے مقابلہ 
ابی کا امکان نہيں تھا لٰہذا انھوں نے خندق کے پاس کی ايک تنگ قريش کے قبيلوں کو ايک ساتھ مل کرحملہ کر کے کا مي

جگہ تالش کی اور اس ميں گھوڑوں کو ڈال کر خندق پار گئے، ان ميں عمرو بن عبد ود بھی تھا جوجاہليت ميں قريش اور 
کی وجہ سے جھوم رہا  کنانہ کا شہسوار شمار ہوتا تھا ،جو ہتھياروں سے اس طرح ليس تھا گويا ايک قلعہ ہو وه اپنی طاقت

تھا ،جب مسلمانوں نے اس کو ديکھا تو اُن پر خوف طاری ہو گيااور عمرو ان کے سامنے ٹہلنے لگا ،اُس نے مسلمانوں 
  کوتحقيرسے بلند آواز ميں کہا :اے محمد ۖ کے ساتھيو!کيا تم ميں کو ئی ميرا مقابلہ کرنے واال ہے ؟

ی ہو گيا ،اس نے دوباره مبارز طلب کيا!کيا تم ميں کو ئی ميرا مقابلہ کر نے مسلمانوں کے دل دہل گئے ،اُن پر خوف طار
  واال ہے ؟

  کسی نے کو ئی جواب نہيں ديا،ليکن اسالم کے بہا در امام امير المو منين نے عرض کيا :
'' ۔   ''اَنَالَہُ يَاَرُسْو َل ّهللاٰ

  ''يارسول هللا ميں اس کا مقابلہ کر وں گا ''۔
  ے اپنے چچا زاد بھا ئی کے سلسلہ ميں کچھ خوف کھا تے ہوئے فرمايا :''اِنَّہُ َعْمُرو!'' ''يہ عمرو ہے ''۔رسول هللا ۖ ن

امام پيغمبر کے حکم کی تعميل کر تے ہوئے بيٹھ گئے ،عمرو نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر اس طرح مبارز طلب 



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

 
 

کے متعلق تم يہ گمان کرتے ہو کہ قتل ہونے کے بعد اس ميں جا  کيا : اے محمد ۖکے اصحاب ،تمہاری وه جنت کہاں ہے جس
  ئو گے ؟کيا تم ميں سے کو ئی اس ميں جانا چا ہتا ہے ؟

مسلمانوں ميں خاموشی چھا ئی ہو ئی تھی ،امام نبی سے اجازت لينے پرمصرتھے ، نبی ۖ کے پاس بھی اذن دينے کے عالوه 
ْيَماُن ُکلُّہُ الٰی اور کو ئی چاره نہيں تھا ،آ نحضرت ۖ نے ام ام کو شرف و عظمت کاعظيم الشان تمغہ ديااور فرمايا : ''بََرَزااْلِ

ْرِکُکلِِّہ''کل ايمان، کل شرک کا مقابلہ کر نے کے لئے جا رہا ہے '' ۔   الشِّ
يا يہ خورشيد کی مانند روشن و منورتمغہ ہے آنحضرت ۖ نے حسين کے پدر بزرگوار کوکل اسالم کی شکل ميں مجسم ک

اورعمرو کوکل شرک ميں مجسم فرمايا ،اس کے بعد نبی اکرم ۖنے اپنے ہاتھو ں کو آسمان کی جانب بلند کرکے گڑگڑاکريو 
ں اپنے چچا زاد بھا ئی کی حفاظت کے لئے دعا فر ما ئی :''خدايا تو نے مجھ سے حمزه کو احد ميں لے ليا ،بدر ميں عبيده 

  روردگار !مجھے اکيال نہ چھوڑدينا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے ''۔کو ، آج کے دن علی کی حفاظت فرما۔۔۔پ
امام عمرو بن عبد ود سے بغير کو ئی خوف کھائے ہوئے اس سے جنگ کے لئے روانہ ہوئے آپ نے بے نظير عزم و ثبات 

ی نہيں تھی ۔عمرو نے کہا کا مظاہره کيا اور عمرو ،اُس جوان سے بہت ہی متعجب ہواجس کو اُس (عمرو )کی کو ئی پروا ہ
  :تم کون ہو ؟ 

  امام نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب ديا :''ميں علی بن ابی طالب ہوں ''۔
  عمرو نے امام سے شفقت و مہربا نی کا مظاہره کرتے ہوئے کہا :''تمہارا باپ ميرادوست تھا۔ 

تونے اپنی قوم سے يہ عہد کيا ہے کہ اگر قريش کا کواما م کو اس کی صداقت کا يقين نہ ہوا اور اس سے فرمايا :اے عمرو !
  ئی شخص تجھ سے تين شرطيں کر ے گا تو ،تو ان ميں سے ايک شرط کو قبول کرلے گا ؟۔ 

  عمرو بن عبد ود :ہاں يہ ميرا عہد ہے ۔
  امام :ميں تجھ کو اسالم کی دعوت ديتا ہوں ۔

ا ميں اپنے آباء و اجداد کے دين کو چھوڑدوں ؟ ان باتوں کو چھوڑ عمرو ہنسا اور اس نے امام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا :کي
  ئے ۔

  امام :ميں تجھ سے ہاتھ اٹھا ئے ليتا ہوں ،تجھ کو قتل نہيں کرتا ،تو پلٹ جا ؟۔۔۔
  عمرو نے اس جوان کی اس جرٔات و ہمت پر غضبناک ہو کر کہا :اب آپ مجھ سے بھاگ جانے کی بات کر رہے ہيں !

پنے نفس سے کئے ہوئے عہد کی تيسری بات بيان کرتے ہوئے فرمايا : اپنے گھوڑے سے نيچے اتر امام نے اس کے ا
  )١آ؟''۔(

عمرو اس جوان کی اس ہمت و جرٔات اور اپنی شخصيت کيلئے اس چيلنج اور اپنی اہانت پر بہت زياده حيرت زده ہوا،وه اپنی
سر پر وار کيا امام نے اس کو اپنی ڈھال پر روکا تو وه ڈھال سواری سے نيچے اتر آيااور اس نے اپنی تلوار سے امام کے 

کو کاٹ کر آپ کے سر تک پہنچی جس سے آپ کا سرشگافتہ ہو گيا ،مسلمانوں کو امام کے اپنے رب حقيقی کی بارگاه ميں 
کا يہ بہادر تلمال جانے کا يقين ہو گيا ،ليکن هللا نے امام کی نصرت و مدد کی آپ نے عمرو کو ايسی ضرب لگا ئی کہ قريش 

  کے ره گيااور کفرو شرک کا يہ نمائنده اپنے ہی خون ميں ذبح کئے ہوئے حيوان کی طرح لوٹنے لگا ۔
امام اور مسلمانوں نے نعرئہ تکبير بلند کيا ،شرک کی کمر ٹوٹ گئی ،اس کی طاقتيں سست ہو گئيں ، اسالم کو امام المتقين 

تاريخ مينہميشہ کی خاطر امام کيلئے يہ جملہ ارشاد فرمايا :''خندق کے دن علی بن  کے ہاتھوں يقينی کا ميابی ملی ،نبی نے
  )٢ابی طالب کی ضربت ميری امت کے قيامت کے دن تک کے اعمال سے افضل ہے ''۔(

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

  ۔٣٢،صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد ١
  ۔٣٢،صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد ١٩،صفحہ  ١٣۔تاريخ بغداد ،جلد ٢

ل القدر صحابی حذيفہ بن يمان کا کہنا ہے :جنگ خندق مينموالئے کا ئنات کے ہاتھوں عمرو کی ہالکت اگر تمام مسلمانوں جلي
  )١کے درميان تقسيم کر دی جا ئے توسب کے شامل حال ہو گی ۔ (

ُ الُمؤِمنِْيَن اْلقِتَاَل )۔(   )٢اس وقت نبی اکر م ۖ پر يہ آيت نازل ہو ئی :( َوَکفٰی ّهللاٰ
  ''اور هللا نے مو منين کو جنگ کی دشواری سے محفوظ رکھا''۔

  )۔٣ابن عباس اپنی تفسير ميں بيان کرتے ہيں : ''هللا نے مو منين کوجنگ سے علی کے جہادکے ذريعہ بچاليا ''(
نے فرمايا  امام نے قريش کے دوسرے بہادر نوفل بن عبد هللا کو قتل کيا جس سے قريش کو شکست فاش ہو ئی اور نبی اکرم ۖ
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  :''اآلن نغزوھم واليغزوننا''۔
  )٤''اب ہم ان سے جنگ کريں گے اور انھيں ہم سے جہاد کی اجازت نہ ہو گی ''۔(

  قريش گھاٹا اٹھاکر پلٹ گئے ،ان کو شکست فاش ہو ئی اور مسلمانوں کا اس جنگ ميں کو ئی نقصان نہيں ہوا ۔

  ۔فتح خيبر ٤
ت بخشی اور قريش ذليل و رسوا ہوئے تو نبی ۖنے يہ مشاہده فرمايا کہ مسلمانوں کے ا مورجب هللا تعالٰی نے اپنے نبی کو عز

اس وقت تک درست نہيں ہوں گے اورنہ ہی حکومت برقرارہوگی جب تک يہوديوں کا نظام مو جود ہے جو ہميشہ سے اسالم
ر تھی جو اس زمانہ کے رائج کے سخت دشمن تھے اور ان (يہوديوں )کی پوری طاقت وقوت خيبر کے قلعہ مينمحصو

اسلحوں کا کا رخانہ تھا ،منجملہ وہاں ايسے ايسے ٹينک نماتوپ خانے تھے جو گرم پانی اور آگ ميں تپا ہواسيسہ پھينکتے 
  تھے اور يہود ی اسالم دشمن طاقتوں کو ہر طرح کی مسلح فوجی مدد پہنچاتے تھے ۔ 

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

  ۔٦٠۔رسائل الجاحظ، صفحہ ١
  ۔٢٥ه احزاب، آيت ۔سور٢
  ۔٢٧،صفحہ ٢۔حياة االمام امير المومنين ، جلد ٣
  ۔١١٣،صفحہ ٣۔اعيان الشيعہ، جلد ٤

نبی نے قلعہ خيبر پر حملہ کر نے کيلئے لشکر بھيجا اور لشکر کا سردار ابو بکر کو بنايا ،جب وه قلعہ خيبر کے پاس پہنچے
دوسرے دن عمر کو لشکر کا سردار بنا کر بھيجا وه بھی پہلے تو وه شکست کھا کر اور مرعوب ہو کر واپس پلٹ آئے ،

  سردار کی طرح واپس آگئے اور کچھ نہ کر سکے اور قلعہ کا دروازه يوں ہی بند رہا اور کوئی بھی اس تک نہ پہنچ سکا ۔
الن فرماياکہ اب جب لشکر قلعہ کا دروازه نہ کھول سکا اور دونوں سردار وں کی سردار ی کچھ کام نہ آسکی تو نبی نے اع

ميں اس کو سردار بنائوں گا جس کے ہاتھ پر هللا فتح عنايت فر مائے گا چناچہ آپ ۖ نے ارشاد فرمايا: ''ميں کل علم اس کو 
دوں گا جس کو هللا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وه هللا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور وه اس وقت تک

  )  ١تک هللا اس کے ہاتھ پر فتح نہ ديدے ۔۔۔''۔(  واپس نہيں آئے گا جب
لشکر انتہائی بے چينی کے عالم مينايسے سردار کوعلم دئے جانے سے آگاه ہوا جس کے ہاتھ پر هللا فتح عنايت کرے، اس 

ودار کے گمان ميں بھی نہيں تھا کہ اس عہده پرامام فائز ہوں گے، اس لئے کہ آپ آشوب چشم ميں مبتال تھے،جب صبح نم
ہوئی تو نبی ۖ نے علی کو باليا جب آپ نبی اکرم ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ کی آنکھونميں آشوب تھا آنحضرت ۖ نے 

ُ َعلَ  لم ْيَک ۔۔۔''۔''يہ عاپنا لعاب دہن لگايا تو آنکھيں بالکل ٹھيک ہوگئيں اور آپ نے علی سے فرمايا:''ُخْذ ٰھِذِه الّرايَةَ َحتَّیٰ يَْفتََح ّهللاٰ
  ليجئے يہاں تک کہ خدا آپ کو فتح عنايت کرے گا۔۔۔''۔

  شاعر مو ہوب يزدی نے اس واقعہ کو يوں نظم کيا ہے :
  َولَہُ يَْوَم َخْيبَرفَتکاتُ 

  َکبَُرْت َمْنظَراً علٰی َمْن َرآھا
  

  يَْوَم قَاَل النَّبِْی اِنِّْی اَلُْعطِ 
  َراَْيتِْی لَْيثَھَاَوَحاِم ِحَماھَا

  
  ْت اَْعنَاُق ُکلِّ فَِرْيق فَاْستَطَالَ 

  لِيََرْوا اََّ◌ َماِجديُْعطَاھَا
  

  فََدَعا اَْيَن َواِرُث اْلِعْلِم َواْلِحْدِم 
  ُمِجْيُر االيَّاِم ِمْن بَٔاَساھَا؟

  
  اَْيَن ُذْوالنَّْجَدِة الَِّذْ◌ لَْو َدَعْتہُ 

  ِفْ◌ الثَُّريَّاَمَرْوَعةً لَبَّاھَا
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ُ◌ اَْرَمَد    َعْينفَٔاتَاهُ الَوصِّ

  فََسقَاهُ ِمْن ِرْيقِِہ فََشفَاھَا
..............  

  ۔٧٧٨۔مسند احمد،حديث نمبر ١٦٣،صفحہ ١۔صفوة الصفوة ،جلد ٦٢،صفحہ ١۔حلية االوليائ، جلد ١

فُْوَف فََولَّتْ    َوَمضٰی يَْطلُُب الصُّ
  )١َعْنہُ ِعْلماً بِٔاَنَّہُ ٔاَْمَضاھَا(

  
  ششدر کرنے والے تھے ۔''خيبر ميں آپ نے ايسے حملے کئے جو 

  جس دن نبۖی نے فرماياکہ ميں پرچم بہادر اور محافظ شخص کو دوں گا ۔
  اسی لئے ہر فريق يہ ديکھنے کا منتظر تھا کہ پرچم کس کو ملے گا ۔

  اُن ہی لمحات ميں نبۖی نے آواز دی کہ علم و حلم کا وارث اور ايام کی قسمت پھيرنے واال کہاں ہے ؟
  ہے جس کو اگر کو ئی ثريا ميں مدد کے لئے پکارے تو وه لبيک کہہ دے گا ۔وه مدد گار کہاں 

اس وقت علی آپ ۖ کے پاس اس عالم مينآئے کہ آشوب چشم ميں مبتال تھے آپ ۖ نے اپنے لعاب دہن کے ذريعہ اُن کو 
  شفابخشی۔

ونکہ وه جانتے تھے کہ علی انھيں اس وقت علی نے کفار کی صفوں پر حملہ کيايہ ديکھ کر کفار پيٹھ پھرا کر بھاگ گئے چ
  زنده نہيں چھوڑيں گے ''۔

اسالم کے بہادر نے بڑی طاقت عزم و ہمت و ثبات قد می کے ساتھ علم ليااور رسول ۖهللا سے عرض کيا : ''اُقَاتِلُھُْم َحتّٰی 
و جا ئيں ''رسول ۖهللا نے يَُکْونُواِمْثلَنَا؟''کيا ميں ان سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وه ہماری طرح مسلمان نہ ہ

ُ بَِک فرمايا:''انفُْذ َعلٰی َرْسلَِک حتّٰی تَْنِزَل بَِساَحتِِھْم ، ثُمَّ اْدُعھُْم اِلٰی ااِلْساَلِم ،َواَْخبِْرھُْم بَِمايَِجُب اِ  ِ اَلَْن يَْھِدَ◌ ّهللاٰ ِ ،فََوّهللاٰ لَْيِھْم ِمْن َحقِّ ّهللاٰ
  )٢يَُّکْوَن لََک ُحْمر ُالنَِّعِم''۔( َرُجالًَواِحداًَخْيرلََّک ِمْن ٔاَنْ 

''اپنا پيغام لے کر جا ئويہاں تک کہ ان کے عالقہ ميں پہنچ جا ئو،ان کو اسالم کی دعوت دو اوران کو خدا کے اس حق سے 
ئےآگاه کرو جو اُن کے ذمہ واجب ہے ،کيونکہ خدا کی قسم اگر تمہارے ذريعہ خدا ايک انسان کی ہدايت کر دے وه تمہارے ل

  ُسرخ چو پايوں سے بہتر ہے ''۔
آج لشکر کاسردار بڑے ہی اطمينان کے ساتھ بغير کسی رعب و خوف کے تيزی سے چال ،جبکہ اس کے ہاتھوں ميں فتح کا 

  پرچم لہرا رہا تھااُ س نے باب خيبر فتح کيااور اس کو اپنی ڈھال بنالياجس کے ذريعہ اس نے 
..............  

  ۔١٤٢۔١٤١۔شرح االرزية، صفحہ ١
  ۔١٢١،صفحہ ٧۔صحيح البخاری ،جلد ١٦٤،صفحہ ١۔صفوة الصفوة ،جلد ٢

) خوف کی وجہ سے يہوديوں کے کليجے منھ کو آگئے وه بہت زياده سہم گئے ،کہ يہ کون ١يہوديوں سے اپنا بچائو کيا۔(
) يہ بڑے تعجب ٢لتے تھے (بہادر ہے جس نے قلعہ کے اس دروازه کوکھول کر اپنی ڈھال بناليا ہے جسے چاليس آدمی کھو

  کی بات ہے ۔

  امام کا مرحب سے مقابلہ 
يہوديوں کے بہادر مرحب نے اپنا مبارز طلب کياجس کے سر پر يمنی خود تھاجس ميں ايک پتھر نے سوراخ کرديا تھا اور 

  اُس نے يہ خود اپنے سر پر رکھ ليا تھااوريہ رجز پڑھ رہا تھا :
  َمْرَحُب  قَْد َعلَِمْت َخْيبَُر ٔاَنِّ 

  َشاکی السَّالِح بََطُل ُمَجرَّب
  

  اَِذا اللُّيُُث ٔاَْقبَلَْت تَْلتَِھُب 
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''خيبر والوں کو معلوم ہے کہ ميں مرحب ہوں ہتھياروں سے ليس ہوں بہادر ہوں تجربہ کا رہوں ميرے سامنے اچھے اچھے 

  بہادر کا نپتے ہيں ''۔
  النکہ آپ سرخ جبّہ زيب تن کئے ہوئے تھے اور آپ نے يوں رجز پڑھا:اسالم کے حا می علی نے اس کا استقبال کيا،حا

ْی َحْيَدَرهُ  ْتِن اُمِّ   ''انا الذی َسمَّ
  )٣ِضْرَغاُم آَجاٍم َولَْيُث قَْسَوَرْه(

  
  َعْبُل الذََّراَعْيِن َشديُد قَْسَوَرْه 
  َکلَْيِث َغابَاٍت َکِرْيِہ الَمْنظََره

  
  َکفَره اَْضَرُب بِالسَّْيِف رقَاَب الْ 

  )٤ٔاَ َکْيلُھُْم بِالسَّْيِف َکْيَل الَسْنَدَره'' (
..............  

  ۔٣٠،صفحہ ٢۔حياة االمام امير المومنين ، جلد١

۔اوررياض النضره ،جلد٣٦٨،صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ٢١٨،صفحہ ٢۔ميزان االعتدال، جلد ٣٢٤،صفحہ ١۔تاريخ بغداد ،جلد ٢
  ازه کو ستر آدميوں نے بڑی ہمت سے اس کی اصلی جگہ پر پہنچا يا۔ميں آيا ہے کہ درو١٨٨،صفحہ  ٢
۔آجام اجّمہ کی جمع ہے اور ان گھنی پتوں اور شاخوں دارجھاڑيوں کو کہا جا تا ہے جن کے پيچھے شير بيٹھ کر اپنے ٣

مہ واحد کی ہی شکار کی تالش ميں رہتا ہے ، يہاں پر امام کی طاقت و قوت کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور آپ نے اج
حمايت نہيں کی بلکہ آجام کی مدد کی ہے ۔ قسوره رات کے پہلے حصہ کو کہا جاتا ہے اور يہ شير کے معنی ميں استعمال 

  ہوتا ہے ، قسوره قسر سے مشتق ہے کيونکہ شير اپنا شکار بہت زبر دست طريقہ سے حاصل کرتا ہے ۔ 
ہے کہ ميں تمہارے ساتھ بہت وسيع طريقہ سے جنگ کرونگااور اس کے ۔کہا گيا ہے کہ يہ ايک پيمانہ ہے اس کا مطلب يہ٤

  عالوه معنی بيان کئے گئے ہيں ۔
  ''ميری ماں نے ميرا نام حيدر رکھا ہے ميں شير بيشہ ہوں اور اچانک حملہ کرنے واال ہوں ۔

  طاقتور ہوں ،شيِر جنگل کی مانند ہو ں جو ديکھنے ميں بُرے معلوم ہوتے ہيں ۔
  قار کے ذريعہ کفار کو تہہ تيغ کرتا ہوں ميں کفار ميں سخت خو نريزی پھيالتا ہوں ''ميں ذوالف

) کا ہے اور يہ شعر امام کی کفار اور مارقين ١راويوں کے درميان اس سلسلہ ميں کو ئی اختالف نہيں ہے کہ يہ شعر امام (
  کے مقابلہ ميں شجاعت اور ثبات قدمی کی ترجمانی کر رہا ہے ۔

گے بڑھ کر شجاعت و بہا دری کے ساتھ مرحب پر حملہ کيا اور ايسی تلوار لگا ئی جواس کا خودکاٹ کر اس کے امام نے آ
سر ميں در آئی اور وه زمين پر گر کر اپنے ہی خون ميں لوٹنے لگا ،پھر آپ نے اس کے جسم کو وحشی و جنگلی جانوروں 

لم نے اسالم کی قاطعانہ مدد کی ،خيبر کا قلعہ فتح ہوگيا ،هللا اور پرندوں کے کھانے کے لئے چھوڑ ديا ،اس طرح خداوند عا
  )٢نے يہوديوں کو ذليل و رسوا کيا ،اور امام نے ان کو ايسا درس ديا جس کو وه رہتی دنيا تک ياد رکھيں گے ۔(

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

  ۔٥٦،صفحہ ٦۔خزانة االدب، جلد ١
 ۔٣٠،صفحہ ٢۔ حياة االمام امير المومنين ، جلد ٢

 

 خوشبوئے حيات
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  ۔فتح مکہ ٥
کی مخالف طاقتوں کو  هللا نے اپنے بندے اور رسول ۖ کو فتح مبين عطا کی ،اور دشمن طاقتوں کو ذليل کيا ،اور رسول اسالم ۖ

گھاٹا اٹھانا پڑا ،جزيرة العرب کے اکثر عالقوں ميں اسالمی حکومت پھيل گئی ،توحيد کا پرچم بلند ہوا ،نبی نے يہ مشاہده کيا 
کہ جب تک مکہ فتح نہ ہوآپ کو مکمل فتح نصيب نہ ہوگی، مکہ جو شرک و الحاد کا گڑھ تھااور جب نبی ۖ مکہ ميں تھے تو 

نے آپ ۖ کے خالف جنگ کا اعالن کياتھااور نبی اکرم ۖ دس ہزار يا اس سے زياده ہتھياروں سے ليس سپاہيوں کےمکہ والوں 
ساتھ راہیٔ  مکہ ہوئے جبکہ آپ ۖ کی روانگی کا علم کسی کو نہيں تھا ،اس وقت آپ کے لشکر والوں کو اس بات کا خوف 

ہوجا ئيں گے جس کے نتيجہ ميں محترم شہر ميں خون بہے گا ،آپ ۖ نہيں تھا کہ قريش آپ ۖ کے خالف مقابلہ کے لئے آماده 
  نے اپنی آما دگی کو چھپائے رکھاتاکہ مکہ والوں کو يکايک اپنی عسکری طاقت سے مرعوب کر يں ۔

اسالم کا لشکربہت تيزی کے ساتھ چال يہاں تک کہ ان کو شہر مکہ نظر آنے لگا اور مکہ والوں کو اس کی خبر بھی نہيں 
، نبی ۖ نے اپنے لشکر کو لکڑياں جمع کرنے کا حکم ديا اور انھوں نے کثير تعداد ميں لکڑياں جمع کيں ، جب ُگھپ تھی

اندھيرا ہو گيا تو لکڑيوں ميں آگ لگانے کا حکم ديا ،آگ کے شعلے اتنے بلند تھے جو مکہ سے دکھا ئی دے رہے تھے ابو 
مارے اپنے ايک طرف بيٹھے ہوئے بديل بن ورقاء سے کہا :ميں نے  سفيان نالہ و فرياد کرنے لگا اور اس نے خوف کے

  رات کے وقت کبھی ايسی آگ نہيں ديکھی ۔
  بديل نے کہا :خدا کی قسم يہ قبيلۂ  خزاعہ ہے جوجنگ کی آگ بھڑکارہا ہے ۔

ن پر خوف طاری ہوگيا ابو سفيان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا :قبيلہ خزاعہ ميں اتنے لشکر اور نيزے نہ ہوتے ابوسفيا
،عباس اس کے پاس آئے گويا ان کو مکہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آنے والے اسالمی لشکروں کا علم تھا ،عباس نے 

  ابوسفيان سے رات کی تاريکی ميں کہا :اے ابو حنظلہ ۔
  ابو سفيان نے ان کو پہچان ليا اور کہا :کيايہ ابو الفضل ہے ؟

  ہاں ۔
  دا ہوں ۔ميرے ماں باپ آپ پر ف

  اے ابو سفيان تجھ پر وائے ہو ، يہ رسول هللا ۖ اور قريش کے درخشنده ستارے ہيں ۔
ابو سفيان کا خون جم گيا وه اپنے اور اپنی قوم کے متعلق خوف کھا نے لگا ،اس نے حيران و پريشا ن ہوتے ہوئے کہا 

  :ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ميں اب کيا تدبير کروں ؟
يہ کہتے ہوئے اس کی ايسے راستہ کی طرف ہدايت کی جس سے اس کا خون محفوظ رہے :خدا کی قسم  جناب عباس نے

اگر رسول هللا ۖ تجھ پر فتح پا گئے تو وه تيری گردن اڑاديں گے ،لٰہذا تم اس گدھے پر سوار ہو کر رسول ۖ کی خدمت ميں 
  جائو اور ان کی پناه مانگو ۔

نے پوری رات جاگ کر بسر کی ،وه نہيں جانتا تھا کہ عنقريب اس پر کيا گذرنے والیوه بہت ہی مضطرب و پريشان تھا اس 
ہے ،اس کی وجہ يہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کے خالف بہت مظالم ڈھائے تھے ۔جب وه نبی کے سامنے پہنچا تو 

هللا کے عالوه اور کو ئی خدا  آنحضرت ۖ نے اس سے فرمايا :''کيا ابھی اس بات کا وقت نہيں آياکہ تجھ کو معلوم ہوجائے کہ
  نہيں ہے ؟''۔

پيغمبر اسالم ۖ نے اس کی طرف سے ڈھا ئی جانے والی طرح طرح کی مشکالت کی طرف توجہ نہيں کی اور اُن کی پرده پو
  شی کی تاکہ اسالم کی اصلی روح کی نشر و اشاعت کر سکيں جس ميں دشمنوں سے انتقام کی بات نہيں ہو تی ہے ۔

نبی ۖ کے سامنے گڑگڑانے لگا اور آپ ۖ سے يوں معافی مانگنے لگا :''ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ ۖ کتنے ابو سفيان 
بردبار ،کريم اور صلٔہ رحم کرنے والے ہيں خدا کی قسم ميں يہ گمان کرتا ہوں کہ هللا کے عالوه اگر کو ئی اور خدا ہوتاتو 

  ميں اس سے بے نياز ہوتا ''۔
مہربانی سے يونفرمايا: اے ابو سفيان تجھ پر وائے ہو ،کيا ميں نے تيرے لئے يہ بيان نہيں کيا کہ تو جانتا ہے نبی اسالم ۖ نے 

  کہ ميں هللا کا رسول ہوں ؟''۔
ابوسفيان اپنے دل ميں مخفی کفر وشرک و الحاد کو نہ چھپاسکا اور اس نے کہا :ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوجا ئيں ،آپ 

  اور صلٔہ رحم کرنے والے ہيں ميرے دل ميں اب بھی شرک کا شائبہ موجود ہے ۔کتنے حليم ،کريم 
جناب عباس نے ايمان نہ النے کی صورت ميناس کودرپيش خطرے سے آگاه کرتے ہوئے يوں گويا ہوئے :تجھ پر وائے ہو 

  واَنَّ محمداًرسول ّهللاٰ ۔مسلمان ہوجا !اس سے پہلے کہ تيری گردن اڑا ئی جائے کہہ دے: اشہد ان ال اٰلہ ااّلّهللاٰ 
خبيث کبھی بھی پليدگی و گندگی سے پاک نہينہوسکتا ،لٰہذا اس نے بڑی کراہت کے ساتھ زبان سے اسالم کا اعالن کيا ليکن 

  اس کے دل ميں کفر و نفاق اسی طرح موجيں مارتا رہا ۔ 
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لئے کہا تاکہ اس کے پاس سے لشکر اسالم نبی ۖ نے اپنے چچا عباس سے ابو سفيان کو ايک تنگ وادی ميں قيد کرنے کے 
گذرے جس کو ديکھ کر قريش ڈرجا ئينجناب عباس اس کو ليکر ايک تنگ وادی ميں گئے اور اس کے پاس سے ہھتياروں 

  سے ليس لشکراسالم گذراتو جناب عباس نے اس سے سوال کيا :يہ کون ہے ؟
  سليم۔

  ميرے اور سليم کے مابين کيا ہے ؟
  ر کی دوسری ٹکڑی گذری تو اس نے عباس سے کہا :يہ کون ہے ؟اس کے پاس سے لشک

  مزينہ ۔
  ميرے اور مزينہ کے ما بين کيا ہے ؟

اس کے بعد اس کے پاس سے نبی اکرم ۖ کاہرے جھنڈوں واال گروه گذرا جن کے ہاتھوں مينننگی تلواريں تھيں اور نبی اکرم ۖ 
و سفيان مبہوت ہو کر ره گيا اور اس نے سوال کيا کہ :يہ کس کا کو بڑے بڑے اصحاب اپنے گھيرے ميں لئے ہوئے تھے، اب

  گروه ہے ؟
  يہ مہاجرين اور انصار کے درميان رسول هللا ۖ ہيں ۔

  آپ ۖ کے بھتيجے کا ملک بڑا ہو گيا اور ان کی حکومت وسيع ہو گئی ۔
  جناب عباس نے کہا :اے ابو سفيان ،يہ نبوت ہے ۔

  ئے مذاقيہ لہجہ ميں کہا :ہاں تبھی تو ۔ابو سفيان نے اپنا سر اٹھاتے ہو
يہ جا ہل شخص ايمان النے واال نہيں تھا، وه اس کو بادشاہت و سلطنت سمجھ رہا تھا ، پھر عباس نے اس کو آزاد کر ديا تو 
نا وه جلدی سے مکہ واپس پلٹ گيا اور اس نے يہ کہا :اے معشر قريش يہ جو کچھ تمہارے پاس ليکر آئيں اس کو قبول نہ کر

  ،اور جو بھی ابو سفيان کے گھر ميں داخل ہو جائے گا وه امان ميں رہے گا ۔۔۔۔
  قريش نے اس سے کہا :ہميں تمہارے دروازے کی ضرورت نہيں ہے ۔

  جو اس کا ذروازه بند کرے گا وه امان ميں ہے اور جو مسجد ميں داخل ہوگا وه بھی امان ميں رہے گا۔
ے جلدی سے ابو سفيان کے گھر اور مسجد کا گھيرا ڈال ديا ۔ہند ابوسفيان کے پاس بڑے قريش کو کچھ سکون ہوا تو انھوں ن

رنج و غم سے بھرے دل کے ساتھ گئی وه چيخ چيخ کر ابو سفيان کے خالف قوم کو ابھار رہی تھی کہ اس خبيث و پليد کو 
  قتل کردو ۔۔۔

ليم ہونے کو کہہ رہاتھا ،نبی ۖ اپنے اسالمی لشکر کے ابو سفيان اُن کو ايسی غلطی کرنے سے روک رہا تھا اور ان سے تس
ساتھ مکہ ميں داخل ہوئے جس کے ذريعہ هللا نے قريش کو ذليل کيا ،کمزور مسلمانوں کو خو شبخت کيا ،نبی ۖ کعبہ کی 

کمان  طرف متوجہ ہوئے ، آپ ۖ نے ان بتوں کا صفاياکيا جن کی قريش پرستش کيا کرتے تھے ،نبی ۖ نے ھُبل کی آنکھ پر
مٹنا ہی تھا ''اس مارتے ہوئے فرمايا :''َجا َئ الَحّق َوَزھََق اْلبَاِطْل اِنَّ اْلبَاِطَل َکاَن َزھُْوقَا''''حق آيا باطل مٹ گيا بيشک باطل کو تو

کو  کے بعد نبی اکرم ۖ نے حضرت علی کو حکم ديا کہ وه آپ ۖ کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑديں ،اور بيت هللا الحرام
پاک کريں آپ اُن بتوں کو اٹھا اٹھا کر نيچے پھينکتے جا رہے تھے ،يہاں تک کہ آپ نے سب کا صفايا کر ديا، يوں اسالم 

  کے بہادر کے ہاتھوں بتوں کا صفايا ہوا ،جس طرح آپ ۖ کے جد خليل نے بتوں کو تہس نہس کيا تھا ۔

  حجة الوداع
يں منتقل ہونے کا يقين ہو گيا توآپ ۖ نے بيت هللا الحرام کا حج اور امت کے لئے جب نبی ۖ اکرم ۖ کو حضيرة القدس ''جنت ''م

ھ ميں آخری حج کر نے کی غرض سے نکلے اور آپ ۖ نے امت کے  ١٠ايک سيدھے راستہ کا معين کرنا الزم سمجھا،آپ ۖ 
:''اِنِّی اَل اَْدِر لََعلِّ اَلاَْلقَاُکْم بَْعَد  لئے اپنے اس دنيا سے آخرت کی طرف عنقريب کو چ کرنے کے سلسلہ ميں يوں اعالن فرمايا

  َعاِمْی ٰھَذا بِٰھذا اْلَمْوقِِف اَبَداً۔۔''''مجھے نہيں معلوم کہ ميں اس سال کے بعداس جگہ تمھيں ديکھ سکوں گا ''۔
پنی موت کی حجاج خوف و گھبراہٹ کے ساتھ چل پڑے وه بڑے ہی رنجيده تھے اور يہ کہتے جا رہے تھے : نبی اکرم ۖ ا

خبر دے رہے ہيں ،نبی ۖ نے ان کے لئے ہدايت کا ايسا راستہ معين فرماديا تھا جس سے وه فتنوں سے دور رہيناور يہ فرماکر
ِ َوِعْترَ   ْھَل بَْيِت ۔۔۔'' ۔ِتْ◌ ٔاَ ان کی اچھی زندگی گذرنے کی ضمانت لے رہے تھے : ''ايھا النَّاُس، اِنِّْی تََرْکُت فِْيُکُم الثَّقَلَْيِن،ِکتَاَب ّهللاٰ

  ''اے لوگو! ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں ،کتاب خدا اور ميری عترت ميرے اہل بيت ہيں ۔۔۔''۔
کتاب هللا سے متمسک رہنا ،اس ميں بيان شده احکام پر عمل کرنااور اہل بيت نبوت سے محبت دوستی کرناکہ اسی ميں امت 

ت ہے حج کے اعمال تمام کرنے کے بعد نبی ۖ نے ايک بليغ خطبہ ارشاد فرمايا جس مينآپ ۖنے اسالمی کی گمرا ہی سے نجا
اِنِّ َخلَّْفُت تعليمات اوراس کے احکام بيان فرمائے اورآخرميں فرمايا :''الترجعوا بعدی کفّاراً ُمَضلِّلِْيَن يَْملُِک بَْعُضُکْم ِرقَاَب بَْعضٍ 
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  ْکتُْم بِِہ لَْن تَِضلُّْوا:ِکتَاَب ّهللاِ َوِعْتَرْت اَْھَل بَْيِت،ٔا اَلھَْل بَلَّْغُت؟''۔فِْيُکم ْ َمااِْن تََمسَّ 
''ميرے بعد کا فر نہ ہو جانا ،لوگوں کو گمراه نہ کرنا ،ايک دوسرے سے جنگ نہ کرنا ،ميں تمہارے درميان وه چيزيں چھوڑ

گمراه نہ ہو گے :هللا کی کتاب اور ميری عترت ،ميرے اہل بيت ہيں کر جا رہا ہوں اگر تم اُن سے متمسک رہوگے تو ہر گز 
  ،آگاه ہو جائو کيا ميں نے(احکام اٰلہی ) پہنچا ديا؟''
  سب نے ايک ساتھ مل کر بلند آواز ميں کہا : ہاں ۔

اِھُد ِمنْ  ھُمَّ اْشھَْد ۔۔اِنَُّکْم َمْسئُولُْوَن فَْليَْبلُِغ الشَّ   ) ١ُکُم اْلَغائَِب''۔(آنحضرت ۖ نے فرمايا :''اَللّٰ
''خدايا ! گواه رہنا ۔۔تم حاضرين کی ذمہ داری يہے کہ اس پيغام کو غائبين تک پہنچاديں ''۔ہم اس خطبہ کا کچھ حصہحياة 

  االمام امير المومنين ميں ذکر چکے ہيں ۔

  غدير خم 
رف واپس آرہے تھے ،جب غدير خم کے حج کے ارکان بجاالنے کے بعد نبی ۖ اور آپ ۖ کے ساتھ حج کے قافلے مدينہ کی ط

مقام پر پہنچے تو جبرئيل هللا کے حکم سے نازل ہوئے کہ آپ ۖ اپنے قافلہ کو اسی مقام پر روک کر حضرت علی کو اپنے بعد
ی اس امت کا خليفہ اور امام بنا ديجئے اور اس کے انجام دينے ميں بالکل تاخير نہ فرما ئينچنانچہ اس وقت يہ آيت نازل ہو ئ

ُسوُل بَلِّْغ َما ُنِزَل ِلَْيَک ِمْن َربَِّک َوِ◌ْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَہُ َوا   )٢يَْعِصُمَک ِمْن النَّاس۔۔)۔(هللاُ :( يَاَيُّہَاالرَّ
ا اس''اے پيغمبر آپ اس حکم کو پہنچا ديں جوآپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ہے، اگر آپ نے يہ نہ کيا تو گوي

  کے پيغام کو نہيں پہنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ''
رسول هللا ۖ نے اس امر کوبہت اہميت دی اور پختہ اراده کے ساتھ اُس پر عمل کا فيصلہ کيا آنحضرت ۖ نے اپنے قافلہ کو اسی 

ں کو بھی وہاں ٹھہر کر اپنے خطبہ گرمی کی شدت سے مرجھائے ہوئے درختوں کے نيچے روک ديا اور دوسرے قافلو
سننے کی تلقين فرما ئی ،آپ ۖ نے نماز ادا کرنے کے بعد اونٹوں کی کجاووں سے منبر بنانے کا حکم دياجب منبر بن کر تيار 

ہو گيا تو آپ ۖ نے منبر پر جا کر ايک خطبہ ارشاد فرماياجس ميں اعالن فرمايا کہ جس نے اسالم کی راه ميں مشکليں 
کيں اور اس راستہ ميں ان کے گمراه ہونے کا خطره تھا ميں نے ان کو اس خطرے سے نجات دال ئی ،پھر اُن سے  برداشت

  يہ فرمايا:ميں ديکھونگاکہ تم ميرے بعد ثقلين کے ساتھ کيسا برتائو کر و گے ؟''۔
..............  

  ۔٩٠فحہ ،ص٢۔منقول از تاريخ يعقوبی، جلد ١٩٥،صفحہ ١۔حياة االمام الحسين جلد ١
  ۔ ٦٧۔سورئہ مائده ،آيت٢

  قوم ميں سے ايک شخص نے پوچھا :يا رسول هللا ۖ ثقلين کيا ہے ؟
''ثقل اکبر :هللا کی کتاب ہے جس کا ايک سرا هللا عز و جل کے قبضٔہ قدرت ميں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں ميں ہے 

قل اصغر :ميری عترت ہے ،اور لطيف و خبير خدا نے تم اس سے متمسک رہنا توگمراه نہيں ہوگے ،اور دوسری چيز ث
مجھے خبر دی ہے کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہوں ،ميں

نے اپنے پروردگار سے اس سلسلہ ميں دعا کی ہے اور ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہالک ہو جائو گے اور نہ ہی اُن 
  ے بارے ميں کو تا ہی کر نا کہ اس کا نتيجہ بھی ہال کت ہے ۔ک

اس کے بعد آنحضرت ۖ نے اپنے وصی اور اپنے شہر علم کے دروازے امام امير المو منين کی مسلمانوں پر واليت واجب 
کے سلسلہ قرار دی ،اُن کو اس امت کی ہدايت کے لئے معين کرتے ہوئے فرمايا : اے لوگو! مومنين کے نفسوں پرتصرف 

  مينخود اُن سے اولٰی کون ہے ؟
  سب نے ايک ساتھ کہا :هللا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہيں ۔

رسول هللا ۖ نے فرمايا:بيشک هللا ميرا مو الہے ،ميں مو منين کا مو ال ہوں ،ميں اُن کے نفسوں سے زياده اولٰی و بہتر ہوں پس 
   ہيں ۔جس جس کا ميں مو ال ہونيہ علی بھی اس کے مو ال

  آپ ۖ نے اس جملہ کی تين مرتبہ تکرارکی ،پھرمزيد فرمايا:
ھُم َوال من وااله،وعادمن عاداه،واحبَّ َمْن احبَّہُ،َوابغض من ابغضہ،َوانصرمن نصره، واخُذْل َمْن خذلہ واْدِرالحّق َمَعہُ  حيُث  ''اللّٰ

  داَر،ٔاَال فليبلغ الشاھُد الَغائَِب۔۔۔''۔
رکھے تو اسے دوست رکھ ،جو اس سے دشمنی رکھے تواسے دشمن رکھ ،جو اس سے محبت ''اے خدا!جو اسے دوست 
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کرے تواس سے محبت کر ،جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ ،جو اس کی مدد کرے تواس کی مدد کر ، جو 
ہوجائو حاضرين  اس کو رسوا کرے تو اس کو رسوا و ذليل کر ،پالنے والے !حق کو اس طرف موڑدے جدھر يہ جا ئيں آگاه

  غائبين تک يہ پيغام پہنچا ديں ''۔
خطبہ کا اختتام اس امت کے لئے عام مرجعيت اور اپنے بعد مسلمانوں کے امور انجام دينے کے لئے رہبر و رہنما معين 

  فرمانے پر ہوا ۔
نے امہات المو منين کو بھی تمام مسلمانوں نے قبول کيا ،امام کی بيعت کی اورتمام مسلمانوں نے مبارکباد پيش کی ،نبی ۖ 

)عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر امام کو مبارکباد دی، مصافحہ کيا اور اپنا يہ مشہور مقولہ کہا ١بيعت کرنے کا حکم ديا ۔(
  )٢:مبار ک ہو اے علی بن ابی طالب آج آپ ميرے اور ہر مو من و مومنہ کے مو ال ہوگئے ہيں ۔(

  حسان بن ثابت نے يہ اشعار پڑھے :
  'يُناِدْيِھُم يَْوَم الَغِدْيِر نَبِيُّھُْم '

 ً ُسْوِل ُمناِديا   بُِخمٍّ َواَْسِمْع بِالرَّ
  

  فقال فَمْن َموالُکم و نبِيُُّکْم 
  فقالُوا َولَْم يُْبُدوا ھُنَاک التَِعاِميَا

  
  اِٰلھَُک َمْو النا َؤاَْنَت نَبِيُّنَا

  َولَْم تَْلَق ِمنَّا فِی اْلِواَليَِة عاِصيا
  
  ال لہ قُم يا عّل فاِنَِّن فق

  َرِضْيتَُک ِمْن بَْعِدْ◌ اَِماماً وھاديا
  

  فمْن ُکْنُت َموالهُ فٰھذا وليُّہُ 
  فکونوا لہُ ٔاَْتبَاَع ِصْدٍق َمَوالِيا

  
  ھُناَک دعا اللّھمَّ وال ولِيَّہُ 
  )٣وُکْن للذ عاَد عليّاً ُمعا ِديا(

  
  پُکار رہاتھا۔ ''غدير کے دن اُن کو اُن کا نبی ميدان خم ميں

  نبی ۖ نے فرمايا اے لوگو!تمہارا مو ال و نبی کون ہے ؟لوگوں نے بيساختہ کہا۔
  آپ ۖ کا خدا ہمارا مو ال ہے اور آپ ۖ ہمارے نبی ہيں ،اور آپ ۖ ہم سے کسی مخالفت کا مشاہده نہيں کريں گے۔

ميں نے تم کو اپنے بعد کے لئے امام اور اس وقت حضور نے مو الئے کا ئنات سے فرمايا:اے علی کھڑے ہوجائو کيونکہ 
  ہادی منتخب کر ليا ہے۔ 

  جس کا ميں موال ہوں اس کے يہ علی بھی مو ال ہيں تو اُس کے سچے پيروکار اوردوست دارہوجائو۔
..............  

  ۔ ٣٤،صفحہ ٢۔الغدير، جلد ١
  ۔ ٢٨١،صفحہ ٤۔مسند احمد، جلد ٢
  ۔٢٧١،صفحہ ١۔الغدير، جلد ٣

  نے دعا فرما ئی: خدا يا علی کے دوستدار کو دوست رکھ اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ''  اُس وقت آپۖ 
عالمہ عال ئلی کے بقول بيشک غدير خم ميں امام کی بيعت کرنا رسالِت اسالم کا جزء ہے جس نے اس کا انکار کيااس نے 

  اسالم کا انکار کيا ۔

  ابدی غم
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مير المو منين کو اس امت کا رہبر و مرجع معين فرماچکے تو روز بروز آپ جب نبی اپنے پروردگار کی رسالت اور ا
کمزور ہوتے گئے ،آپ ۖ کو شديد بخار ہوگيا،آپ ۖ چادر اوڑھے ہوئے تھے جب آپ ۖ کی ازواج نے اپنے ہاتھ سے نبی ۖکے 

توآپ ۖ نے ان کو اپنی )جب مسلمانوں نے آنحضرت ۖکی عيادت کی ١ہاتھ کو ديکھااسوقت بخار کی حرارت کااحساس ہوا،(
موت کی خبر دی، اور ان کو يوں دائمی وصيت فرما ئی : ''ايھا الناس،يوشک ٔاَْن اقبض قبضاً سريعاً فينطلق ب وقدمت اليکم 

َوجلَّ َوِعْتَرِتْ◌ اَْھَل بَْيِتْ◌ ۔۔۔' '۔ ْ◌ ُمَخلُِّف فيکم ِکتاب ّهللاٰ عزَّ   القول َمْعِذَرةً اِلَْيُکْم،ااََلاِنِّ
و ! عنقريب ميں داعی اجل کو لبيک کہنے واال ہوں ۔۔۔آگاه ہوجائو ميں تمہارے درميان هللا عز و جّل کی کتاب اور ''اے لوگ

  اپنی عترت اپنے اہل بيت کو چھوڑے جا رہا ہوں ''۔
 موت آپ سے قريب ہو تی جا رہی تھی ،آپ کو واضح طور پر يہ معلوم تھا کہ آپ ۖ کے اصحاب کا ايک گروه آپ ۖ کے اہل

بيت سے خالفت چھيننے کے سلسلہ ميں جد و جہد کر رہا ہے، آپ ۖ نے ان سے شہر مدينہ کو خالی کرانے ميں بہتری 
سمجھی ،ان کو غزوئہ روم کيلئے بھيجنا چا ہا ،لشکر تيار کيا گيا ،جس کی ذمہ داری نوجوان اسامہ بن زيد کو سونپی گئی 

نھوں نے اپنے مشوره کے تحت لشکر تيار کياکيونکہ ان کا اُس ،بڑے اصحاب اس ميں شامل ہونے سے کترانے لگے ،ا
لشکر سے ملحق ہونا دشوار تھا ،اس وقت رسول ۖهللا منبر پر تشريف لے گئے اور ان سے يوں خطاب فرمايا :''نَفُِّذ ْوا َجْيَش 

ُ َمْن تََخلََّف َعْن َجْيِش اَُساَمةَ ۔۔''۔ ''اسامہ ک ے لشکر سے جا کر ملحق ہو جاؤ ''، '' جس نے اسامہ کے لشکر اَُساَمةَ ۔۔''،''لََعَن ّهللاٰ
  سے تخلف کيا اس پر خدا کی لعنت ہے ''۔

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

  ۔٢٦،صفحہ ٥۔البدايہ والنہايہ، جلد ١

نبی ۖ کی اس طرح سخت انداز ميں کی گئی ان نصيحتوں کا اُن پر کوئی اثر نہيں ہوا ،اور انھوں نے نبی کے فرمان پر کان 
  ں دھرے ، اس سلسلہ ميں اہم بحثوں کو ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام الحسن '' ميں بيان کر ديا ہے ۔نہي

  جمعرات ،مصيبت کا دن
نبی اکرم ۖ نے اپنے وصی اور باب مدينة العلم کے لئے غدير کے دن کی بيعت اور شورٰی کے دروازوں کو بند کرنے کے 

َواِة اَلَْکتَُب لَُکْم ِکتَاباً لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ اَبَداً ۔۔۔''۔ لئے يہ بہتر سمجھا اورآپ ۖ نے فرمايا   :''اِئتُْونِْی بِاْلَکتِِف َوالدَّ
  ''مجھے کاغذ اور قلم ال کر دو تاکہ ميں تمہارے لئے ايسا نوشتہ تحرير کردوں جس کے بعد تم کبھی گمراه نہ ہو ' '۔ 

کا ئنات اس طرح اپنی امت کو گمراہی سے بچنے کی ضمانت دے رہے  مسلمانوں کے لئے يہ بہت بڑی نعمت تھی ،سرور
تھے تاکہ امت ايک ہی راستہ پر چلے جس ميں کسی طرح کا کو ئی بھی موڑ نہ ہو، امت اسالميہ کی ہدايت اور اصالح کے 

بعد امت کے لئے لئے اس نوشتہ سے بہتر کو نسا نوشتہ ہو سکتا ہے ؟يہ نوشتہ علی کے بارے ميں آپ کی وصيت اور اپنے 
  ان کے امام ہونے کے سلسلہ ميں تھا ۔

بعض اصحاب ،نبی ۖ کے مقصد سے با خبر تھے کہ نبی اس نوشتہ کے ذريعہ اپنے بعد علی کو اپنا خليفہ بنا نا چا ہتے ہيں 
  ،لٰہذا اس بات کی يہ کہکر ترديد کر دی:''حسبناکتاب ّهللاٰ ۔۔۔''ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے ۔۔۔''

قول کے سلسلہ ميں غور و فکر کرنے والے اس کے کہنے والے کی انتہا تک پہنچ جا ئيں گے کيونکہ اس کو مکمل يقيناس 
ہو گيا کہ نبی اس نوشتہ کے ذريعہ اپنے بعد علی کو خليفہ بنانا چا ہتے ہيں اور اگر اس کو يہ احتمال بھی ہوتا کہ نبی 

  ينوصيت کر نا چا ہتے ہيں تو اس ميں يہ کہنے کی ہمت نہ ہو تی ۔سرحدوں يا کسی دينی شعائرکی حفاظت کے بارے م
بہر حال حاضرين ميں بحث و جدال ہونے لگا ايک گروه کہہ رہا تھا کہ نبی ۖ کے حکم کی تعميل کی جا ئے اور دوسرا گروه 

کے آخری وقت ميں  نبی اکرم ۖاو رنوشتہ کے درميان حائل ہوناچاہتا تھا ،کچھ امہات مو منين اور بعض عو رتيں نبی
آنحضرت ۖ کے حکم کے سامنے اس طرح کی جرٔات سے منع کر تے ہوئے کہہ رہی تھيں : کيا تم رسول هللا ۖ کا فرمان نہيں 

  سن رہے ہو ؟ کيا تم رسول هللا ۖ کے حکم کو عملی جامہ نہيں پہنائوگے ؟
،واذاصّحاس جنگ و جدل کے بانی عمر نے عورتوں پر چيختے ہوئے کہا :اِنَُّکنَّ  صويحبات يوسف اذامرض عصرتن ٔاعينکنَّ

رکبتن عنقہ ۔''تم يوسف کی سہيلياں ہوجب وه بيمار ہوجاتے ہيں تو تم رونے لگتی ہو اور جب وه صحت مند ہوجاتے ہيں تو 
  ان کی گردن پر سوار ہو جا تی ہو ''

  ر ہيں ۔۔۔''۔رسول اسالم ۖ نے اس کی طرف ديکھ کر فرمايا:''ان کو چھوڑ دو يہ تم سے بہت
حاضرين کے درميان جھگڑا شروع ہو گيا عنقريب تھا کہ نبی اپنے مقصد ميں کا مياب ہوجائيں تو بعض حاضرين نبی کے 
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  )١اس فعل مينحا ئل ہو تے ہوئے کہنے لگے :''نبی ۖ کو ہذيان ہو گيا ہے''۔(
اس سے زياده اور کيا ظلم و ستم اور زياد  نبی اکرم ۖ کے سامنے اس سے بڑی اور کيا جرٔات ہو سکتی ہے ،مر کز نبوت پر

تی ہو سکتی ہے کہ نبی پر'' ہذيان ہو نے کی تہمت لگا ئی جائے ،جن کے بارے ميں خدا فرماتا ہے : ( َما َضلَّ َصاِحبُُکْم َوَما 
  )٢َغَوی ۔َوَما يَْنِطُق َعْن اْلہََوی ۔ِْن ہَُو ِالَّ َوْح يُوَحی۔ َعلََّمہُ َشِديُد اْلقَُوی)۔(

''تمہارا ساتھی نہ گمراه ہوا ہے اور نہ بہکا،اور وه اپنی خواہش سے کالم بھی نہيں کر تا ہے ،اس کا کالم وہی وحی ہے جو 
  مسلسل نازل ہو تی رہتی ہے ،اسے نہايت طاقت والے نے تعليم دی ہے ''۔

ٍة ِعْنَد ِذ اْلَعْرِش َمِکيٍن (معاذهللا )نبی کو ہذيان ہوگيا ہے جن کے متعلق خداوند عالم فرماتا ہے :( ِنَّہُ  لَقَْوُل َرُسوٍل َکِريٍم ۔ ِذ قُوَّ
  ) ٣)۔(

  ''بيشک يہ ايک معزز فرشتے کا بيان ہے ،وه صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاه کا مکين ہے ''۔
..............  

،صفحہ  ٦۔جلد ٦٩، ٦٨،صفحہ ٤مر تبہ جلد  ۔يہ واقعہ تمام مو رخين نے دليل کے ساتھ نقل کيا ہے ،بخاری نے اس واقعہ کو متعدد١
ميں اور  ١١٤، صفحہ ٣ميں نقل کيا ہے ليکن اس کے قائل نام نہيں بيان کيا ۔نہايہ ابن اثيراور شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد،جلد ٨

  دوسرے راويوں نے اس واقعہ کو نقل کرنے والوں کے نام بيان کئے ہيں ۔
  ۔ ٥۔٢۔سورئہ نجم ،آيت ٢
  ۔٢٠۔١٩ہ تکوير ،آيت ۔سورئ٣

قارئين کرام! ہميں اس واقعہ کو غور کے ساتھ ديکھنا چا ہئے جذبات سے نہيں ،کيونکہ اس کا تعلق ہمارے دينی امور سے 
  ہے ،اس سے ہمارے لئے حقيقت کا انکشاف ہو تا ہے اور اسالم کا مقابلہ کرنے والوں کے مکر پر دليل قائم ہو تی ہے ۔

کے نيکو کار افراد ميں سے ہينجب ان کے سامنے اس واقعہ کا تذکره ہواتو ان کا دل حزن و غم اور  بہر حال ابن عباس امت
  حسرت و ياس سے پگھل کر ره گيا وه رونے لگے يہاں تک کہ ان کے رخساروں پر 

گيا مو تيوں کی طرح آنسو کے قطرے بہنے لگے اور وه يہ کہتے جارہے تھے :جمعرات کا دن، جمعرات کے دن کياہو 
َواِة اَلَْکتَُب لَُکْم ِکتَاباً لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ اَبَداً ۔۔   ۔''۔،رسول هللا ۖ کا فرمان ہے :''اِئتُْوِنْ◌ بِاْلَکتِِف َوالدَّ

''مجھے کاغذ اور قلم ال کر دو تاکہ ميں تمہارے لئے ايسا نوشتہ تحرير کردوں جس کے بعد تم کبھی گمراه نہ ہو'' مجمع نے 
  )١رسول هللا ۖ کو ہذيان ہو گيا ہے ۔(العياذ با )( جواب ديا :

سب سے زياده يہ گمان کيا جا رہا تھا کہ اگر نبی ۖ امام کے حق ميں کو ئی نو شتہ تحرير فرماديتے تو لکھنے سے کو ئی 
اضح طور پر نبی کی فائده نہ ہوتا،اس لئے انھوں نے نبی ۖ کی کو ئی پروا نہ کر تے ہوئے ان پرہذيان کی تہمت لگا دی اور و

  قداست کومجروح کر ديا۔

  جنت کا سفر
اب رسول ، لطف اٰلہی سے آسمان کی طرف رحلت کر نے والے تھے ،جس نور سے دنيا منور تھی وه جنت کی طرف منتقل

اور ہونے جا رہا تھا ،ملک الموت آپ ۖ کی روح کو لينے کيلئے رسوۖل سے قريب ہو رہے تھے، لٰہذا آپ ۖ نے اپنے وصی 
  اپنے شہر علم کے دروازے سے مخاطب ہو کر فر مايا :

ِ،فَاَِذافَاَضْت نَْفِسْ◌ فَتَنَاَوْلھَا،َواْمَسْح بِھَا َو ْجھََک،ثُمَّ  ْھِنْ◌ الٰی اْلقِْبلَِة،َوتََولَّ  ''َضْع َراِسْی ِفْ◌ ِحْجِرَک، فَقَْد َجاَئ اَْمُرّهللاٰ َوجِّ
َل النَّاسِ    ،َواَلتُفَاِرْقِنْ◌ حتّی اَْمِرْ◌،َوَصلِّ َعلَیَّ اَوَّ

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

  ۔٣٥٥،صفحہ ١۔مسند احمد، جلد ١

ِ َعزَّ َوَجلَّ ''۔ ّٰ   تََواِرْيِن ِفْ◌ َرْمِسْ◌ َواْستَْعِن بِا
''ميرا سر اپنی آغوش ميں رکھ لو ،هللا کا امر آچکا ہے جب ميری روح پرواز کرجائے تو مجھے رکھ دينا،اس سے اپنا چہره 

مجھے رو بقبلہ کر دينا،تم ميرے ولی امر ہو ،تم مجھ پر سب سے پہلے صلوات بھيجنے والے ہو ،اور مجھے مس کرنا،پھر 
  دفن کرنے تک مجھے نہ چھوڑنااور هللا سے مدد مانگو''۔

ہ امام نے نبی کا سر مبارک اپنی گود ميں رکھا ،آنحضرۖت کا داہنا ہاتھ تحت الحنک سے ہٹا کر سيدھا کيا ، ابھی کچھ دير ن
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  )١گذری تھی کہ آپ کی عظيم روح پرواز کر گئی اور اما م نے آنحضرت ۖکے چہرئہ اقدس پر اپنا ہاتھ پھيرا ۔(
  زمين کانپ گئی ،نو رعدالت خاموش ہو گيا ۔۔۔غم و اندوه کی دنيا ميں يہ کيسا ياد گار دن تھا ايسا دن کبھی نہ آيا تھا ۔

رگ عورتوں نے اپنے چہروں پر طمانچے مار مار کر رونا شروع کيا وه چيخ مسلمانوں کی عقليں زائل ہوگئيں ،مدينہ کی بز
چيخ کر رو رہی تھيں،امہات المومنين نے اپنے سروں سے چا دريں اُتار ديں،وه اپنا سينہ پيٹ رہی تھيں اور انصار کی 

  )٢عورتيں چيخ چيخ کر اپنے حلق پھاڑے ڈال رہی تھيں ۔ (
بيت اور آپ ۖ کی جگر گو شہ فاطمة الزہرا سالم هللا عليہا تھيں، آپ اپنے پدر بزرگوار سب سے زياده رنجيده و غمگين اہل 

  کے الشہ پر رو رو کر يوں بين کر رہی تھيں :
  ''واابتاه '' !''اے پدر بزرگوار''۔

  ''وانّب رحمتاه ''۔''اے نبی رحمت ''۔
  ''اآلن اليات الوح ''۔

  ''اب جبرئيل وحی لے کر نہيں آئيں گے ''۔
..............  

۔اس مطلب پر متعدد متواتر احا ديث داللت کر تی ہيں کہ جب نبی اکرم ۖ کی وفات ہو ئی تو آپ ۖ کا سر اقدس ٢٩،صفحہ ١۔مناقب، جلد ١
،صفحہ ٤۔کنز العمال، جلد ٢٩٣صفحہ ١۔مجمع الزوائدجلد ٥١صفحہ ٢کی آغوش ميں تھا مالحظہ کيجئے طبقات ابن سعدجلد علی 
  ۔٢١٩،صفحہ ٢۔رياض النضره ،جلد ٩٤۔ذخائر العقبٰی، صفحہ ٢٥٥
  ۔٥٧٤،صفحہ ١۔انساب االشراف ،جلد ٢

  ''اآلن ينقطع عنَّاجبرئيُل ''۔
  و جا ئيگا''۔''اب ہم سے جبرئيل کا رابطہ ختم ہ

ھُمَّ اَْلِحْق روح بروحہ،َواشفعن بالنظرالٰی وجھہ،واَلتَحِرْمِنْ◌ اَْجَرهُ َوشفاعتَہُ يَْوَم القِيَاَمِة ''(   )۔١''اَللّٰ
''پروردگار ميری روح کو ميرے پدر بزرگوار سے ملحق کر دے ،اور ميری ميرے پدر بزرگوار کے چہرے پر نظر ڈالنے 

  قيامت کے دن اس کے اجر اور ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا ''۔ سے شفاعت کرنا ،اور مجھے
  آپ آنحضرت ۖ کے جنازه کے گرد گھوم رہی تھيناور يوں خطاب کر رہی تھيں:

  ''َواَبَتَاهُ ! الٰی ِجْبِرئِْيَل اَْنَعاهُ ''۔اے پدر بزرگوار !جبرئيل نے آپ ۖ کی موت کی خبر دی ۔
  ْوِس َماَواهُ ''۔اے پدر بزرگوار آپ کا ملجاء و ماوای جنت الفردوس ہے ۔''َواَبَتَاهُ ! َجنَّةُ اْلفِْردَ 

  )اے پدر بزرگوارآۖپ نے اپنے پرورگار کی آواز پر لبيک کہی۔٢''َواَبَتَاهُ! ٔاََجاَب َربّاًَدَعاهُ ''۔(
گئی تھی لگتا تھا کہ آ پ  اورحيرانی اور اس عالم مينکہ آپ مصيبت کی بنا پرحواس باختہ ہو گئی تھيں آپ کی ايسی حالت ہو

  کے جسم سے روح مفارقت کرگئی ہو ۔

  آنحضرت ۖ کے جنازه کی تجہيز
امام اپنے چچا زاد بھا ئی کے جنازے کی تجہيز کر رہے تھے، حاالنکہ آپ کی انکھوں سے اشکوں کا سيالب جاری تھا ، 

ِ ،لَقَْد اِْنقَطََع بَِمْوتَِک َمالَْم آپ آنحضرت ۖ کے جسم اقدس کو غسل ديتے وقت کہتے جا رہے تھے: ''بِاَبِ  ْی يَاَرُسْوَل ّهللاٰ ْی اَْنَت َواُمِّ
َصْت َحتَّٰی ِصْرَت ُمَسلِّياًَعمَّنْ  ِة َواالَْنبَاِئ َواَْخبَاِرالسََّماِئ َخصَّ ْمَت َحتَّٰی َصاَرالنَّاُس فِْيَک  يَْنقَِطْع بَِمْوِت َغْيِرَک ِمَن النَّبُوَّ ِسَواَک َوَعمَّ

ْبِر،َونَھَْيت عِن اْلَجَز ِع اَل َْنفَْدنَا َعلَْيَک َماَئ الشَّئُوِن َولََکاَن الدَّاءِسوَ     ائ۔َولَْواَل اَنََّک اََمْرَت بِالصَّ
..............  

  ۔١٩٢،صفحہ ٢۔تاريخ خميس، جلد ١

زيد سے روايت ہے کہ :  ۔اس ميں حماد بن٢٨٨۔٢٨٧،صفحہ ٢۔سنن ابن ماجہ، جلد ٨٨،صفحہ ٢۔سير اعالم النبالئ، جلد ٢
  ميں نے راوی حديث کی اس حديث کو بيان کرتے وقت روتے اور اس کی حالت متغير ہو تی ديکھی ۔

  )١ُمَماِطالً، َواْلَکَمُد ُمَخالِفاً'' ۔ (
نبی  ''ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جا ئيں يا رسول هللا آپ کی موت سے وه تمام چيزيں منقطع ہوگئيں جو آپ کے عالوه کسی

کی موت سے منقطع نہ ہو ئيں، جيسے آسمانی خبريں ،آپ اس طرح سمٹے کہ تمام لوگوں سے گو شہ نشين ہو گئے اور اس 
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طرح پھيلے کہ لوگ آپ کی نظر ميں يکساں ہو گئے، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ ديا ہوتا اور نالہ و فرياد کر نے سے نہ 
  و ختم ہو گئے ہوتے اور ہم بيمارہوجاتے'' روکا ہوتاتو روتے روتے ہماری آنکھوں سے آنس

  غسل دينے کے بعد آپ نے نحضرت ۖ کے جسم اطہر کو کفن پہنايا اور تابوت ميں رکھا ۔ 

  جسم اطہر پر نماز جنازه 
سب سے پہلے هللا نے عرش پر آنحضرت ۖکی نماز جنازه پڑھی ،اس کے بعد جبرئيل ،پھر اسرافيل اور اس کے بعد مالئکہ 

)کر کے نماز جنازه ادا کی ،جب مسلمان نبی ۖ کے جنازه پر نماز جنازه پڑھنے کيلئے بڑھے تو امام نے اُن٢گروه ( نے گروه
ے اس لئے کہ آپ سے فرمايا :''اليَقُْوُم َعلَْيِہ اِماُم ِمْنُکْم،ھَُو اِماُمُکْم َحيّاًَوَميِّتاً''،''تم ميں سے کو ئی امامت کے لئے آگے نہ بڑھ

ات دونوں ميں امام ہيں ''لٰہذا وه لوگ ايک ايک گروه کر کے نماز ادا کر رہے تھے ،اور ان کا کو ئی پيش امام حيات اور مم
نہيں تھا ، مخصوص طور پر موالئے کائنات حضرت علی نے نماز جنازه پڑھا ئی اور وه لوگ صف بہ صف نماز پڑھ رہے

ِ َوبََرَکاتُہُ۔۔اَللَّھُمَّ اِنّاَ تھے اور امام کے قول کو ُدہراتے جا رہے تھے جس کی نص ي ہ ہے:''السَّاَلُم َعلَيَک اَيُّھَا النَّبِیُّ َوَرْحَمةُ ّهللاٰ
 َ ّهللاٰ ِ َحتّٰی اََعزَّ تِِہ،َوَجاھََد فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ ْن يَتَّبَِع َمااَْنَزَل ِدْينَہُ َوتَمَّْت َکلَِمتُہُ۔اَ نَْشھَُد اَنَّہُ قَْد بَلََّغ َمااُْنِزَل اِلَْيِہ،َونََصَح الُمَّ للَّھُمَّ فَاْجَعْلنَاِممَّ

  اِلَْيِہ،َوثَبِّْتنَا بَْعَدهُ، َواْجَمْع بَْينَنَابْيَنَ◌هُ''
''سالم ہو آپ پر اے هللا کے نبی ۖ اور اس کی رحمت اور برکت ہو آپ ۖ پر،۔۔۔بيشک ہم گو ا ہی ديتے ہيں کہ جو کچھ آپ ۖ پر 

ا،امت کی خير خوا ہی کی ،هللا کی راه ميں جہاد کيا يہاں تک کہ هللا نے آپ کے دين کو قوی اور نازل ہوا وه آپ ۖ نے پہنچا دي
  مضبوط بنا ديا،اور اس کی بات مکمل ہو گئی ،اے خدا ہم کوان لوگوں ميں سے قرار ديا جن پر تو نے نازل 

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

  ۔٢٥٥،صفحہ ٢۔نہج البالغہ، جلد ١
  ۔٧٧فحہ ، ص٤۔حلية االوليائ، جلد ٢

  کيا اور انھوں نے اس کی اتباع کی ،ہم کو بعد ميں اس پر ثابت قدم رکھ ،اور ہم کو ان کو آخرت ميں ايک جگہ جمع کرنا ''
  )١نماز گذار کہہ رہے تھے :آمين۔(

مسلمان نبی اکرمۖ کے جنازے کے پاس سے گذرتے ہوئے ان کو وداع کرتے جارہے تھے ، جو آنحضرۖت سے قريب تھے اُن
ر حزن و مالل کے آثار نماياں تھے کيونکہ ان کو نجات دالنے واال اور ان کامعلم دنيا سے اٹھ چکا تھا ،جس نے ان کيلئے پ

  بڑی محنت و مشقت کے ساتھ منظم شہری نظام کی بنياد رکھی،اب وه داعی اجل کو لبيک کہہ چکا تھا ۔

  جسم مطہر کی آخری پناه گاه
قدس پر نماز پڑھ چکے تو امام نے نبی اکر م ۖ کيلئے قبر کھودی ، اور قبر کھودنے کے جب مسلمان اپنے نبی کے جسم ا

بعدجسم اطہر کو قبر ميں رکھاتواُ ن کی طاقت جواب دے گئی ،آپ قبر کے اندر کھڑے ہوئے قبر کی مٹی کو اپنے آنسووں 
َعْنَک،َواِن الْ  ْبَرلَجِمْيل ااِلَّ َعلَْيَک،َواِنَّ اْلُمَصاَب بَِک لََجلِْيُل،َواِنَّہُ قَْبلََک َوبَْعَدَک سے تر کرتے ہوئے فرمايا :''اِنَّ الصَّ َجَزَع لقَبِْيُح ااِلَّ

  )٢لََجلَُل ''۔(
''آپ ۖ کے عالوه سب پر صبر کرنا جميل ہے ،آپ کے عالوه پر آه و نالہ کرنا درست نہيں ہے ، آپ ۖ پر مصاب ہونا جاللت و 

  ے پہلے اور آپ ۖ کے بعد بزرگی ہے ''۔بزرگی ہے اور بيشک اس ميں آپ ۖ س
اس يادگار دن ميں عدالت کے پرچم لپيٹ دئے گئے ،ارکان حق کا نپ گئے ،اور کا ئنات کو نورانی کرنے واال نور ختم ہو 

گيا ،وه نور ختم ہوگيا جس نے انسانی حيات کی روش کواس تاريک واقعيت سے جس ميں نور کی کو ئی کرن نہيں تھی 
حيات ميں بدل دياجو تمدن اور انصاف سے لہلہا رہی تھی اس ميں مظلوموں کی آہيں اور محروموں کی کراہيں  ايسی با امن

  مٹ رہی تھيں ،خدا کی نيکياں بندوں پر تقسيم ہو رہی تھينجن نيکيوں کا کو ئی شخص اپنے لئے ذخيره نہيں کر سکتا ۔
..............  

  ۔٥٤،صفحہ  ٤۔کنزالعمال، جلد١
  ۔ ٤٠٩غہ، صفحہ ۔نہج البال٢
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 خوشبوئے حيات

 

  

  سقيفہ کا اجالس
دنيائے اسالم ميں مسلمانوں کا کبھی اتنا سخت امتحان نہيں لياگياجتنا سخت امتحان سقيفہ کے ذريعہ ليا گيا ،وه سقيفہ جس سے

  مسلمانوں کے درميان فتنوں کی آگ بھڑک اٹھی ،اور ان کے درميان قتل و غارت کا دروازه کھل گيا ۔
انصار نے رسول هللا ۖ کی وفات کے دن سقيفہ بنی ساعده ميں ميٹنگ کی جس ميں انھوں نے اوس اور خزرج کے قبيلوں کو 
شريک کرکے يہ طے کياکہ خالفت ان کے درميان سے نہيں جا نی چا ہئے ، مدينہ والوں کو مہا جرين کا اتباع کرتے ہوئے 

 ۖ نے خليفہ بنايا تھا اور غدير خم کے ميدان ميں علی االعالن ان کو خليفہ علی کی بيعت نہيں کر نا چاہئے جن کو رسول هللا
معين فرمايا تھا ،انھوں نے ايک ہی گھر ميں نبوت و خالفت کے جمع ہونے کا انکار کيا ،جيساکہ بعض بزرگان نبی ۖ کے 

نافذ کرنے کے بجائے اس کو ترکعلی کے حق ميں نوشتہ لکھنے کے درميان حا ئل ہوئے،اور انھوننے نبی ۖ کے فرمان کو 
  کرديا ۔

بہر حال رسو ۖل کے لشکر ميں انصار طاقت و قوت کے اعتبار سے اصل ستون سمجھے جاتے تھے ليکن رسوۖل کی رحلت 
کی وجہ سے قريش کے گھر وں ميں رنج و غم اورماتمی لباس عام ہوچکا تھالٰہذاجو افراد انصار سے بيحد بغض و کينہ 

  وں نے انصار کے ڈر کی وجہ سے اجالس منعقد کرنے ميں بہت ہی عجلت سے کام ليا ۔ رکھتے تھے ، انھ
حباب بن منذر کا کہنا ہے : ہميں اس بات کا ڈر تھا کہ تمہارے بعد وه لوگ ہم سے ملحق ہوجائيں جن کی اوالد آباء و اجداد 

  )١اور اُن کے بھا ئيوں کو ہم نے قتل کيا ہے ''۔(
محقق ہو ئی چونکہ کم مدت والے خلفاء کی حکومت ختم نہيں ہو ئی تھی کہ امويوں نے حکومت کیحباب کی دی ہو ئی خبر 

باگ ڈور سنبھال لی ،امويوں نے اُن کو بہت زياده ذليل و رسوا کيا ،معاويہ نے تو ظلم و ستم کرنے ميں انتہاء کر دی ،جب 
ستم کئے اُن کی آبرو ريزی کی ،ان کو سخت ايذا و تکليف اس کا بيٹا يزيد تخت حکومت پر بيٹھا تو اُ س نے اُن پر ظلم و 

  پہنچا ئی ،اُ س نے واقعہ َحّره ميں جس کی تاريخ ميں کو ئی مثال نہيں ملتی اُن کے 
  اموال ،خون اور آبروريزی کو مباح کر ديا تھا ۔

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

  ۔٢٣٥،صفحہ ١۔حياة االمام الحسين ، جلد ١

کوخالفت کا حقدارقرار ديااور کچھ نے قبيلۂ  اوس کے سردار ُخَضير بن اُسيد کو خالفت کے بہر حال کچھ انصار نے سعد 
لئے بہتر سمجھا ،اُنھوں نے اور قبيلۂ  سعد يعنی خزرج سے سخت بغض و کينہ کی وجہ سے اُ س کيلئے بيعت سے انکار 

ه اور معن بن عدی انصار کے ہم پيمان کو بہت کيا،ان دونوں کے ما بين بہت گہرے اور پرانے تعلقات تھے ، عويم بن ساعد
جلد سقيفہ ميں رو نما ہونے والے واقعہ سے اور ابو بکر و عمرکوآگاه کيا تو يہ دونوں جزع و فزع کرتے ہوئے جلدی سے 
 سقيفہ پہنچے ، وه دونوں انصار پراس طرح دھاڑے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں ميں تھا وه زميں بوس ہو گيا ، سعد کا رنگ

اڑ گيا ،ابو بکر و انصار کے ما بين گفتگو ہونے کے بعد ابو بکر کے گروه نے اٹھ کر ان (ابوبکر ) کی بيعت کرلی ،اس 
بيعت کے اصل ہيرو عمر تھے ،انھوننے يہ کھيل کھيال، لوگوں کو اپنے ہم نشين کی بيعت کے لئے اُبھارا،ابو بکر اپنے گروه

تک تکبير و تہليل کے سايہ ميں پہنچے ،اس بيعت ميں خانداِن رسالت ،اسی طرح کے ساتھ سقيفہ سے نکل کر مسجِد رسول 
  بڑے بڑے صحابہ جيسے عمار بن ياسر،ابوذر اور مقداد کے ووٹ باطل قرار دئے گئے۔

  ابو بکر کی بيعت کے متعلق امام کا رّد عمل
عت سے سخت ناراض تھے ، کيونکہ آپ اس کے تمام مو رخين اور راويوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ،ابو بکر کی بي
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اس سے زياده سزاوار اور حقدار تھے ،آپ کی رسول ۖ سے وہی نسبت تھی جو مو سٰی کی ہارون سے تھی ،آپ کی جد وجہد 
اور جہاد سے اسالم مستحکم ہوا ،آپ اسالم کے سلسلہ مينبڑے بڑے امتحانات سے گذرے ،نبی اکرم ۖ نے آپ کو اپنا بھا ئی 

 ر پکارا اورمسلمانوں سے فرمايا :''َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فََعلِّی َمْواَلهُ ''ليکن انھوں نے بيعت کر نے سے منع کيا ، ابو بکر اورکہہ ک
عمر نے آپ سے زبر دستی بيعت لی ، عمر بن خطاب نے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر کا گھيرا ڈال ديا ، وه آپ کو 

اتھ ميں آگ لئے ہوئے تھے ،بيت وحی کو جالنا چا ہتے تھے ، جگر گو شٔہ رسول سيدة نسا ء دھمکياں دے رہے تھے اپنے ہ
العالمين نے بيت الشرف سے نکل کر فرمايا :اے عمر بن خطاب تم کس لئے آئے ہو ؟''انھوں نے ال پرواہی سے جواب ميں 

  )١چيز سے بہتر ہے ''۔(کہا : ميں جو کچھ ليکر آيا ہوں وه آپ ۖ کے والد بزرگوار کی ال ئی ہوئی 
بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے ايسا سلوک کرے ، وه زہراء مرضيہ جن کے راضی 

ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور ہمارے پاس ان حاالت کو 
ِ َواِنَّااِلَ  ّٰ ِ   ْيِہ َراِجُعْون کہنے کے عالوه اور کچھ نہيں ہے ۔ديکھتے ہوئے اِنَّا 

بہر حال امام کو زبر دستی گھر سے نکال کر ان کے گلے ميں لٹکی ہو ئی تلوار کے ساتھ ابو بکر کے پاس الياگيا ،اس کے 
  گروه نے چيخ کر کہا :ابو بکر کی بيعت کرو ۔۔۔ابو بکر کی بيعت کرو ۔

ان کی سر کشی کی پروا نہ کرتے ہوئے يوں فرمايا :ميں اس امر ميں تم سے زياده امام نے اپنی مضبوط و محکم حجت اور 
حق دار ہوں ،ميں تمہاری بيعت نہيں کروں گا بلکہ تميں ميری بيعت کرناچاہئے ، تم نے يہ بات انصار سے لی ہے ،اور تم 

يت سے غصب کر ليا ،کياتمہارا يہ گمان نے اُن پر نبی سے قرابت کے ذريعہ احتجاج پيش کيا ،اور تم نے بيعت کو ہم اہل ب
  نہيں ہے کہ تم پيغمبر اکرم ۖ کی قرابت کی وجہ سے اس امير کے سلسلہ 

  ميں انصار سے اولٰی ہو،لٰہذا وه تمہاری قيادت قبول کريں اور تمھيں اپنا امير تسليم کريں لٰہذا ميں بھی اس چيز کے
..............  

ذری ،اور مو رخين کا اس بات پر اجماع ہے کہ عمر نے امام کے بيت الشرف کو جالنے کی ۔مالحظہ کيجئے انساب االشراف بال١
۔تاريخ يعقوبی ١٥٦،صفحہ ١۔تاريخ ابو الفدائ، جلد ٢٠٢،صفحہ ٣دھمکی دی تھی ۔ اس سلسلہ ميں مالحظہ کيجئے :تاريخ طبری ،جلد 

  ٢،جلد 
، ١۔شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد، جلد ١٢،صفحہ ١جلد ۔االمامت و السياسة، ٤١٤،صفحہ ١۔مروج الذھب، جلد١٠٥صفحہ 
۔حافظ ٢١٣،صفحہ ١۔امام علی لعبد الفتاح مقصود، جلد ٢٠٥،صفحہ ٣۔ٔاعالم النسائ، جلد ١٣١۔االموال البی عبيده صفحہ ٣٤صفحہ

  ابراہيم نے اس مطلب کو اشعار ميں يوں نظم کيا ہے :
  َوقولٍَة لَِعِلٍ◌ قَالھا عمُر 

  اِمِعَھااَْعِظْم بُِملقِْيَھااَکِرْم بِس
  

ْقُت َداَرَک اَلاَْبِقْ◌ َعلَْيک بِھا   حرَّ
  اِْن لَْم تُبَايِْع َوبِْنُت الُمْصطَفٰی فِْيھا

  
  َما َکاَن َغْيُر ٔاَ ِبْ◌ َحْفٍص بِقَائِلَِھا 

  اََماَم فَاِرِس َعْدنَاٍن َو َحاِمْيھاَ 
  

ے گھر ميں آگ لگا دوں گا چا ہے گھر ميں دختر نبی ۖ ہی کيوں نہ ہو مگر يہ کہ ''عمر نے مو الئے کا ئنات سے کہا اے علی ميں تمہار
  بيعت کرو ''عمر کے عالوه شہسوار عرب کے سامنے کسی ميں ايسی بات کہنے کی جرٔات نہيں تھی '' 

ر ان کی وفات کے ذريعہ سے تم پر احتجاج کر تا ہوں جس سے تم نے انصار پر احتجاج کيا کہ ہم پيغمبر اکرم ۖ کی حيات او
بعد ان سے زياده نزديک ہيں لٰہذا اگر تم صاحب ايمان ہو تو انصاف کرو ،ورنہ ظلم و ستم کے ذريعہ بيعت لے لو جبکہ تم 

  حقيقت سے واقف ہو ۔
اے حجت و دليل والو!اس دليل کے ذريعہ قريش کے مہا جرين ،انصار پر غالب آگئے ، کيونکہ وه نبی سے زياده قريب تھے

لئے کہ کلمۂ  قريش کے متعدد معنی ہيں وه نبی ۖ کی بزم ميں جمع ہوا کر تے تھے ، حاالنکہ وه ان کے نہ چچا زاد بھا ،اس 
ئی تھے اور نہ ماموں ،ليکن نبی اور علی کے ما بين متعدد طريقوں سے متعدد رشتے تھے ،آپ نبی کے چچا زاد بھا ئی 

  کے عالوه آپ ۖ کی کسی اور سے آپ ۖ کی نسل نہيں چلی ۔ ،ابو سبطين اور آپ ۖ کی بيٹی کے شوہر تھے جس
  بہر حال عمر امام کی طرف يہ کہتے ہوئے بڑھا :بيعت کرو ۔۔۔

  امام نے فرمايا:''اگر ميں بيعت نہ کروں تو ؟''۔
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  اس خدائے وحده ال شريک کی قسم جس کے عالوه اور کو ئی خدا نہيں ہے آپ کوقتل کرديا جائے گا ۔
ر خامو ش رہنے کے بعد اس قوم کی طرف ديکھا جس کو خواہش نفسانی نے گمراه کر ديا تھا ،ملک و امام نے کچھ دي

بادشاہت کی چا ہت نے اندھا کر ديا تھا ،آپ کو ان ميں اُن کے شر سے بچانے واال کو ئی نظر نہيں آرہا تھا ،آپ نے بڑی ہی 
  کے بھا ئی کو قتل کر دوگے ؟ غمگين آواز ميں فرمايا :اب تم هللا کے بندے اور رسول ۖهللا

  ابن خطاب نے کہا :هللا کے بندے تو صحيح ہے ليکن رسول هللا ۖ کے بھا ئی نہيں ۔۔۔
عمر نے نبی اکرم ۖ کے ان فرامين کو بھال ديا جن ميں رسول هللا ۖ نے فرمايا ہے کہ علی آنحضرت ۖ کے بھا ئی ہيں ،اُن کے 

ر مو سٰی کی منزل ميں ہيں اور اسالم کے پہلے مجا ہد ہيں ،عمر نے اُن سب کو شہر علم کا دروازه ہيں ،نبی سے ہارون او
  بھال کر ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا :''ااَلتامرفيہ امرک ؟''کيا تم علی کے بارے ميں اپنا فيصلہ صادر نہ کروگے ؟

کر تا حاالنکہ فاطمہ آپ کے پاس ابو بکر نے فتنہ و فساد ہونے سے ڈرتے ہوئے کہا :ميں آپ پر کو ئی زبر دستی نہيں 
  کھڑی ہو ئی تھيں ۔

قوم نے امام کو چھوڑ ديا ،آپ ہرولہ کرتے ہوئے اپنے بھا ئی رسول هللا ۖ کے روضہ پر پہنچے اور آپ ۖ سے تمام ظلم و ستم 
اْستَْضَعفُْوِنْ◌  کی شکايت کی ،آپ گريہ کر رہے تھے اور نبی اکرم ۖ سے يہ کہتے جا رہے تھے :''يابن اُّم،اِنَّ القَْومَ 

  )١َوَکاُدْوايَْقتُلُْونَِنْ◌ ۔۔۔''۔(
  اے بھائی ،قوم نے مجھے کمزور سمجھ ليا ہے اور وه مجھے قتل کرنا چا ہتی ہے ۔۔۔''

قوم نے آپ کو کمزور سمجھ ليا اور آپ کے سلسلہ ميں نبی کی وصيتوں کا انکار کرديا ،امام بڑے ہی رنج و الم کے ساتھ 
پہنچے اور آپ پر وه تمام چيزيں واضح و روشن ہو گئيں جن کے سلسلہ ميں ا  نے نبی کے بعد آپ کو اپنے بيت الشرف پر

د ِالََّرُسول قَْدَخلَْت ِمْن  امت کی طرف سے پہنچنے والے عذاب اور انقالب کی خبر دی تھی ۔خداوندعالم فرماتا ہے :(َوَماُمَحمَّ
ُسُل ََفِ◌ْين َماَت َْوقُتِلَ  ا قَْبلِِہ الرُّ   )٢َشْيئًا۔۔۔)۔(هللاَ اْنقَلَْبتُْم َعلَی َْعقَابُِکْم َوَمْن يَْنقَلِْب َعلَی َعقِبَْيِہ فَلَْن يَُضرَّ

''اور محمد تو صرف ايک رسول ہيں جن سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہينکيا اگر وه مرجائيں يا قتل ہو جا ئيں تو تم 
  دا کا نقصان نہيں کرے گا''۔الٹے پيروں پلٹ جا ئوگے تو جو بھی ايسا کريگا خ

يہ تباه کن تبديلی اور شديد زلزلہ ہے جس نے قوم کے ايمان اور خوابوں کو جھنجھوڑديا ہے بيشک ہم هللا کے لئے ہيں اور 
  اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہيں ۔

ے سخت دشمنی کی وجہ بہر حال ہم ان افسوسناک واقعات سے قطع نظر کر تے ہيں کہ ابو بکر کی حکو مت نے اہل بيت س
سے سخت قوانين نافذ کرتے ہوئے فدک چھين ليا ،خمس کولغو قرار ديا اور اس کے عالوه متعدد واقعات رو نما ہوئے جن 

  کو ہم نے تفصيل کے ساتھ حيات االمام امير المو منين ميں تحرير کر دياہے۔

  زہرا راه آخرت ميں 
  مبتال ہوئے کہ حضرت زہرا سالم هللا نے شہادت پائی ، امام امير المو منين اس المناک مصيبت ميں 

آپ ۖ مريض ہو گئيں اور سخت مصيبتوں ميں گھر گئيں ،آپ ۖ عين عالم شباب ميں تھيں کہ موت نے آپ کا پيچھا کياجگر 
ه ميں آپگوشۂ  رسول نے اپنے پدر بزرگوارکی وفات کے بعدطرح طرح کی مصيبتوں کا سامنا کيا کيونکہ امت نبی ۖ کی نگا

  کی منزلت کو فراموش کر چکی تھی ،اُس نے آپ کے ترکہ کو غصب کرليا،گھر پر قبضہ کر ليا 
..............  

  ۔٣١۔٢٨۔امامت والسياست ،صفحہ ١
  ۔١٤٤۔سورئہ آل عمران آيت ٢

کو رات کی  آپ ۖ نے ابن عم کو وصيت کی منجملہ يہ کہ آپ ۖ کے حق کو چھيننے والے آپ کے جنازه ميں نہ آئيں ،اُن
  تاريکی ميں دفن کيا جائے ،قبر کا نشان مٹا ديا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ امت پر کس قدر غضبناک تھيں ۔

بہر حال امام نے صديقہ طاہره کی آخری رسومات ميں آپ کی وصيت کونافذ فرمايا،آپ آنکھوں سے جاری ہونے کی حالت 
  کيا ،اُن کو تعزيت پيش کی ، اور يوں شکوه شکايت کيا:ميں قبر ميں اُترے ،رسول هللا ۖ کو سالم 

ِرْيَعة اللََّحاِق بَِک ! قَ  ْ◌،َوَعْن اْبنَتَِک النَّاِزلَِة ْف َجَواِرَک،السَّ ِ َعنِّ َ◌تَِک َصْبِرْ◌ ''السَّاَلُم َعلَْيَک يَاَرُسْوَل ّهللاٰ لَّ يَاَرُسْوَل ّهللاٰ َعْن َصفِیِّ
ْدتَُک فِْی َمْلُحْوَدِت َوَرقَّ َعْنھَا تََجلُِّدْ◌،ااِلَّ  ،فَلَقَْد َوسَّ ْی،بَِعِظْيِم فُْرقَتَِک،َوفَاِدِح ُمِصْيبَتَِک،َمْوِضَع تََعزٍّ قَْبِرَک َوفَاَضْت بَْيَن اَنَّ ِف التَّٔاَسِّ

ِ َواِنَّا اِلَْيِہ َراِجُعْون)۔ ّٰ ِ   نَْحِرْ◌ َوَصْدِرْ◌ نَْفُسَک ( اِنَّا
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ا لَْيِلْ◌ فَُمَسھَُّد،اِلٰی اَْن يَْختَاَرّهللاُ ِلْ◌ َدارَ فَلَقَْد اْستُْرِجَعِت اْلَودِ  اُحْزِنْ◌ فََسْرَمُد،َواَمَّ ِھْينَةُ ! اَمَّ َک اللَّتِْی اَْنَت بِھَاُمقِْيُم ْيَعةُ،َواَُخَذِت الرَّ
تَِک َعلٰی ھَْضِمھَا، فَاَْحفِھَا السََّواَل،َواْستَخْ  ْکُر۔۔َوَستُنَبِئَُک اْبنَتَُک بِتََضافُر ِاُمَّ   بِْرھَااْلَحاَل،ھََذاَولَْم يَطُْل اْلَعْھُد،َولَْم يَْخُل ِمْنَک الذِّ

ٍع،اَلقَاٍل َواَلَسْئٍم،فَاِْن ٔاَْنَصِرْف فاََل َعْن َماَللٍَة ، َواِْن ٔاُقِْم فاََل  ا بِِرْينَ َوالسَّاَلُم َعلَْيُکَما َساَلَم ُمَودِّ ُ الصَّ   )١''(  َعْن ُسْوِئ ظَنٍّ بَِماَوْعَد ّهللاٰ
''يارسول هللا ۖآپ کو ميری جانب سے اور آپ ۖ کے جوارميں آنے والی اور آپ ۖ سے جلد ملحق ہونے والی آپ ۖ کی بيٹی کی 
طرف سے سالم ہو ۔يارسول هللا ۖ آپ ۖ کی برگزيده (بيٹی کی رحلت ) سے ميرا صبرو شکيب جاتا رہا ۔ميری ہمت و توانا ئی 

  مفارقت کے حادثٔہ عظمٰی نے ساتھ چھوڑ ديا۔ليکن آپ کی 
اور آپ ۖ کی رحلت کے صدمۂ  جا نکاه پرصبر کر لينے کے بعدمجھے اس مصيبت پر بھی صبر و شکيبا ئی ہی سے کام لينا 

پڑے گا جبکہ ميں نے اپنے ہاتھوں سے آپ ۖ کو لحد ميں اُتارااور اس عالم ميں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ ۖ کا سر 
ِ َواِنَّااِلَْيِہ َراِجُعْون۔ ميری گردن اور سينہ ّٰ ِ   کے درميان رکھا تھا۔اِنَّا

  اب يہ امانت پلٹا لی گئی ،گروی رکھی ہو ئی چيز چھڑا لی گئی ليکن ميرا غم بے پاياں اور ميری راتيں بے 
..............  

  ۔١٨٢،صفحہ ٢۔نہج البالغہ، جلد ١

ھی اسی گھر کو منتخب کرے جس ميں آپ ۖ رونق افروز ہيں وه وقت خواب رہيں گی ۔ يہاں تک کہ خداوند عالم ميرے لئے ب
آگيا کہ آپ کی بيٹی آپ ۖ کو بتا ئيں کہ کس طرح آپۖ کی امت نے اُن پر ظلم ڈھانے کے لئے اتحاد کر ليا آپ ۖ اُن سے پورے 

ه عرصہ نہيں ہوا تھا اور نہ حاالت دريافت کرليں يہ ساری مصيبتيں اُن پربيت گئيں ۔حاالنکہ آپ ۖ کو گذرے ہوئے کچھ زياد
  آپ ۖ کے تذکروں سے زبانيں بند ہو ئی تھيں ۔

آۖپ دونوں پر ميراالوداعی سالم ہو نہ ايسا سالم جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے اب اگر ميں (اِس جگہ سے)
س لئے نہيں کہ ميں اس وعدے سے بد پلٹ جائوں تو اس لئے نہيں کہ آپ ۖ سے ميرا دل بھر گيا ہے اور اگر ٹھہرا رہوں تو ا

  )١ظن ہوں جو هللا نے صبر کرنے والوں سے کيا ہے ''۔(
رسول هللا ۖ کی امانت کے مفقود ہونے پرامام کے يہ حزن و غم سے بھرے کلمات تھے جيسا کہ آپ کے کلمات دنيا کی طرف

سے مطالبہ کيا کہ اپنے پارئہ تن سے امت کی  سے پہنچنے والے درد و الم کی حکايت کر تے ہيں ،اور امام نے نبی اکرم ۖ
 طرف سے پہنچنے والے دردو الم کے متعلق ضرور سوال کريں تاکہ وه بتا سکيں کہ امت نے آپ ۖ کو کس طرح ستايا ہے ۔
 بہر حال امام جگر گوشٔہ رسول ۖ کو دفن کرکے آئے جبکہ آپ بہت زياده رنجيده تھا ، اس لئے کہ قوم نے اُن کو معزول کر

  ديا ،آپ نے اُمت سے منھ موڑ ليا اورآپ تمام سياسی امورسے الگ تھلگ ہوگئے۔

  عمر کی حکومت 
ابو بکر کی حکومت کو کچھ ہی دن گذرے تھے اور وه اپنی حکومت کے دو سال گذرنے کے بعد بيمار پڑگئے اور جب ان 

لہ کر دی ، بزرگ صحابہ کے مابين عمر کو کو اپنی موت کا يقين ہو گيا تو انھوں نے حکومت اپنے ساتھی عمر کے حوا
ولی بنائے جانے پر بہت زياده لڑا ئی جھگڑا ہوامگر يہ کہ ابو بکر نے ان کی ايک نہ ما نی اور اپنی اسی رائے پر مصر 

)اس نے عمر کے لئے ايک عہد نامہ لکھاجس کو عثمان کے حوالہ کيا گيا اس نے اس کو لوگوں کے درميان شائع ٢رہے (
  ر انھيں عمر کی بيعت کر نے کی دعوت دی ۔کيا او

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

  ۔١٨٢،صفحہ ٢۔نہج البالغہ، جلد ١
،صفحہ ٩۔ابوبکر پر عمر کے ولی بنائے جانے پر طلحہ وغيره نے انتقاد کيا ،مالحظہ کيجئے شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد،جلد ٢

  ۔٣٤٣

ر حکومت مل گئی ،وه لوہے سے زياده سختی کے ساتھحکومت پر بہر حال عمر کو بہت ہی آسانی اور کسی مشکل کے بغي
قابض ہوگئے ،سختی کا نام دی جانے والی سياست کے قائد بن گئے ،يہاں تک کہ بڑے بڑے اصحاب کے ساتھ بھی سختی 

سے پيش آنے لگے ،مو رخين کے بقول وه حجاج کی تلوار سے بھی زياده سخت تھے ، عمرکی سخت گيری تمام افراد سے 
زياده تھی ،وه شہروں پر مکمل طور پر مسلط ہوگئے حکومتی امور کو چالنے ميں وه اپنی مخصوص سياست ميں منفرد 

تھے ،ہم اپنی کتاب حياة االمام امير المو منين کے دوسرے حصہ ميں اُن کی داخلی ،خارجی اور اقتصادی سياست کومفصل 
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  طور پر بيان کر چکے ہيں ۔

  عمر پر حملہ 
کے مقابلہ ميں عمر کی مخصوص سياست تھی ،اسی لئے عمر ايرانيوں سے نفرت کرتا تھا اور ايرانی عمر سے  ايرانيوں

نفرت کرتے تھے ،ابو لؤ لؤ نے عمر کی عداوت کو چھپارکھا تھا ، ايک دن ان کاعمر کے پاس گذر ہوا تو عمر نے ان سے 
  وشئت ان اصنع رحی تطحن بالريح لفعلت؟مذاق کرتے ہوئے کہا :مجھے خبر ملی ہے کہ تم يہ کہتے ہو :ل

  ''اگر ميں ہوا سے چلنے والی چکی بنا نا چا ہوں تو بنا سکتا ہوں ''۔
يہ جملہ ان کو بُرا لگااور انھوں نے غضبناک ہوکر اپنا دفاع کر تے ہوئے يوں کہا : الصنعّن لک رح يتحّدث بھا الناس۔۔۔''ميں 

  ں ميں چرچا رہے گا ''تيرے لئے ايسی چکی بنائوں گا جس کا لوگو
) اور اس کو تين نيزے مارے :ايک نيزه اس کی ناف کينيچے لگا جس سے اس ١دوسرے دن انھوں نے عمرپر حملہ کر ديا(

کی نيچے والی کھال پھٹ گئی ،اس کے بعد ابو لؤ لؤ نے اہل مسجد پر حملہ کيا اور گياره آدميوں کو نيزه مارا ،عمر کو 
يا گيا حاالنکہ اس کے زحم سے خون بہہ رہا تھا ، اس نے اپنے اطراف والوں سے کہا :مجھے اٹھاکر اس کے گھر پرليجا

  کس نے تير مارا ہے ؟ مغيره کے غالم نے ۔۔
  )٢کيا ميں نے تم سے نہيں کہا تھا :ال تجلبوا لنا من العلوج احداً فغلبتمون ۔(

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

  ۔٢١٢،صفحہ ٢۔مروج الذہب، جلد ١
  ۔١٨٥،صفحہ ٢غہ ابن ابی الحديد ،جلد ۔شرح نہج البال٢

  ''کسی ايرانی کافر کو ميرے پاس نہ النا ليکن تم نے ميری بات نہ ما نی ''
عمرکے اہل و عيال طبيب کو بال کر الئے تو طبيب نے عمر سے کہا :تم کونسی شراب زياده پسند کرتے ہو ؟ عمر نے کہا : 

  نبيذ۔
بعض آنتوں سے نکل کر باہر آگئی ،لوگوں نے کہا :پيپ نکل رہا ہے ۔اس کے بعد عمر کو وه شراب پال ئی گئی وه اس کی 

دودھ پاليا گيا جو اس کی کچھ آنتوں سے باہر نکل گيا ،يہ ديکھ کر طبيب نے مايوس ہو کر کہا : اب تمہارا کو ئی عالج نہيں 
  )١ہو سکتا ۔(

  شورٰی کا نظام
عمر کے مرض ميں شدت آتی گئی تو وه امت قيادت کو سونپنے کی فکر ميں پڑگئے تو اس کی پارٹی کے وه افراد جنھوں 

نے خاندان نبوت سے امت کی رہبری کو باہر نکالنے ميں مدد کی تھی اس نے اُن سے کف افسوس ملتے ہوئے کہا :اگر ابو 
امت کا امين تھا اور اگر سالم مو ال ابو حذيفہ زنده ہوتا تو اس کو خليفہ بنا  عبيده زنده ہوتا تو ميں اسے خليفہ بناتا چونکہ وه
  ديتا کيونکہ وه هللا سے بہت زياده لو لگاتا تھا۔

جب ہم تاريخ اسالم کے اوراق الٹتے ہيں تو نہ تو ہميں ابو عبيده کا تاريخ ميں کو ئی کارنامہ دکھائی ديتاہے اور نہ ہی اس کی
  و ئی خدمت دکھا ئی دی ۔عالم اسالم ميں ک

ليکن ہاں سالم مو ال ابو حذيفہ کی کمينہ پن کر نے کی عادت تھی ،ہاں ،اسی نے تو مو ال ئے کائنات کے بيت الشرف پر حملہ
کرنے کا کردار ادا کيا تھا ۔۔۔ان حوادث کا گروہی اور تقليدی تعصبات سے ہٹ کر جائزه لينا چاہئے تاکہ مسلمانوں کو صحيح 

  ا علم ہو جائے ۔حاالت ک
بہر حال عمر نے شورٰی کے نظام کی بنياد رکھی ،جس نظام کا مہمل ہونا کسی پر مخفی نہيں ہے ، الغرض انھيں امام کو 

خالفت سے دور رکھنا تھا لٰہذا انھوں نے قرشيوں کو خوش رکھنے کيلئے امام امير المو منين سے بغض و کينہ و عناد 
  دار عثمان بن عفان کو خالفت ديدی ۔رکھنے والے اموی خاندان کے سر

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

  ۔٢١،صفحہ ١۔امامت اورالسياسة، جلد ٤٦٢،صفحہ ٢۔اصابہ، جلد ١

بہر حال شورٰی کے نظام کے تقاضے کے مطابق عثمان نے امت کی قيادت قبول کرلی،وه نظام جس سے مسلمان ہميشہ کے 
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ہم نے اس نظام کے متعلق اپنی کتاب''حياةاالمام امير المو منين ''ميں مو لئے فتنہ و فساد اور عظيم شر ّ ميں مبتال ہوگئے ،
  ضوع کے اعتبار سے تذکره کيا ہے اور اب ہم سر سری طور پر ان واقعات کو پيش کرتے ہيں ۔

  عثمان کی حکومت 
ں کو يہ يقين تھا کہ جمہور مسلمين نے بڑے ہی اضطراب اور نا پسندی کے ساتھ عثمان کی حکومت تسليم کر لی ، مسلمانو

عثمان حکومت پا کر اپنے خاندان کو ہی کامياب و کامران کر سکتا ہے چونکہ عثمان کا خاندان مسلسل اسالم کے خالف بر 
سر پيکار رہا تھا اور طرح طرح کی سا زشيں رچتا رہا تھا،اور دوزی نے يہ مشاہده کرہی ليا ہے کہ اموی لوگ صرف اسی 

  )١کرتے ہيں جن کے دل اسالم کے بغض سے لبريز ہوں ۔(جماعت يا گروه کی مدد 
بہر حال عثمان نے جان بوجھ کر حکومت کے تمام کا م کاج امويوں کے سپُرد کر دئے ،عام طورپر اقتصاد کو اپنی 

ے فنا مصلحتوں کے مد نظر قرار ديا ،بنی اميہ نے عام اقتصاد کو اپنے اس نظام کی تعمير کيلئے استعمال کياجس کو اسالم ن
کر ديا تھا ۔جس سے عثمان کی شخصيت و حکومت کمزور ہو گئی ،وه اس کو ناپسند کر نے لگے ،امام کی تعبير کے مطابق

بِْيِع '' ''وه بيت المال کو اس طرح چرنے  ِ ِخْصَمةَ ااِلبِِل نِْبتَةَ الرَّ لگے جس وه لوگ چيخنے چالنے لگے :''يَْخِصُمْوَن َماَل ّهللاٰ
م بہار کی گھاس کو چرتا ہے ''،اس سے قبيلوں ميں فقروغربت پھيل گئی جو اس کی حکومت کے خاتمہ کا طرح اونٹ مو س

  سبب بنی ۔
اس کی حکومت کے سلسلہ ميں ايک اہم بات يہ ہے کہ اس نے اسالمی ممالک کو بنی اميہ اور ابو معيط کی اوالد سے 

ھی ان ميں سے بعض بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے ،اس منسوب کرديا تھا جن کو حکومت چالنے کی کو ئی خبر نہيں ت
نے وليد بن عقبہ کو کوفہ کا والی بنادياجو اپنی پوری رات يہاں تک کہ صبح تک گويّوں کے ساتھ نشہ کی حالت ميں گذارتا 

ے شرابتھا ،اس نے لوگوں کو صبح کی نماز چار رکعت پڑھا ئی اور اس نے نماز رکوع و سجود کی حالت ميں کہا : ميں ن
پی ہے اور مجھے شراب پال ئی گئی ہے ،اس کے بعد محراب ميں ہی شراب کی قے کردی ، اس کے بعد سالم پھير کر 

  نمازيوں کی طرف ُرخ کر کے کہا :کيا اور پڑھا ئوں ؟ابن مسعود نے اس کو جواب 
..............  

  ۔٢٦۔تاريخ شعر عربی ،صفحہ ١

يکی ميں اضافہ نہ کرے اور نہ اس شخص کی نيکی ميں اضافہ کرے جس نے تمہيں ديتے ہوئے کہا : نہيں ،خدا تمہاری ن
ہمارے پاس بھيجا ہے ،اس نے اپنی جو تی اٹھا کر اس کے منھ پر ماری ،لوگوں نے اس پر کنکرياں برسائيں وه قصر 

  )١مدہوش تھا۔(مينداخل ہو گيا جبکہ اس پر کنکرياں پڑ رہی تھيں وه اپنی رسوا ئيوں اور دين سے دور ی ميں 
  حطئہ جرول عبسی کا کہنا ہے :

  َشِھَد الَحِطْيئَةُ يَوَم يَْلقٰی َربَّہُ 
  ٔاَنَّ الَولِْيَد ٔاَ َحقُّ بِالَغدرِ 

  
  نَادٰی َوقَْد تَمَّْت َصاَلتُھُْم 
  ٔأَاَِزْيُد ُکْم ؟ثَِمالً َواَل يَْدْر! 

  
  لِيَِزْيَدھُْم َخْيراً َولَْو قَبِلُْوا

  ھُْم علٰی َعْشِر !ِمْنہُ لََزادَ 
  

  فَٔاَبَْوا ٔاَباَوھٍَب َولَْو فََعلُوا
ْفِع َوالَوْترِ    لَقََرنَْت بَْيَن الشَّ

  
  َحبَُسواَعنَانََک اِْذَجَرْيَت َولَوْ 
  َخلَّوا َعنَانََک لَْم تََزْل تَْجِر◌ْ 
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  ''حطيئہ روز محشر يہ گواہی دے گا کہ وليد غداری کئے جانے کا زياده مستحق ہے۔ 
  نکہ نماز تمام ہو چکی تھی پھر بھی اس نے کہا مزيد کچھ رکعتيں پڑھائوں؟حاال

  تاکہ اُن کے ثواب ميں اضافہ کرے ،اگرلوگ اس کی بات مان ليتے تو وه دس سے بھی زياده رکعت نماز پڑھا ديتا۔
 کو ايک ساتھ مال کر پڑھتے ۔تو اے ابووہب لوگوں نے انکار کرديااگر وه وليد کی بات مان ليتے تو آج تم نماز شفع اور وتر 

 جب تم دوڑ رہے تھے تو انھوں نے تمہاری مہار کھينچ لی اگر وه تمہاری مہار ڈھيلی چھوڑ ديتے تو تم چلتے ہی رہتے '' ۔
..............  

  ۔ ٣١٤،صفحہ ٢۔سيره حلبيہ، جلد ١

  تے ہيں :کياآپ نے وليد کے سلسلہ ميں يہ توہين مالحظہ کی ؟حطيئہ پھر اسی کے متعلق کہ
الِة َوَزاَد فِْيھَا   تََکلََّم ِف الصَّ

  َعالنِيَةً َوَجاھََر بِالنِّفَاِق 
  

  َوَمجَّ اْلَخْمَر َعْن َسنَِن الُمَصل 
  َونادٰی َواْلَجِمْيُع الٰی اْفتَِراقِ 

  
  ٔاَ ِزْيُدُکْم علٰی ٔاَْن تَْحَمُدْوِنْ◌ 
  )١فََما لَُکْم َوَماِلْ◌ ِمْن َخاَلِق(

  
  ميں کالم کيا ،علی االعالن رکعات کا اضافہ کيا اور نفاق کا اظہار کيا ۔ ''وليد نے نماز

  شراب کی وجہ سے وه نمازی کے آداب سے خارج ہو گيا جب سب نماز کامل کرچکے تھے۔ 
واس نے بلند آواز ميں کہا کيا ميں مزيد رکعتيں پڑھائوں ،اس شرط پر کہ تم ميری تعريف کرو کيونکہ تم ميں اور مجھ ميں ک

  ئی اخالق پسنديده نہيں ہے ''۔
کوفہ کے نيک لوگوں کے ايک گروه نے يثرب پہنچ کر جلدی سے عثمان کے پاس اس کی شکايت پہنچا ئی اور اس کے 

سامنے وه انگوٹھی بھی پيش کی جس کو اس نے مستی کی حالت ميں اُتار کر پھينک ديا تھا،وليد نے شراب پی کر جو کچھ 
لسلہ ميں گفتگو کی تو عثمان نے کو ئی معقول جواب نہيں ديا ،زبر دستی ان کی بات تسليم کر تے انجام ديا تھا اس کے س

  ہوئے کہنے لگا :کيا تمھيں علم ہے کہ اس نے شراب پی تھی ؟
  ان لوگوں نے کہايہ وہی شراب توہے جس کو ہم زمانۂ  جاہليت ميں پيا کر تے تھے ۔

سے دور کرديا ،وه سب غيظ و غضب کی حالت ميں اس کے پاس سے نکل کر  عثمان نے غضبناک ہو کر اُن کو اپنے پاس
تيزی کے ساتھ امام کے پاس پہنچے اور آپ کو اپنے اور عثمان کے درميان ہونے والی گفتگو کی خبر دی ۔امام عثمان کے 

  پاس تشريف لے گئے اور اس سے فرمايا:''َدفََعَت الشَّھُْوَدَوبَطَلََت اْلُحُدْوَد''۔
  ن ان امور کے نتائج سے گھبرا گيا اور اس نے امام کی خدمت ميں عرض کياکہ :آپ کی کيا رائے ہے ؟عثما

ٍة ٔاَقَْمَت َعلَْيِہ الْ  ۔۔''۔''ارٰی ٔاَْن تَْبَعَث الٰی َصاِحبَِک،فَاِْن ٔاَقَاَماالشَّھَاَدةَ ِفْ◌ َوْجِھِہ َولَْم يُْدِل بُِحجَّ   َحدَّ
..............  

  ۔١٧٨صفحہ،٤۔اغانی ،جلد ١

''ميری رائے يہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے پاس بھيجيں اگر وه شہادت قائم کر سکے جس کے مقابلہ ميں کو ئی حجت نہ ہو 
  تو اس پر حد جا ری کر ديجئے ''۔

تو وليد  عثمان نے امام کا مشوره قبول کر ليا اور وليد کو بال بھيجا،جب وه آگيا تو گواہوں کو بال يا،جب انھوں نے گوا ہی دی
ُچپ ہو گيا ،اور اس کے پاس اپنے دفاع کے لئے کو ئی دليل نہيں تھی ، وه خود حد شرعی جاری ہونے کيلئے خاضع ہو گيا 

، وه عثمان کے خوف سے حد جاری ہونے کی جگہ پر حاضر ہونے سے منع نہ کرسکا امام اس پر حد جا ری کرنے کے 
کيا : اے ظلم کرنے والے، تو عقيل نے اس کے سب و شتم کا جواب ديا،  قصد سے بڑھے تو وليد نے آپ پر يوں سب و شتم
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امام نے کوڑا مارنے کيلئے ہاتھ بلند کيا تو عثمان غيظ و غضب کی حالت ميں چيخ کر امام سے کہنے لگا :آپ کو ايسا نہيں 
  کر نا چا ہئے ۔

ِمْن  ِ ٔاَْن يُْؤَخَذ ِمْنہُ ''۔امام نے شريعت کی روشنی ميں اس کو يوں جواب ديا '':بَلٰی وَشرُّ   ھََذا اَِذافَِسَق َوَمنََع َحقَّ ّهللاٰ
  ''ليکن اس سے بھی برا يہ ہے کہ فسق اختيار کيا جائے اور هللا کا حق ادا کرنے سے انکار کيا جائے ''۔

  يہ تمام مطالب اس بات پر داللت کر تے ہيں کہ عثمان هللا کی حدود جا ری کر نے ميں سستی سے
ا تھا اور خاندان والوں کے ساتھ بہت ہی لطف و مہربا نی کے ساتھ پيش آتا تھا وه خاندان والے جو هللا کے لئے کسی کام ليت

  احترام کے قائل نہيں تھے ۔

  عثمان کے لئے محاذ
الن تنقيدنيک اور صالح مسلمانوں نے عثمان کے خالف قيام کيا ،اس کے واليوں نے عثمان پر دھاوا بول ديا،اُس پر علی االع

کی ،يہ بات بھی شايان ذکر ہے کہ مخالفين کا يہ محاذ دائيں ،با ئيں ہرطرف سے تھا ، طلحہ ،زبير ،عائشہ اور عمرو بن 
عاص اپنی خاص رغبت اور مصلحتوں کی بنا پراس کا دفاع کررہے تھے ،بعض دوسری اہم اسالمی شخصيات جيسے عمار 

ر غفاری،صحابی قاریٔ  قرآن عبد هللا بن مسعوداور ان کے عالوه دوسرے افراد بن ياسر (طبيب بن طبيب)،مجاہد کبير ابوذ
  جنھوں نے هللا کی راه ميں مصيبتيں اٹھا ئی ہينجب انھوں نے سنت

رسول کو محو اور بدعت کو زنده ہوتے ،سچوں کو جھٹالئے جانے اور بغير حق کے اثر ديکھا تو انھوں نے عثمان کے منھ 
ديا ،اس کو اس کی سياست کی سزا دينے کی غرض سے اس سے راستہ بدلنے ، اور امويوں کو پر گرد وغبار پھينک 

حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے سے دور کرنے کا مطالبہ کيااور اُن کا اس تنقيد ميں اسالم کی خدمت کے عالوه اور کو ئی 
  مقصد نہيں تھا ليکن اس کامثبت جواب نہينمال ۔

  عثمان پر حملہ
کے سامنے پيش کئے گئے تمام مسا ئل واضح ہو گئے اور ان کا کو ئی حل نہ نکل سکا تو انقالب کے شعلے جب عثمان 

بھڑک اٹھے ،انقالبيوں نے اس کا محاصر ه کرليااور اس سے حکومت واپس کرنے کا مطالبہ کيا تو اُس نے اُن کو کو ئی 
نے کا مطالبہ کياتو اُس نے اُن سے منھ مو ڑ ليا ،اموی اس جواب نہيں ديا،انھوں نے اس سے مروان اور بنی اميہ کو دور کر

سے شکست کھا گئے اور اس کو تنہا چھوڑ دياتو مسلمانوں نے اس پر حملہ کردياجن ميں آگے آگے محمد بن ابی بکر تھے، 
  انھوں نے آگے بڑھ کر عثمان کی ڈاڑھی پکڑ کر کہا : اے نعثل! (احمق )خدا تجھے رسوا و ذليل کرے ۔

  ن نے جواب ديا :ميں نعثل نہيں ہوں ،ليکن هللا کا بنده اور امير المو منين ہوں ۔۔۔عثما
محمد بن ابی بکر نے اُن سے کہا :کيا معاويہ کو اپنے سے دور نہيں کر و گے ۔۔۔اور اس کا محاصر ه کرنے والے بنی اميہ 

  کو گننا شروع کر ديا ۔
:اے بھتيجے تم ميری ڈا ڑھی چھوڑ دو کيا جس ڈاڑھی کو تم پکڑے عثمان نے محمدسے گريہ و زاری کرتے ہوئے يوں کہا

  ہوئے ہو تمہارا باپ اس ڈا ڑھی کوپکڑتا تھا؟
  محمد نے ان کو يوں جواب ديا :ميں تمہارے ساتھ بد سلوکی کر نا چا ہتا ہوں وه ڈاڑھی پکڑنے سے زياده سخت ہے ۔

نپ ديا ،پھر اس کے جسم پر انقالبيوں کی تلواريں ٹوٹ پڑيں ،اس کامحمد نے اپنے ہاتھ ميں ليا ہوا نيزه اس کے پيٹ ميں گھو
جسم زمين پر گر پڑا،بنی اميہ اور آل ابی معيط سے ليکر نجد تک کسی نے بھی آه و بکا نہيں کيا ،انقالبيوں نے اس کی بہت 

ں کيا ،يہاں تک کہ جب امام امير زياده تو ہين کی،اس کا جسم رسوا کن مقام پر ال کر ڈال ديا ،انھوں نے اس کو دفن تک نہي
المو منين نے اس کے دفن کے سلسلہ ميں فرمايا تو انقالبيوں نے اس کو دفن کيا اس طرح خوفناک حاالت ميں عثمان کی 

زندگی کا خاتمہ ہوا ،اس کے قتل سے مسلمانوں کا بہت سخت امتحان ہوا کہ ان کيلئے ہميشہ کی خاطر فتنے اور مصيبتينان 
ہار بن گئے ، امويونجيسے طلحہ زبير اور عائشہ نے اس کے قتل سے فائده اٹھاتے ہوئے اس کے خون کا کے گلے کا 

 مطالبہ کيا۔اُن کو اپنے فائده کے لئے ايک بہانہ مل گيااِن ہی لوگوں نے اس کی تجہيز و تکفين کی تھی ۔

 

 خوشبوئے حيات
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  امام کی خالفت
ان تمام باتوں سے باخبر تھے کہ امويوناور طا معين امام نے بڑے ہی قلق و اضطراب کے ساتھ عثمان کے قتل کاسامنا ، آپ 

جس حکومت کا قالده ان کی گردن ميں ڈال رہے ہيں وه عنقريب اس حکومت کے خالف ہو کر اُس (عثمان )کے خون کا 
  مطالبہ کريں گے ۔

ا ئے گی امام اس بات سے بھی مضطرب تھے کہ آپ امت کے قائد تھے، جب حکومت کی باگ ڈور آپ کے ہاتھوں ميں آج
تويہ حکومت امت کيلئے صرف حق اور عدالت کی سياست پر مبنی ہو گی،طمع کاروں اور چوروں کو حکومت سے الگ 
کر ديا جا ئے گا ،اور يہ فطرت کا تقاضا ہے کہ حکمراں نظام آپ کے سياسی خطوط کا مقابلہ کرے گااور آپ کے خالف 

  مسلح جد و جہد کا اعالن کردے گا ۔
ے خالفت قبول کرنے سے منع فرماديا،ليکن جم غفير تھا جو آپ کی گردن ميں حکومت کا قالده ڈالنے پر بہر حال امام ن

  اصرار کر رہاتھا ۔امام نے اُن سے فرمايا:
  )١''اَلحاَجةَ ِلْ◌ ِفْ◌ ٔاَْمِرُکْم،فََمِن اْختَْرتُْم َرِضْيُت بِِہ ''۔(

  وگے ميں راضی ہو جا ئونگا''۔''مجھے اس حکومت کی کو ئی ضرورت نہيں تم جسے منتخب کرل
مجمع آپ کے اس قول پر راضی نہ ہوا اوربار بار آپ سے يہ کہہ رہاتھا :الامام لناغيرک ۔۔۔ ''آپ کے عالوه ہمارا کو ئی امام 

  نہيں ہے ''۔
  انھوں نے پھر تکرار کی :ہم آپ کے عالوه کسی اورکا انتخاب نہيں کر ينگے ۔

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

  ۔٢١٥،صفحہ ٢ير المو منين ،جلد ۔حياة االمام ام١

امام ان کے بالمقابل خالفت قبول نہ کرنے پر مصر تھے ،چونکہ آپ کو علم تھا کہ خالفت قبول کرنے کے بعد مشکالت 
کھڑی ہو جا ئيں گی ،ہتھياروں سے ليس افراد نے امام کے خالفت قبول نہ کرنے کے اصرار پر ايک ميٹنگ بالئی جس ميں 

) کا حاکم معين نہ ہوا تو وه طلحہ اور زبير ١ر افراد کو بالکر اُ ن کے سامنے يہ طے کيا کہ اگر مسلمانوں(شہريوں اور بااث
کو موت کے گھاٹ اُتار ديں گے ،مدنی يہ کہتے ہوئے آگے بڑھے :بيعت ۔ بيعت ۔ماترٰی مانزل باالسالم ، وماابتلينابہ من ابناء 

  حان ميں مبتال ہوگئے ''القرٰی ۔۔۔''جب ہم مختلف مصيبتوں والے امت
  امام ان کو يہ جواب دے کرانکار پر مصر رہے :''َدُعْوِنْ◌ َواْلتَِمُسواَغْيِرْ◌''۔

  ''مجھے چھوڑ دو اور (اس خالفت کے لئے )ميرے عالوه کسی اور کوتالش کرلو ''
  آپ کی نظر ميں وه تمام واقعات تھے جن کا آپ کو عنقريب سامناکرناتھا:

مستقبلون امراً لہ وجوهُ ولَہُ الواُن ،ال تقوُم بِہ القلوُب ،وال تثبُت َعلَيِہ العقُوُل ''۔''لوگو !ہمارے سامنے ايک ايسا ''ايھاالناس،اِنّا 
  معاملہ ہے جس کے کئی ُرخ اور کئی رنگ ہيں ،جس کی نہ دلونميں تاب ہے اور نہ عقليں اسے برداشت کر سکتی ہيں''۔

اور آپ کا نام لے کر کہنے لگے : اميرالمومنين انت اميرالمومنين انت ۔''آپ امير المو  انھوں نے امام کی بات قبول نہيں کی
  منين ہيں ،آپ امير المو منين ہيں ''۔

 امام نے ان کے سامنے اس طريقہ کی وضاحت فر ما ئی جس پر حکومت چلنا تھی :''َو اْعلَُمْوااَنِّْی اِْن ٔاََجْبتُُکْم َرِکْبُت بُِکمْ 
ُکْم َؤاَْطَوُعُکْم لَِمْن َولَّْيتُُمْوهُ ٔاَْمَرُکْم،َؤاَنَالَُکْم ،َولَْم ٔاُْصِغ اِلٰی قَْوِل اْلقَائِِل َوَعْتِب اْلَعاتِِب،َواِْن تََرْکتُُمْونِْی فَٔاَنَاَکٔاَْحِدُکْم،َولََعلِّ ٔاَْسَمعُ َمأاَْعلَم

  َوِزْيراً،َخْيُر لَُکْم ِمنِّ ٔاَِمْيراً !''۔
  اگر ميں نے بيعت کی دعوت کو قبول کر ليا تو تمہيں اپنے علم ہی کے راستے پر چالئوں گا اور''يادر کھو کہ 

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

  ۔٨٠،صفحہ ٣۔تاريخ ابن اثير، جلد ١

کسی کی کو ئی بات اور سر زنش نہيں سنوں گا ۔ليکن اگر تم نے مجھے چھوڑ ديا تو تمہاری ايک فرد کی طرح زندگی 
تم سب سے زياده تمہارے حاکم کے احکام کا خيال رکھوں ميں تمہارے لئے وزير کی حيثيت سے امير  گذاروں گا بلکہ شائد
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  کی بہ نسبت زياده بہتر رہوں گا ''۔
امام نے اس طريقہ و راستہ کی وضاحت فرما ئی جس پر انھيں گامزن رہنا ہے ۔۔۔وه راستہ حق اور عدالت کا راستہ ہے تمام 

پر راضی ہوتے ہوئے نعره بلند کيا : ہم آپ سے اس وقت تک جدا نہيں ہو ں گے جب تک آپ لوگوں نے آپ کے اس فرمان 
  کی بيعت نہيں کرليں گے ۔

لوگ ہر طرف سے آپ پر زور ڈال رہے تھے اور آپ سے خالفت قبول کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے ،امام نے اُن کے 
بُِع (اصرار پر اپنی بيعت کی يوں وضاحت فرما ئی :فََماَراَعِن  ی لَقَْد ١ااِلَّ َوالنَّاُس َکُعْرِف الضَّ َ◌ ِمْن ُکلِّ َجانٍِب، َحتّٰ )يَْنثَالُْوَن َعلَّ
  ُوطَِٔ◌ اْلَحَسنَاِن،َوُشقَّ ِعْطفَاَ ُمْجتَِمِعْيَن َحْوِلْ◌ َکَربِْيَضِة اْلَغنَِم''۔

ے بال کی طرح ميرے گرد جمع ہو ''اس وقت مجھے جس چيز نے دہشت زده کر ديا تھا وه يہ تھی کہ لوگ بّجو کی گردن ک
گئے اور ہرطرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑے يہاں تک کہ حسن و حسين کچل گئے اور ميری ردا کے کنارے پھٹ گئے يہ سب 

  ميرے گرد بکريوں کے گلہ کی طرح گھيرا ڈالے ہوئے تھے''۔

  امام کا خالفت قبول کر نا 
  اره نہيں تھاچونکہ آپ کو يہ خوف تھا کہامام کے پاس خالفت قبول کرنے کے عالوه کو ئی اور چ

خَ  ِ َما تَقَدَّ َمُت َعلَْيھَا(ای علی الخالفة)ااِلَّ ْوفاًِمْن ٔاَْن يَْنُزَو کہينبنی اميہ کا کو ئی فاسق حاکم نہ بن جا ئے لٰہذا آپ نے فرمايا:''َوّهللاٰ
 ِ ِة تَْيُس ِمْن بَِنْ◌ ٔاَُميَّةَ،فَيَْلَعَب بِِکتَاِب ّهللاٰ ۔۔۔''(َعلٰی ااْلُمَّ َوَجلَّ   )۔٢ َعزَّ

  ''خدا کی قسم ميں نے خالفت اس خوف سے قبول کی ہے کہ کہيں بنی اميہ کا کو ئی بکرا امت کی خالفت
..............  

۔عرف الضبع يعنی بہت زياده بال جوبّجو کی گردن پر ہوتے ہيں اور يہ ضرب المثل اس وقت استعمال ہوتی ہے جہاں پر لوگونکا ازدھام١
  ہو۔
  ۔٩٢،صفحہ ٢۔عقد الفريد ،جلد ٢

  کو اُچک لے اور پھر کتاب خدا کے ساتھ کھلواڑ کرے ''۔
مجمع جا مع اعظم کی طرف دوڑ کر آيااور امام کا تکبير اور تہليل کے سايہ ميں استقبال کيا، طلحہ نے اسی اپنے شل ہوئے 

امام نے اس کو بد شگو نی تصور کرتے ہوئے ارشاد ہاتھ سے بيعت کی جس کے ذريعہ اس نے عہد اٰلہی کا نقض کيا تھا ،
  فرمايا:''َمأاَْخلَقَہُ ٔاَْن يَّْنُکَث !''۔''بيعت توڑنا تو تمہاری پرا نی عادت ہے ''۔

تمام لوگوں نے آپ کی بيعت کی کيونکہ يہ هللا اور اس کے رسول کی بيعت تھی ،عام بيعت تمام ہوگئی جس کے مانند کو ئی 
عت لينے ميں کامياب نہيں ہو سکا تھا ،جس سے مسلمانوں کی خو شی کا کوئی ٹھکانہ ،نہ رہا ،امام امير ايک خليفہ بھی بي

ِغْيُر،َوھََدَج اِلَيْ  اْلَعلِْيُل،َوَحَسَرْت ھَا اْلَکبِْيُر،َوتََحاَمَل نَْحَوھَاالمو منين فرماتے ہيں :''َوبَلََغ ِمْن ُسُرْوِرالنَّاِس بِبَْيَعتِِھْم اِيّاَ ٔاَِن اْبتَھََج بِھَاالصَّ
  اِلَْيھَا اْلِکَعاُب''۔

''تمہاری خو شی کا يہ عالم تھا کہ بچوں نے خو شياں منا ئيں، بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے بيمار اٹھتے 
  بيٹھتے ہوئے پہنچ گئے اور ميری بيعت کيلئے نوجوان لڑکياں بھی پرده سے باہر نکل آئيں ''

ہميشہ کے لئے عدالت اور حق کا پرچم لہراديا گيااور اسالم کو اس کا اصلی اور حقيقی ملجٔا و ماوٰی مل دنيائے اسالم ميں 
  گيا ۔

  سخت فيصلے
  امام نے حاکم ہوتے ہی مندرجہ ذيل قوا نين معين فرمائے :

  ۔وه تمام زمينيں واپس لی جا ئيں جو عثمان نے بنی اميہ کو دی تھيں ۔١
  يا جو عثمان نے بنی اميہ اور آل ابو معيط کو دئے تھے ۔۔ان اموال کو واپس کرا٢
  ۔عثمان کا تمام مال يہاں تک کہ اس کی تلوار اور زره کو بھی ضبط کر لياجائے۔٣
  ۔تمام واليوں کو معزول کيا چونکہ انھوں نے زمين پر ظلم و جور اور فساد پھيال رکھا ہے ۔٤
ں کے ساتھ مساوات سے کام ليااور يہ مساوات مندرجہ ذيل امور پر ۔مسلمانوں اور وطن ميں رہنے والے غير مسلمانو٥

  مشتمل ہے :
  ۔عطا و بخشش ميں مساوات ۔١
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  ۔قانون کے سلسلہ ميں مساوات۔٢
  ۔حقوق اور واجبات کی ادا ئيگی ميں مساوات۔٣

ده مال کے سلسلہ ميںان قوانين کے نافذ ہونے سے قريش کی ناک بھوں چڑھ گئی اوروه گھوٹاال کئے ہوئے اپنے پاس مو جو
خوف کھا گئے ،وه مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اسی لئے انھوں نے آپ کی مخالفت کی اور لوگوں کے ما بين معاشرتی 

  اور سياسی عدالت نافذ کرنے ميں رکاوٹيں کھڑی کيں ۔
ئے ،ہم ذيل ميں بہت ہی بہر حال امام کے خالف اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے جنگو ں کے شعلے بھڑکائے گ

اختصار کے ساتھ اُن جنگوں کا تذکره کر رہے ہيں جو اسالم ميں عدالت کا پرچم اٹھانے والے ،امير بيان اور محروموں کے 
  صديق کے خالف بھڑکا ئی گئيں ۔

  ۔جنگ جمل ١
ان کو يہ اللچ ديا کہ وه امام جنگ جمل کا واقعہ سياست کی ہوس کا نتيجہ ہے ،معاويہ نے زبيراور طلحہ کودھوکہ ديا اور 

کی حکومت کا تختہ پلٹ کر ان دونوں کو خليفہ بنائے گا ،ان کے لئے بيعت لے گا ، اُدھر عائشہ جس کا سينہ امام کے کينہ 
سے لبريز تھا لٰہذا اِن تينوں آدميوں نے مکہ ميں امام کے خالف محاذ قائم کيا ،لوگوں ميں سے طمع کاروں ،دھوکہ کھا جانے

لوناور ساده لوحوں نے ان کا ساتھ ديا ،انھوں نے لشکر تيار کيا ،امويوں نے لشکر کو جنگی ساز و سامان سے ليس کيا وا
  ،انھوں نے اُن پر عثمان کی حکومت کے دور ميں جو مال واليوں کے عنوان سے بيت المال سے ُچرايا تھا وه خرچ کيا ۔

ه پہنچا ،جب امام کو اس بات کی اطالع ہو ئی تو آپ نے فيصلہ کی خاطر عائشہ ، طلحہ اور زبير کی قيادت ميں لشکر بصر
اپنا لشکر روانہ کياتو دونوں لشکروں ميں گھمسان کی لڑا ئی ہو ئی ،طلحہ اور زبير قتل کردئے گئے تو لشکر کی قيادت عا 

جس کے اطراف ميں الشے ہی ئشہ کے ہاتھوں ميں آگئی ،لشکر نے اُن کے اونٹ کو گھير ليا،اس کے پيروں کو کاٹ ديا ،
الشيں پڑی تھيں ،عائشہ کا اونٹ زخمی ہو کر زمين پر گر پڑا،اس کا لشکر شکست کھا گيا ، اس جنگ ميں بہت زياده نقصان

ہوا ،مسلمانوں کی صفوف ميں بھی نقصان ہوا،اُن کے درميان تفرقہ اور دشمنی پھيل گئی اور بصره والوں کے گھرحزن و 
  اس ميں ڈوب گئے ۔الم اور ما تمی لب

  ۔جنگ صفين ٢
امام جنگ جمل کے بعد کچھ آرام نہيں کر پائے تھے کہ آپ کو ايسے دشمن نے آزمايا جس نے پوری انسانيت کو مفلوج کر 
کے رکھ ديا تھا ۔جو نفاق اور مکر و فريب کے ہتھيار سے ليس تھا اور ان صفات ميں ماہر تھا ،وه معاويہ بن ابو سفيان جس 

رٰی عرب ''کے لقب سے ياد کياجاتاہے ،جس کو لوگوں نے اس کے صحيفۂ  اعمال پر نگاه ڈالے بغير شام کی کو ''کس
حکومت دے رکھی تھی ،جس کا قرآن کريم نے شجرئہ ملعونہ کے نام سے تعارف کرايا ہے، کيا لوگوں کو وه جنگيں ياد 

  ں اور اُن کو ابھی چند سال ہی گذرے تھے ؟نہيں تھينجوابو سفيان اور بنی اميہ نے نبی اکرم ۖ سے لڑی تھي
مسلمانوں نے کس مصلحت کی بنا پر اس جاہل بھيڑئے کو شام کی حکومت کا مالک بنا ديا تھاجو اسالم کا اہم عالقہ ہے ؟اور
ہاس اہم منصب کے لئے خاندان نبوت کی اوالد کو منتخب کيوں نہيں کيا ،يا يہ منصب اوس اور خزرج کی اس خاص انتظامي

  کو کيوں نہيں ديا جس نے صاف طور پراسالم کا ساتھ ديا؟ 
بہر حال معاويہ نے رسول هللا ۖ کے بھا ئی اور باب مدينة العلم سے جنگ کر نے کے لئے صفين ميں اپنا لشکر اتارا،اس کے 

عبير کيا ،امام نے لشکر نے امام کے لشکر کو فرات سے پانی پينے سے روک ديا ،اس کو انھوں نے اپنی فتح ميں مدد سے ت
بھی فيصلہ کے لئے اس نا فرمان اور جلدی فتنہ برپا کرنے والے مکار دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنا لشکر اُتارا،امام 

کے لشکر کو اتنا اطمينان اور بصيرت تھی کہ وه هللا اور اس کے رسول کے دشمن سے جنگ کر رہے ہيں لٰہذا جب وه 
يکھا کہ اُ ن کے دشمن معاويہ کی فوج نے فرات کے تمام گھاٹ اپنے قبضہ ميں لے لئے ہيناور صفين پہنچے تو انھوں نے د

امام کے لشکر کو پا نی پينے کے لئے کو ئی گھاٹ نہ مل سکا اور معاويہ کا لشکر امام کے لشکر کو پانی سے محروم 
کر پر حملہ کر کے ان کا حصار توڑنے رکھنے پرمصر رہا تو امام کے لشکر کی ٹکڑيوں کے سرداروں نے معاويہ کے لش

کا پالن بنايا اور امام کے لشکر نے بڑی ہمت کے ساتھ معاويہ کے لشکر پر حملہ کرکے ان کو فرات کے کنارے سے دور 
بھگادياجس سے ان کو بہت زياده نقصان پہنچا ، امام کے لشکر ميں موجود کچھ فرقوں کے سرداروں نے معاويہ کی طرح 

پانی دينے سے منع کرنا چا ہا تو امام نے ان کو ايسا کرنے سے منع فرماديا ،چونکہ هللا کی شريعت ميں  اس کے لشکر کو
  ايسا کرنا جا ئز نہيں ہے ، اور پانی سب کيلئے يہاں تک کہ کتّے اور سَوروں کے لئے بھی مباح ہے ۔

رنے کے لئے صلح کا پيغام دے کر ايک امام نے خونريزی نہ ہونے کی وجہ سے معاويہ کے پاس اُس کو صلح پرآماده ک



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

 
 

وفدروانہ کيا،ليکن معاويہ نے صلح قبول نہيں کی ،اور وه نافرمانی کرنے پر مصر رہا ،لٰہذا دونوں فريقوں کے مابين جنگ 
کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور دو سال تک اسی طرح بھڑکتے رہے، ان ميں سب سے سخت اور ہو لناک وقت ليلة 

يں طرفين کے تقريباً ستر ہزار سپاہی اور قائد قتل ہو ئے ،جس سے معاويہ کے لشکر کی شکست کے آثار الہرير تھا جس م
نماياں ہو گئے ،اس کے تمام دستور و قوانين مفلوج ہو کر ره گئے وه فرار کر نے ہی واال تھا کہ اس کو ابن طنابہ نے کچھ 

  سمجھاياجس سے وه پھر سے جم گيا ۔ 

  کی بيہودگی قرآن کو بلند کرنے
امام کے لشکر نے مالک اشتر کی قيادت ميں معاويہ کے لشکر پر حملہ کيا ،لشکرفتح پانے ہی واال تھا اور مالک اشتر کے 

معاويہ پر مسلط ہونے ميں ايک ہاتھ کا فاصلہ ہی ره گيا تھا کہ دھوکہ باز عمرو عاص نے امام کے لشکر ميں کھل بلی 
ميں تغير و تبدل کا مشوره دياوه پوشيده طور پر اشعث بن قيس اور امام کے لشکر کے  مچانے اور ان کی حکومت کے نظام

بعض سرداروں سے مال اُن کو دھوکہ ،اللچ اور رشوت دی ،قرآن کريم کو نيزوں پر بلند کرنے اور اپنے درميان اختالف کو 
ہو گئے ،انھوں نے قرآن کو نيزوں پر بلند حل کرنے کے لئے اُس کو َحَکم قرار دينے کے سلسلہ ميں اُ ن کے ساتھ متفق 

کرديا اور معاويہ کے لشکر سے يہ آواز آنے لگی کہ ہمارا حکم قرآن ہے، ه دھوکہ امام کے لشکر ميں بجلی کی طرح کوند 
نگيا ،بيس ہزار فوجيوں نے آپ کو گھير ليا اور کہنے لگے قرآن کے فيصلہ کو قبول کيجئے ،امام نے ان کو تحذير کی اور ا
کو نصيحت فرما ئی کہ يہ دھوکہ ہے ،ليکن قوم نے آپ کی ايک نہ سنی اور وه اس بات پر اڑ گئے ، امام سے کہنے لگے 
کہ اگر آپ نے يہ تسليم نہ کيا تو ہم آپ سے مقابلہ کريں گے ، تو امام کو مجبوراً يہ تسليم کر نا پڑا ،ان ہی خو فناک حاالت 

  ميں امام کی حکومت کا خاتمہ ہو ا۔

  اشعری کا انتخاب 
امام کے ساتھ اِن واقعات کے پيش آنے کے بعد اشعری کو عراقيوں کی طرف سے منتخب کرليا گيا، امام نے اُن کو ايسا 

کرنے سے منع کيا مگر انھوں نے زبردستی اشعری کو منتخب کر ليا ،اور اہل شام نے عمرو عاص کو منتخب کر ليا اس 
س کو امام اور معاويہ کو معزول کرکے ان کے مقام پر مسلمانوں کا حاکم بنا نے کيلئے نے اشعری کو دھوکہ ديا اور ا

عبدهللا بن عمر کا انتخاب کيا ،اشعری اس سے بہت خوش ہوا ، اور جب دونوں َحَکم ايک مقام پر جمع ہوئے تو اشعری نے 
  ا ۔امام کو معزول کر ديا اور عمرو عاص نے معاويہ کو اسی عہده پر برقرار رکھ

  ۔خوارج ٣
امام کے لشکر ميں فتنہ واقع ہو گيا ،لشکر ميں سے ايک گروه تحکيم کے بعد جنگ کرنے پر مصر رہا ، امام پر کفر کا 

فتوٰی لگايا،کيونکہ امام نے دعوت تحکيم قبول کر لی تھی ،ليکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ انھوں نے ہی تو تحکيم پر 
  کيا تھا کہ :''ال حکم ااِّل ّهللاٰ ''۔ مجبور کيا تھا اور يہ نعره بلند

ليکن جلد ہی نعره تلوار کی مار کاٹ ميں بدل گيا ،امام نے اُن کو سمجھايا اور ايسا کرنے سے منع فرمايا ، ان ميں سے کچھ 
 لوگوں نے آپ کی بات تسليم کر لی ليکن قوم کے کچھ افراد اپنی جہالت و گمرا ہی پر اسی طرح اصرار کرتے رہے ،وه
زمين پر فساد برپا کرنے لگے ،انھوں نے ابرياء کو قتل کر ديا جس سے لوگوں ميں خوف و ہراس پھيل گيا ،امام اُ ن کا 

مقابلہ کر نے کے لئے مجبور ہو گئے ،جس سے نہروان کا واقعہ پيش آيا ، ابھی يہ جنگ ختم نہيں ہونے پا ئی تھی کہ امام 
رت اختيار کرلی ،جب آپ نے ان کو معاويہ سے جنگ کرنے کی دعوت دی کے لشکر نے نافرمانی کی ايک خو فناک صو

تو کسی قبول نہيں کی،اور سياسی طور پرمعاويہ کی طاقت ايک عظيم طاقت کے عنوان سے اُبھری ،اس نے اسالمی شہروں
ھتے ہيں ۔امام کی کو اپنے تحت لينا شروع کيا اور يہ ظاہر کر ديا کہ امام ان کی حمايت کرنے کی طاقت و قوت نہيں رک

مقبوليت کم ہو تی جارہی تھی ،يکے بعد ديگرے آپ پر مصيبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، معاويہ کی باطل حکومت مستحکم 
ہو تی جا رہی ہے ،اس کی تمام آرزوئيں پوری ہو تی جا رہی ہيں اور آپ کے پاس حق کو ثابت کرنے اور باطل کو نيست و 

  طاقت مو جود نہيں ہے ۔ نابود کرنے کے لئے ضروری قوت و

  امام کی شہادت
نے دعا کی کہ اے خدا ئے عظيم مجھے اس قوم کی گمراہی سے نجات امام نے پروردگار عالم سے دعا کرنا شروع کيا ،آپ 

دے ،اور مجھے داِر حق کی طرف منتقل کردے جس سے ميں اپنے چچازاد بھا ئی کو اس امت کی طرف سے پہنچنے والے
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 مصائب کی شکايت کر سکوں ،هللا نے آپ کی دعا مستجاب فرمائی،آپ کو ناقہ صالح کو پئے کرنے والے ايک بدبخت
شخص نے شہيد کر ديا ،جس کا نام عبد االر حمن بن ملجم تھا ،امام هللا کے گھر ميں محراب عبادت ميں مشغول تھے ،اس بد 
بخت نے اپنی تلور اٹھالی ،جب آپ نے اس کی تلوار کی ضرب کا احساس کيا تو فرمايا :''فُْزُت َوَربِّ اْلَکْعبَِة ''''کعبہ کے رب 

ا '' امام متقين کا مياب ہو گئے ،آپ کی پوری زندگی هللا کی راه ميں جہاد ،کلمۂ  حق کو بلند کرنے کی قسم ميں کا مياب ہو گي
ميں گذر گئی ،سالم ہو اُن پر جس دن وه کعبہ ميں پيدا ہوئے ،جس دن هللا کے گھر ميں شہادت پائی ،آپ کی شہادت سے حق 

ر کی مشعلوں سے دنيائے اسالم روشن و منور ہو رہی تھی  و عدالت کے پرچم لپيٹ دئے گئے ،جن ہدايت کے چراغ اور نو
 وه خاموش ہو گئے ۔ 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام حسن عليہ السالم
آپ رسول اسالم ۖکے فرزند اور اُن کے پھول ہيں،آپ حلم ،صبر،جود اور سخاوت ميں رسول ۖ کے مشابہ تھے ،نبی اکر م ۖ آپ

کی محبت مسلمانوں کے درميان مشہور تھی ،آنحضرت ۖنے اپنے نزديک امام حسن عليہ سے خالص محبت کرتے تھے ،آپ 
  السالم کی عظيم شان و منزلت کے سلسلہ ميں متعدد احاديث بيان فرما ئی ہيں جن ميں سے کچھ احا ديث يوں ہيں :

چمٹاتے ہوئے فرمايا:خدايا  ۔عائشہ سے روايت ہے :آنحضرت ۖ نے امام حسن کو آغوش ميں ليا اور ان کو اپنے سينہ سے١
  )١!يہ ميرا فرزند ہے ،ميں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کرتا ہوں ''۔(

۔براء بن عازب سے مروی ہے :ميں نے رسول اسالم ۖ کو ديکھا کہ آپ اپنے کندھوں پر امام حسن اور امام حسين کو سوار ٢
  )٢يں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر ''۔(کئے ہوئے فرما رہے ہيں :خدايا م

۔ابن عباس سے روايت ہے :سرور کائنات امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کئے ہوئے کہيں لے جا رہے تھے ،ايک ٣
  شخص نے کہا :اے صاحبزادے !تمہاری سواری کتنی اچھی ہے ؟رسول اسالم ۖ نے 

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

  ۔١٧٦،صفحہ ٩۔مجمع الزوائد، جلد ١٠٤،صفحہ ٧۔کنزالعمال، جلد ١
،صفحہ ٢،طبع دار ابن کثير ، دمشق۔صحيح الترمذی ،جلد ١٣٧٠،صفحہ ٣۔صحيح بخاری باب ،مناقب حسن اور حسين جلد ٢

  ۔٣٤،صفحہ ٨۔البدايہ والنھايہ ،جلد ٢٠٧

  )١فرمايا:''سوار کتنا اچھا ہے'' ۔ (
  )٢نت کے سرداروں کو ديکھنا چا ہتا ہے وه امام حسن پر نظر کرے ''۔ (۔رسول هللا ۖ سے روايت ہے :''جو جوانان ج٤
  )٣۔رسول اسالم ۖ کا فرمان ہے :''حسن دنيا ميں ميرے پھول ہيں'' ۔(٥
۔انس بن مالک سے مروی ہے :''امام حسن نبی کی خدمت ميں آئے ميں نے ان کو رسول سے دور رکھنے کی کو شش کی ٦

ے انس وائے ہو تم پر ،ميرے فرزند ارجمند اور ميرے جگر کو چھوڑ دو،بيشک جس نے اس تو رسول اسالم ۖ نے فرمايا:ا
  )٤کو اذيت دی اس نے مجھے اذيت دی اور جس نے مجھے اذيت دی اس نے خدا کو اذيت دی ''۔(

ا تو ۔حضرت رسول اکرم ۖ نماز عشاء ميں مشغول تھے تو آپ ۖ نے ايک سجده کو بہت طول ديا جب آپ ۖ نے سالم پھير٧
لوگوں نے آپ اس سلسلہ ميں سوال کيا تو آنحضرت ۖ نے فرمايا:''يہ (حسن ) ميرا فرزند ہے جو ميری پشت پر سوار ہوگيا تھا

  )٥اور ميں نے اس کو اپنی پشت سے جلدی اتارنے ميں کراہت محسوس کی'' ۔(
سے زياده زياده آنحضرت ۖسے مشابہ تھے۔عبدهللا بن عبد الرحمن بن زبير سے روايت ہے :امام حسن نبی کے اہل ميں سب ٨

،اور وه امام حسن سے سب سے زياده محبت کر تے تھے ،راوی کابيان ہے کہ ميں نے ديکھا کہ رسول اسالم ۖ سجده ميں 
تھے تو امام حسن آنحضرت ۖ کی گردن يا آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور آپ ۖ نے امام حسن کواس وقت تک اپنی پشت 

  ا جب تک کہ آپ خود آنحضرت ۖ سے نہيں اُتار
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..............  

  ۔٣٥،صفحہ ٢،حلية االولياء ،جلد ٨٢۔صواعق محرقہ، صفحہ ١
  ۔٣٦٩،صفحہ ٢۔االستيعاب، جلد ٢
  ۔١٦٥۔فضائل اصحاب ،صفحہ ٣٥،صفحہ ٨۔البدايہ والنہايہ ،جلد ٣
  ۔٢٢٢،صفحہ ٦۔کنز العمال، جلد ٤
  ۔٣٣،صفحہ ٨۔البدايہ والنہايہ ، جلد ٥

سے نہيں اُتر گئے ،اور ميں نے يہ بھی مشاہده کيا کہ جب آپ ۖ رکوع کرتے تھے تو اپنے دونوں پائے مبارک کو کی پشت 
  )١اتنا کشاده کرتے تھے جس سے امام حسن ايک طرف سے دوسری طرف نکل سکيں ۔(

عدد احا ديث رسول آنحضرت ۖ کے فرزندارجمند ،ريحان اور ميوئہ دل کی فضيلت کے بارے ميں ان احا ديث کے مانندمت
اسالم ۖ سے نقل کی گئی ہيں ۔راويوں نے کچھ دو سری احا ديث نقل کی ہيں جن ميں امام حسن اور ان کے برادر سيد الشہداء 
امام حسين کی فضيلت بيان کی گئی ہے اور دوسری کچھ روايات ميں اہل بيت کی فضيلت بيان کی گئی ہے امام حسن اہل بيت

  ہم نے متعدد احا ديث اپنی کتاب( حياةاالمام الحسن ) کے پہلے حصہ ميں بيان کر دی ہيں ۔کی ايک شمع ہيں ،اور 

  آپ کی پرورش
نبی ۖ نے اپنے فرزند ارحمند سے دو ستی کی رعايت کرتے ہوئے ان کو بلند اخالق کا درس ديا ، اپنے تمام علوم ان تک 

نين نے کی جو دنيائے اسالم کے سب سے بلند و افضل معلم ہيں پہنچا ئے ،آپ کی تربيت آپ کے والد بزرگوار امير المو م
جنھوں نے آپ کی ذات اور نفس کو کريم اور عظيم مثال سے آراستہ کيا يہاں تک کہ آپ ان کی سچی تصوير بن گئے ،اسی 

بت اور اس سے طرح آپ کی والده گرا می سيد ة نساه العالمين ،زہرا ء ِرسول هللا ۖ نے خالص ايمان ، هللا سے عميق مح
  مضبوطی سے لو لگانے سے آپ کی تربيت فرما ئی ۔

امام حسن نے بيت نبوت ،وحی نازل ہونے کی جگہ اور مرکز امامت ميں پرورش پا ئی آپ اپنے حسن سلوک اور عظيم 
  شخصيت ميں اسالمی تربيت کے لئے بہترين مثال بن گئے ۔

  بہترين فضائل و کماالت
و کماالت کا مجسمہ تھے ، آپ اپنے جدامجد اور والد بزرگوار کے صفات وکماالت کے مکمل امام حسن بلند ترين صفات 

  آئينہ دار تھے جنھوں نے زمين پر فضائل و کماالت کے چشمے جا ری کئے ۔
امام حسن عليہ السالم فضائل و مناقب ، اصل رائے ،بلند افکار ،ورع و پرہيزگاری ،وسيع حلم ، اخالق حسنہ ميں بلندیٔ  

  کماالت پر فائز ہوئے يہ سب آپ کے اخالق کے کچھ جواہر پارے ہيں ۔
..............  

  ۔١٢،صفحہ ٢۔االصابہ ،جلد ١

  

  امامت 

آپ کے عظيم صفات مينسے امامت ہے اور امامت و بلندی کماالت اس کے شامل حال ہوتی ہے جس کو خداوند عالم اپنے 
رجہ بھی خدا ہی نے آپ کو عطا کيا اور رسول کريم ۖ نے امام حسن اور ان بندوں ميں سے منتخب کرتا ہے ،يہ امامت کا د

کے بردار محترم کے سلسلہ ميں يہ اعالن فرمايا :''حسن اور حسين دونوں امام ہيں چا ہے وه دونوں قيام کريں يا بيٹھ جا ئيں 
  ''۔

کرنے کيلئے مجبور ہيں جن سے امام  ہم اس وقت اختصار کے طور پر امامت کے معنی اوراس کے متعلق کچھ مطالب بيان
  کا مقام اور عظيم شان کاپتہ چلتا ہے، قارئين کرام مال حظہ فرما ئيں :

  ۔امامت کا مطلب١
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علماء کالم نے امامت کی تعريف ميں يوں کہا ہے :ايک انسانی شخصيت کا دين اور دنيا کے امور ميں عام طور پر رئيس و 
ا پر امام وه عام زعيم و رئيس ہے جس کا لوگوں کے تمام دينی اور دنيوی امور پر سلطٔہ حکمراں ہونا ۔پس اس تعريف کی بن

  قدرت ہو۔ 

  ۔امامت کی ضرورت٢
امامت زندگی کی ضرورتوں ميں سے ايک ضرورت ہے جس سے انسان کا کسی حال ميں بھی بے نياز رہنے کا امکان نہيں

ہے اسی سے عدالت کبرٰی محقق ہو تی ہے، جس کو هللا نے زمين پر نافذ کيا ہے، اسی ميں دنيا اور دين کے نظام کا قيام ہوتا
ہے ،لوگوں کے درميان عام طور پر امن و سالمتی محقق ہوتی ہے ان سے ہرج و مرج دور ہوتا ہے ،اور طاقت ورکو 

  کمزوروں پر زورگو ئی سے روکتا ہے ۔
 کی عبادت کرنے کی دعوت دے ،اس کے احکام اور تعليماتامام کی سب سے زياده اہم ضرورت يہ ہے کہ وه لوگوں کو هللا

کو نشر کرے ،معاشره کو روح ايمان اور تقوٰی کی غذا کھالئے تاکہ اس کے ذريعہ وه انسانوں سے شر دورکرے اور 
کو  اچھائيوں کی طرف متوجہ ہو اور تمام امت پر اس کی اطاعت کرنا ، اس کے امور کو قائم کرنے کے لئے اس کے اوامر
  بجاالنا،اس کے ذريعہ کجی کو درست کرنا ، پراکندگی کو اکٹھا کرنا اور راه مستقيم کی طرف ہدايت کرناضروری ہے ۔

  ۔واجبات امام ٣
  مسلمانوں کے امام اور ان کے ولی امر مينمندرجہ ذيل چيزيں ہونا چا ہئے :

  ے والوں سے بچانا ۔۔دين کی حفاظت ،اسالم کی حراست ،اورا قدار و اخالق کو مذاق کرن١
  ۔احکام نافذ کرنا ،جھگڑوں ميں فيصلے کرنا اور مظلوم کا ظالم سے حق دالنے ميں انصاف کرنا۔٢
  ۔اسالمی ممالک کی بيرونی حملوں سے حفاظت کرنا ،چاہے وه حملے لشکری ہوں يا فکری ۔ ٣
  کرنا ۔ ۔ انسان کی شقاوت کا باعث ہونے والے تمام جرائم ميں حديں اور فيصلے قائم٤
  ۔سرحدوں کی حفاظت ۔٥
  ۔جہاد ۔٦
  ۔زکات جيسے خراج ''ٹيکس ''کا جمع کرناجس کے متعلق اسالمی شرعی نص و روايت موجود ہے ۔٧
  ۔حکومتی امور ميں امانتدار افراد سے کام لينا اور اپنے کار گزاروں کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا۔ ٨
بھال کرنا ،اور اس کے لئے کسی دوسرے کی نظارت پر اعتماد کرنا جا  ۔بذات خود رعايا کے امور کی نگرانی اور ديکھ٩

  )١ئز نہيں ہے ۔(
  ۔دليری کے ساتھ فيصلے کرنا ،امت کيلئے رفاھی کام کرنا اور ان کو فقر و محروميت سے نجات دالنا ۔١٠

ہم نے ان جہتوں کے متعلق مکمل امام پر ان مندرجہ باال امور کابجاالنا اور ان کی عام طور پر مطابقت کرنا واجب ہے اور 
  طور پر اپنی کتاب ''نظام الحکم اور ادارة االسالم ''ميں بحث کی ہے ۔

  ۔امام کے صفات ٤
  امام ميں مندرجہ ذيل شرطوں کاپايا جانا ضروری ہے :

  رائج کرنايعنی اور وه گناه کبيره کا ارتکاب نہ کرتاہو اور گناه صغيره پر اصرار نہ کرتاہو ۔۔معاشره ميں عدالت ١
  ۔امت کی تمام ضروريات کی چيزوں سے آگاه ہو ،ان کے شان نزول اور احکام سے باخبر ہو ۔٢
  ت ۔اس کے حواس جيسے قوت سامعہ ،باصره اور زبان صحيح و سالم ہو ،تا کہ ان کے ذريعہ براه راس٣

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

  ۔٧۔سياست شرعيہ، صفحہ ١

  چيزوں کا درک کرنا صحيح ہو ،جيسا کہ دوسرے بعض اعضاء کا ہر نقص سے پاک و منزه ہونا ضروری ہے ۔
  ۔رعايا کی سياست اور عام مصلحتوں کی تدبير کے لئے نظريہ کا نفاذ۔٤
  ردی اور قدرت کا ہونا ۔۔اسالم کی حمايت اور دشمن سے جہاد کرنے کے لئے شجاعت ،جواں م٥
  ۔نسب يعنی امام کا قريش سے ہونا ۔٦
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  )١يہ تمام شرطيں اور صفات ماوردی اور ابن خلدون نے بيان کی ہيں ۔(
۔ عصمت،متکلمين نے عصمت کی تعريف يوں کی ہے :هللا کا لطف جو اس کے اکمل بندوں پر جاری ہوتا ہے ،جو اس کو ٧

ے ارتکاب سے روکتا ہے ،شيعوں کا امام ميں اس صفت کے پائے جانے پر اجماع ہے عمداً اور سہوا جرائم اور گناہوں ک
،اس مطلب پر حديث ثقلين داللت کر تی ہے ، رسول اسالم ۖ نے قرآن و عترت کو مقارن قرار ديا ہے ،جس طرح ''قرآن 

ں ،ورنہ ان دونوں کے کريم''غلطی اور لغزش سے محفوظ ہے، اسی طرح عترت اطہار بھی غلطی اور خطا سے محفوظ ہي
  ما بين مقارنت اور مساوات کيسے صحيح ہو تی اور ہم اس سلسلہ ميں پہلے عرض کر چکے ہيں ۔

يہ تمام صفات ائمۂ  اہل بيت کے عالوه کسی اور ميں نہيں پائے جاتے ہيں چونکہ انھوں نے ہی اسالم کی پرورش اور اس 
عت کے لئے دالئل پيش کئے ،اسالم کے معتقد شاعر نے ان کو اشعار کی حمايت کی ،هللا اور اس کی رضا اور اس کی اطا

  ميں يوں نظم کيا ہے :
  لِْلقَِريبِيَن ِمْن نًَدی والبَِعيدیِ 

  ِمَن اْلَجْوِر ف ُعری األَحکامِ 
  

  والُمِصْيبِْيَن باَب ما ٔاَْخطَٔاَ النَّاُس 
  َوُمْرِسْی قَواِعَد السالِم 

  
  ْن لَْفَف والُحماة الُکفَاِة ف الحرِب 

  ِضراُم َوقُوَدهُ بِِضَرامِ 
  

  َوالُغيوِث الذيَن ِْن ٔاَْمحَل النَّاسُ 
  فَمأْوٰی َحَواِضِن األَْيتَامِ 

  
  راجِح الَوْزِن کاِمِل الَعْدِل ِف السَّْيرِ 

  طَبِْينُْوَن بِااْلُُمْوِر اْلِعظَامِ 
..............  

  ۔ ١٣٥۔مقدمہ ،صفحہ ٤۔احکام السلطانيہ ،صفحہ ١

  اَسةُ الَکَمْن رٔآَی َرْعيَةَ النَّاِس سَ 
  )١َسواًئ َوَرْعيَةَ ااْلَْٔنعاِم(

  
  ''يہ صفات اُن ائمہ کی ہيں جو سخاوت سے نزديک ہيں اور ظلم و جور سے ُدور ہيں ۔

  يہ ائمہ احکام اسالم پر مضبوطی سے عمل پيرا ہيں جہاں لوگ خطائوں کے مرتکب ہوتے ہيں۔
  وم ہو تی ہے يہ اسالم کی بنيادوں کو راه راست بخشنے والے ہيں ۔وہاں ان کو راه راست معل

  يہ ائمہ جنگ ميں شدت سے حملہ کرتے ہيں ۔ 
  يہ وه باران کرم ہيں کہ اگر لوگ پريشانی ميں مبتال ہونتو يہ يتيموں کی پناه گاه ہوتے ہيں۔ 

  ۔ اُن کی فضيلتوں کا پلّہ جھکا رہتا ہے يہ بالکل انصاف سے کا م ليتے ہيں
يہ اہم امور کو اچھی طرح سمجھتے ہيں يہ سياست مدار ہيں البتہ جانوروں اور انسانوں کو ايک نگاه سے ديکھنے والے نہيں

  ہيں''۔
بيشک اہل بيت نے اپنی عصمت پر سيرت و کردار کے ذريعہ دليل قائم کی ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تاريخ 

ہے ،اسی وجہ سے ان کيلئے دين ميں عظيم فضل اور تقوٰی ہے ۔وه ہر قسم کی غلطی  انسانيت ميں ان کے مثل کو ئی نہيں
  اور خطا سے معصوم ہينجس پر مختلف حاالت و واقعات داللت کرتے ہيں۔

  ۔امام کی تعيين ٥
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ں ہے شيعوں کے نظريہ کے مطابق امام کا معين کرنا امت کے اختيار ميں نہيں ہے اور نہ ہی اہل حل وعقد کے ہاتھ مي
،امامت کے متعلق الکشن کرانا باطل ہے ،اس ميں کسی کا اختيار محال ہے، امامت بالکل نبوت کے مانند ہے ،جس طرح 
نبوت انسان کی ايجاد نہيں ہو سکتی اسی طرح امامت بھی کسی کی تکوين و ايجاد کے ذريعہ نہيں ہو سکتی ،کيونکہ جس 

ه مخفی نفوس سے کو ئی بھی آگاه نہيں ہے ،اس نے اس پر حجت آلعصمت کی امامت ميں شرط ہے اس سے خدا کے عالو
محمد اور مہدیٔ  منتظر سے اپنی حديث ميں سعد بن عبدهللا کے ساتھ استدالل کياہے اس نے امام سے سوال کيا کہ لوگوں کے

  اپنی خاطر امام اختيار نہ 
  ا مفسد امام کو اختيار کرينگے ؟''۔نہ کرنے کی کيا وجہ ہے ؟تو امام نے فرمايا:''وه اپنے لئے مصلح ي

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

  ۔ ٩۔ہاشميات، صفحہ ١

  اس نے جواب ديا:بلکہ مصلح امام اختيار کريں گے ۔
''تو کيا ان کا کسی بُرے شخص کو اختيار کرناناممکن ہے جبکہ کسی کے دل کی اچھائی يابرا ئی سے کو ئی واقف نہيں ہے 

  ؟''۔
  کيوں نہيں ۔

تيری عقل کے نزديک مؤثق دليل و برہان کے ذريعہ بيان کی ہے ،مجھے ان انبياء کی خبر دی گئی ہے جن يہ وجہ ميں نے 
کو هللا نے منتخب فرمايا ،ان پر کتاب نازل فر ما ئی ،ان کی عصمت اور وحی کے ذريعہ تا ئيد فرما ئی کيونکہ وه امتونکے 

ے کی ہدايت دی گئی ہے کيا ان دونوں کی زياده عقل اور ان کے بزرگ ہيں ،مو سٰی اور عيسٰی کے مانند ان کو اختيار کرن
علم کے کامل ہونے کے باوجودان دونوں کو کسی کومنتخب کرنے کا اختيار ملتا ہے تو وه منافق کے سلسلہ ميں حيرت ميں 

  پڑجاتے ہيناور فکر کرتے ہينکہ يہ مو من ہے حاالنکہ وه منافق ہوتا ہے ؟ ' ' ۔ 
  ۔نہيں ۔

م هللا نے اتنی زياده عقل ،اتنے کامل علم اور اپنے اوپر وحی نازل ہونے کے باوجود اپنی قوم سے اپنے پروردگار موسٰی کلي
سے کئے ہوئے وعدے کے تحت ستر افراد کو منتخب کياجن کے ايمان و اخالص ميں کو ئی شک و شبہ نہيں تھا جبکہ اُن 

)''اور موسٰی نے ہمارے وعدے کے ١اَر ُموَسی قَْوَمہُ َسْبِعيَن َرُجاًل لِِميقَاتِنَا)(ميں منافقين بھی تھے؟ '' هللا کا ارشاد ہے :(َواْختَ 
  لئے اپنی قوم کے ستّرافراد کا انتخاب کيا ''

اِعقَةُ بِظُْلِمِہم ) (هللاَ يہاں تک کہ خدا نے فرمايا :(َ فَقَالُواَِرنَاا   ) ٢َجْہَرةً َفَ◌َخَذْتہُْم الصَّ
علی االعالن هللا کو دکھال ديجئے تو ان کے ظلم کی بناپرانھيں ايک بجلی نے اپنی گرفت ميں لے ''جب انھوں نے کہا کہ ہميں

  )٣ليا ''(
جب خدا کی طرف سے نبوت کيلئے منتخب کيا جانے واال شخص بھی فاسد کا انتخاب کر سکتا ہے تواس سے ہم يہ جان 

  ) ١لوں کے راز سے واقف ہے ۔۔۔''۔(ليتے ہيں کہ منتخب کرنے کا حق صرف اس ذات بابرکت کو ہے جو د
انسانی طاقتيں اس امت کے لئے اصلح شخص کا ادراک کرنے سے قاصر ہيں ،اس کا اختيار انسان کے بس کی بات نہيں ہے

  بلکہ اس کا اختيار تو عالم الغيب خدا کے قبضہ قدرت ميں ہے ۔
اطرعلم کالم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروریامامت کے متعلق يہ مختصر سی بحث تھی اور محقق کے لئے تفصيل کی خ

  ہے ۔
..............  

  ۔١٥٣۔سورئہ نساء ،آيت ٢۔ ١٥٥۔سورئہ اعراف، آيت ١
 ۔١٢٧،صفحہ ١٣۔بحاراالنوار، جلد ٣

 

 خوشبوئے حيات
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  بلند اخالق 
امام حسن کو اپنے جد رسول ۖ کے بلند اخالق وراثت ميں ملے جو اپنے اخالق ميں تمام انبياء پر فضيلت رکھتے تھے 

،مورخين نے آپ کے اخالق کے متعلق متعدد روايات نقل کی ہيں ،ان ہی ميں سے ايک يہ واقعہ ہے کہ ايک شا می شخص 
کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ديکھ کر آپ پر سب و شتم کرنا شروع کيا، امام خاموش رہے اور اس کو کو ئی  آپ

جواب نہيں ديا جب وه شخص سب و شتم کرکے ُچپ ہو گيا تو امام حسن نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس سے فرمايا 
ہم تجھے عطا کريں ،اگر تم ہدايت چاہتے تو ہم تمہاری  :اے بزرگ ميرے خيال ميں تم مسافر ہو اگر تم کچھ چا ہتے ہو تو

ہدايت کريں ،اگر سواری کی ضرورت ہو تو سواری فراہم کريں،اگر تم بھوکے ہو تو تمھيں کھانا کھالديں گے ،اگر تم محتاج 
  ہو تو تمھيں بے نياز کردينگے اگر تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہيں ہے تو ہم اس کا انتظام کردينگے ''۔

ب امام اس سے اپنے نرم و لطيف کالم سے پيش آئے تو اس کے ہو ش اڑگئے ،وه کو ئی جواب نہ دے سکا ،وه اس شش وج
پنج ميں پڑگيا کہ امام سے کيسے عذر خوا ہی کرے اور جو کچھ گناه مجھ سے صادر ہوگئے ہيں ان کو کيسے مٹائے ؟ اور 

  )١نی رسالت کہاں قرار دے ۔(اس نے کہنا شروع کيا :هللا بہتر جانتا ہے کہ وه اپ
آپ کے عظيم اخالق کا يہ حال تھا کہ آپ ايک جگہ تشريف فرما تھے اوروہاں سے کہيں جانے کا قصد رکھتے تھے تو وہاں

  پر ايک فقير آگياآپ اس کے ساتھ بڑی شفقت و مہربانی کے ساتھ پيش آئے اور اس 
اراده کر رہا تھا تو کيا تم مجھے يہاں سے جانے کی اجازت ديتے  سے فرمايا:'' تم اس وقت آئے جب ميں وہاں سے اٹھنے کا

  ہو ؟''
..............  

  ۔٢۔١٩٠،صفحہ ١۔الکامل مبرد ،جلد ١٤٩،صفحہ ٢۔مناقب ابن شہر آشوب، جلد ١

  )١امام کے ان بلند اخالق سے فقير متعجب ہوا اور امام کو وہاں سے چلے جانے کی اجازت ديدی ۔(
ق تھا کہ ايک مرتبہ آپ فقيروں کی ايک ايسی جماعت کے پاس سے گذرے جو زمين پر بيٹھے ہوئے کھانا يہ آپ کا بلند اخال

کھارہے تھے انھوں نے آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی تو آپ نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان کے پاس بيٹھ کر
نہيں رکھتا '' پھر ان کو مہمان ہونے کی دعوت دی تو انھوں کھانا کھا نے لگے اور فرمايا :''خداوند عالم متکبروں کو دوست 

  )٢نے آپ کی دعوت پر لبيک کہا آپ نے ان کو کھانا کھاليا،کپڑا ديا اور ان کو اپنے الطاف سے نوازا ۔(

  وسعت حلم 
ن نے آپ آپ ايسے حليم و بردبار تھے کہ جو بھی آپ کے ساتھ بے ادبی کرتا آپ اس کے ساتھ احسان کرتے تھے مورخي

کے حلم کے متعلق متعدد واقعات قلمبند کئے ہيں، ايک واقعہ يہ ہے کہ آپ نے جب اپنی بکری کا ايک پير ٹوٹا ہوا ديکھا تو 
  اپنے غالم سے فرمايا :''يہ کس نے کيا ہے ؟''۔

  غالم :ميں نے ۔
  امام :''تونے ايساکيونکيا؟''۔

  غالم :تاکہ آپ اس کی وجہ سے ناراض ہو جا ئيں!
  نے مسکراتے ہوئے فرمايا:''ميں تجھے ضرور خوش کرونگا''۔ امام

  )٣امام نے اس پربہت زياده بخشش کرکے اسے آزاد کرديا ۔(
آپ کے سخت دشمن مروان بن حکم نے آپ کے عظيم حلم کا اعتراف کيا ہے اور جب آپ کا جسم اطہر حضيرهٔ  قدس ميں 

ميں سبقت کی ،امام حسين يہ ديکھ کرمتعجب ہوئے اور اس سے ليجايا گيا تو اس نے آپ کے جنازه کو کا ندھا دينے 
  فرمايا:آج تم اس کا جنازه اٹھانے کے لئے آگئے جس پر تم کل غيظ و غضب کا گھونٹ پيتے تھے ؟''۔ 

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

  ۔٧٣۔تاريخ الخلفا ء ،مؤلف سيوطی، صفحہ ١
  ۔ ٢٤،صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ٢
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  ۔١٤٧،صفحہ ١،جلد ۔مقتل الحسين ''خوارزمی ''٣

  )١مروان نے کہا :جس کا حلم پہاڑ کے مانند ہو ميں اس کے ساتھ ايسا ہی کرونگا۔(
امام حسن اپنے حلم ،بلند آداب اور عظيم اخالق ميں ايک نمونہ تھے اور اسی صفت کی وجہ سے آپ لوگوں کے قلوب 

  مينجگہ بنائے تھے ۔

  سخاوت
تھے ،آپ اکثر غريبوں پر احسان فرماتے تھے ،کسی سائل کو کبھی رد نہيں کر امام حسن لوگوں ميں سب سے زياده سخی 

  تے تھے اور ايک مرتبہ آپ سے سوال کيا گيا : آپ سائل کو رد کيوں نہيں کرتے ہيں ؟
آپ نے فرمايا:''بيشک ميں هللا کا سائل ہوں ،اسی سے لو لگاتا ہوں ،مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ ميں خود تو سائل 

ں اور سوال کرنے والے کو رد کردوں ،بيشک خدا کی مجھ پر اپنی نعمتيں نازل کر نے کی عادت ہے، لٰہذا ميں نے بھی ہو
اس کی نعمتيں لوگوں کو دينے کی عادت بنا لی ہے اور مجھے يہ خوف ہے کہ ا گر ميں نے اپنی عادت ختم کر لی توخدا 

  يہ شعر پڑھے : کہيں اپنی عادت ختم نہ کر لے ''،اس کے بعد آپ نے
  ذا ما ٔاَتاِن َسائُِل قُْلُت َمْرَحباً ◌ِ ''

لُ    بَِمْن فَْضلُہُ فَْرُض َعلَّ ُمَعجَّ
  

  َوَمْن فَْضلُہُ فَْضُل َعلٰی ُکلِّ فَاِضلٍ 
  )٢َؤاَْفَضُل ٔاَيَّاِم اْلفَتَی ِحْيَن يُْسٔاَُل(

  
اور يہ کہتا ہوں کہ آپ کا احترام کرنا مجھ پر واجب ''اگر ميرے پاس کو ئی سائل آتا ہے تو ميں اسے خوش آمديد کہتا ہوں 

  ہے ۔
  آپ کا احترام ہر شخص پر فرض ہے اور انسان کے بہترين ايام وه ہيں جب اس سے سوال کيا جائے ''۔

آپ کے دروازے پر محتاجوں اورفقيروں کی بھيڑ لگی رہتی تھی آپ ان کے ساتھ احسان و نيکی کرتے اور انھيں ان کی 
ياده عطا کيا کرتے تھے ،مؤرخين نے آپ کے کرم و سخاوت کے متعدد واقعات نقل کئے ہيں، ہم ان ميں سے خواہش سے ز

  بعض واقعات ذيل ميں نقل کر رہے ہيں :
  ۔ايک اعرابی نے آکر سوال کيا تو امام نے فرمايا :''جو کچھ خزانہ ميں ہے اس کو ديدو ''اس وقت خزانہ١

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

  ۔٥،صفحہ ٤ہ ابن ابی الحديد،جلد ۔شرح نہج البالغ١
  ۔١١١۔نور االبصار، صفحہ ٢

ميں دس ہزار درہم تھے ۔اس اعرابی نے امام کی خدمت ميں عرض کيا :کيا آپ مجھے يہ اجازت مرحمت فرمائيں گے کہ 
  ميں آپ کی شان و مدح ميں کچھ اشعار پڑھوں ؟ تو امام نے فر مايا :

  ''نَْحُن اُنَاس نََوالُنَا َحِضُل 
جاُئ َواألََمُل    يَْرتَُع فِْيِہ الرَّ

  
  تَُجْوُد قِْبَل السَّؤاِل ٔاَْنفُُسنَا

  َخْوفاً علٰی ماِئ َوْجِہ َمْن يََسلُ 
  

  لَْو يَْعلَُم اْلبَْحُر فَْضَل نَائِلِنَا 
  )١لَفَاَض ِمْن بَْعِد فَْيِضِہ َخَجُل ''(

  
  ں آرزو اور اميد چر تی رہتی ہے۔''ہم ايسے لوگ ہيں جن کی بخشش سر سبز و شاداب ہے جس مي

  ہم سوال کئے جانے سے پہلے ہی سخاوت کرتے ہيں تاکہ سائل کی آبرو محفوظ رہے ۔
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  اگر سمند رکو ہماری بخشش کی فضيلت معلوم ہو تی تو وه اپنی فياضی سے شرمنده ہو جاتا ''۔
ئی روٹی کا ايک ٹکڑا خود کھاتاتھا اور ۔امام حسن ايک ايسے حبشی غالم کے پاس سے گذرے جو اپنے سا منے رکھی ہو ٢

  دوسرا ٹکڑا اپنے کتّے کو ڈال رہا تھا ،امام نے اس سے فرمايا:''تم ايسا کيوں کر رہے ہو؟''
  اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ ميں تو روٹی کھائوں اور اس کو نہ کھالئوں۔

س اچھی خصلت کی جزا دينا چاہی اس کے احسان امام نے اس غالم ميں اس بہترين خصلت کا مشاہده فرمايا اور اس کو ا
کے مقابلہ ميں احسان کرنا چاہاتاکہ فضيلتوں کو رائج کيا جا سکے۔اس سے فرمايا :تم اسی جگہ پر رہو ،پھر آپ نے اس کے
ا مالک کے پاس جاکر غالم اور جس باغ ميں وه رہتا تھا اس کو خريدااور اس کے بعد اسے آزاد کرکے اس باغ کا مالک بن

  )٢ديا ۔(
۔ايک مرتبہ امام حسن مدينہ کی ايک گلی سے گذر رہے تھے تو آپ نے سنا کہ ايک آدمی هللا سے دس ہزار درہم کا سوال ٣

  )٣کر رہا ہے تو جلدی سے اپنے بيت الشرف ميں آئے اور اس کے لئے دس ہزار درہم بھيج دئے ۔(
..............  

  ۔٩٠۔٨٩،صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ، جلد ١
  ۔٣٨صفحہ  ٨بدايہ والنھايہ جلد ۔ال٢
  ۔ ١١٧۔الصبّان ،صفحہ  ٢٣،صفحہ ١۔طبقات الکبرٰی ،مؤلف شعرانی جلد ٣

يہ آپ کے جود و کرم کے چند واقعات تھے اور ہم نے آپ کے جود و کرم کے متعددواقعات اپنی کتاب ''حياةاالمام الحسن 
  ''کے پہلے حصہ ميں بيان کئے ہيں ۔

  زہد
اس پہلے پھول اور آپ کے اس لخت جگرنے اپنی زندگی زہد و تقوٰی ميں بسر کی اور ہميشہ خدا سے لو رسول اسالم ۖکے 

  لگائے رہے ،اور زندگی کے بہت کم مال و دولت پر قناعت فرما ئی، امام فرماتے ہيں :
  ''لَِکْسَرةُ ِمْن ِخِسْيِس اْلُخْبِز تُْشبُِعِن◌ْ 

  نِ َوَشْربَةُ ِمْن قََراِح اْلَماِئ تْکفِيْ 
  

ةُ ِمْن َدقِْيِق الثَّْوِب تَْستُُرِن◌ْ    َوطَرَّ
  )١َحيّاً َوِ◌ْن ِمتُّ تَْکفِْيِن لِتَْکفِْيِنْ◌''(

  
  ''روٹی کا معمولی ٹکڑا مجھے شکم سير کرديتا ہے ساده پانی کا ايک گھونٹ ميرے لئے کافی ہے ۔

  تکفين کيلئے کافی ہے ''زندگی ميں معمولی کپڑا ميرے پہننے کيلئے کافی ہے اور مرنے کے بعد ميری 
  آپ نے اپنا بيان مندرجہ ذيل دو بيتوں پر تمام فرماياجو آپ کے زہد کی عکا سی کر تا ہے :

ْم لِنَْفِسَک ما استَطَْعَت ِمَن التُّقیٰ    قَدِّ
  ِ◌نَّ اْلَمنِيَّةَ نَاِزُل بَِک يَا فَتی

  
  ٔاَْصبَْحَت َذا فََرٍح َکٔاَنََّک ال تَرٰی 

  )٢َک ِف المقَابِروالبِلی(ٔاَْحبَاَب قَْلبِ 
  

  ''اپنے نفس کو حتی االمکان پرہيز گاری کا تحفہ پيش کروکيونکہ اے جوان تم کو موت آنے والی ہے ۔
  تم اس طرح خوش ہو گئے ہوکہ گويا اپنے قلبی دوستوں کو قبروں ميں سوتا نہيں ديکھتے ''۔

ر کی ہے جس کا نام ''زہداالمام الحسن '' رکھا ہے، محمد بن بابويہ نے امام حسن کے زہد کے متعلق ايک کتاب تحري
)مترجمين و محققين کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ سب سے زياده زا ہد تھے آپ کی شان آپ کے جد اور والد بزرگوار ٣(

  کی شان کے مطابق تھی ۔
..............  
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  ۔٣٢٨،صفحہ ١۔حياة االمام الحسن ،جلد ١
  ۔٢١٩ہ ،صفح٤۔تاريخ ابن عساکر، جلد ٢
  ۔٣٣٠،صفحہ ١۔حياةاالمام الحسن ، جلد ٣

  

  علمی ہيبت 

امام حسن اسالم ميں علم و حکمت کے منبع تھے ،آپ اور آپ کے برادر کے کثرت علم کے متعلق احاديث ميں وارد ہوا ہے 
عليہ السالم کی  ،امام حسن اور امام حسين متبحر فی العلم تھے ،عالم اسالم ميں سب لوگ فتووں کے سلسلہ مينامام حسن

طرف ہی رجوع کر تے تھے ،آپ کے پاس علوم اخذ کرنے والے صحابہ کی بھيڑ لگی رہتی تھی ،اس کی تمام صحابہ نے 
  )١روايت کی ہے ۔(

ھ نے مسند نا می کتاب تحرير کی ہے جس ميں ''ذريۂ  طاہره  ٣٢٠يہ بات شايان ذکر ہے کہ محمد بن احمد دوالبی متوفی 
باب ہے جس ميں وه تمام روايات درج کی ہيں جن کو امام حسن نے اپنے جد رسول خدا ۖسے نقل کيا ہے  ''کے نام سے ايک

  )٢۔(

  حکيمانہ کلمات قصار
  )٣۔''دنيا ميں اپنے بدن کے ساتھ رہو اور آخرت ميں اپنے دل کے ساتھ رہنا ''۔(١
ر کروکہ تم نے اس کے بارے ميں سوچا بھی نہيں ۔''اگر دنيا کے بارے ميں تمہارے مطالبات پورے نہ ہوں تو تم يہ تصو٢

  )٤تھا ''۔(
  )٥۔''سب سے بڑی مصيبت بری عادت ہے ''۔(٣
  )٦۔''جو شخص سالم سے پہلے کالم کرے اس کا جواب نہ دو ''۔(٤
  ۔ايک شخص اپنے مرض سے صحتياب ہوا تو امام نے اس سے فرمايا:''هللا نے تيرا ذکر کيا تو اس٥

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

  ۔٣٣٣، صفحہ ٢۔حياة االمام الحسن ، جلد ١
۔ جامعہ زيتونہ کی ال ئبريری کے خطی نسخے جن کی امير المومنين ال ئبريری سے فوٹوکاپی لی گئی ہے ہم نے اس کا تذکره ٢

  حياةاالمام الحسن کی پہلی جلد ميں کر ديا ہے ۔ 
  ۔٨٩،صفحہ ١٨۔شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد، جلد ٣
  ۔ ٨٩،صفحہ ١٨البالغہ ابن ابی الحديد جلد ۔شرح نہج ٤
  ۔٢٨٠،صفحہ ٨۔نہج السعاده ،جلد ٥
  ۔١٩٧،صفحہ ٢۔ کشف الغمہ ،جلد ٦

  )١کا ذکر کر ،اور تجھے واپس پلٹايا لٰہذا تو اس کا شکر ادا کر ''۔(
کا انکار کيا تو وه  ۔''نعمت ،محنت ہے اگر تم نے نعمت کا شکر ادا کيا تو وه تمہارے لئے خزانہ ہو گی اور اگر نعمت٦

  )٢مصيبت ہو جا ئے گی ''۔(

  آپ کے بعض خطبے 
آپ پنے زمانہ کے بہت بڑے خطيب تھے اور بات ميں بات ايجاد کرنے کی قدرت رکھتے تھے ہم ذيل ميں ان کے بعض 

  خطبے نقل کر رہے ہيں :
بھيجا توآپ نے بڑی ہی شان و شوکت ۔امام امير المو منين حضرت علی نے آپ کو لوگوں کے درميان خطبہ دينے کيلئے ١

  کے ساتھ منبر کے پاس کھڑے ہوکر يوں خطبہ ارشاد فرمايا :
''ايہا الناس !اپنے پروردگار کے پيغام کو سمجھو، بيشک پروردگار عالم نے عالمين کيلئے آدم ، نوح ، آل ابراہيم اور آل 

يک سے ہے اور هللا سب کی سننے واال اور جاننے واال عمران کو منتخب کرلياہے يہ ايک نسل ہے جس ميں ايک کا سلسلہ ا
ہے ،ہم آدم کی برگزيده اوالد ہيں ،نوح کے خاندان ہيں ، آل ابراہيم کے منتخب کرده ہيں ،اسماعيل اور آل محمد کی نسل ہيں 

ے دنيا کو روشن ،ہم تمہارے درميان بلند آسمان ، بچھی ہوئی زمين اور چمکتے سورج کے مانند ہيں ہم ہی نے اپنے نور س
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کيا ہے اورہم ہی شجِر زيتونہ ہينجس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار ديا ہے اور اس کی قرآن کريم ميں مثال ديتے ہوئے 
ارشاد فرمايا ہے :''الشرقية والغربية ''نہ مشرق ہے اور نہ مغرب ہے ،پيغمبر اکرم ۖ اس درخت کی اصل ہيں اور علی اس 

م ہم اس کے ثمر ہيں،جس نے اس کی شاخوں سے تعلق رکھاوه نجات پا گيا اور جس نے اس سے کی شاخ ہيں ،خدا کی قس
  )٣رو گردانی کی وه گمراه ہوا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔۔۔ ''۔(

  ۔آپ کا ايک بہت ہی عمده خطبہ يہ ہے جس ميں آپ نے مکارم اخالق کے سلسلہ ميں گفتگوفرمائی:٢
..............  

  ۔١٠٦،صفحہ ٧٥،جلد ۔بحاراالنوار ١
  ۔٢٥۔تذکرة ابن حمدون ،صفحہ ٢
  ۔٣٢٨،صفحہ ١۔جالء العيون، جلد٣

''جان لو !عقل حرز(محافظ) ہے ،حلم زينت ہے ،وفاداری مروت ہے ،جلد بازی بيوقوفی ہے ، بيوقوفی کمزوری ہے ، اہل 
اپنے برادران کو ہلکا سمجھا اس نے دنيا کے ساتھ مجالست بری ہے ،اہل فسق و فجور سے ملنا ُجلنا دھوکہ ہے ، جس نے 

ان کی محبت سے ہاتھ دھوليا ،شک و شبہ کرنے والے کے عالوه اور کو ئی ہالک نہيں ہوگا ،وه ہدايت يافتہ افراد ہی نجات 
پا ئيں گے جو اپنی مو ت اور اپنے رزق کے بارے مينايک لمحہ کے لئے بھی خدا پر کسی طرح کا الزام نہيں لگاتے ،وه 

ّوت افراد ہوتے ہيں اُن کی حيا کامل ہو تی ہے ، وه صبر کئے رہتے ہيں يہاں تک کہ اُن کو اُن کا رزق مل جاتا صاحب مر
ہے ، وه دنيا کے عوض دين اور جوانمردی کا سودا نہيں کر تے اور نہ رضايت اٰلہی کے بدلہ دنيا حاصل کرنا چاہتے 

بھا ئيوں کی حاجت برآری ميں جلدی کرے چاہے وه حاجت برآری کاہيں،انسان کی جوانمردی اور عقل مندی يہ ہے کہ اپنے 
تقاضا بھی نہ کريں، عقل خدا کی عطا کی ہو ئی چيزوں ميں سب سے بہتر ہے، اس لئے کہ اسی کے ذريعہ سے دنيا اور اس

  کی آفتوں سے نجات پائی جا سکتی ہے اور آخرت ميں اس کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ''۔
ہا گيا :لوگوں نے پيغمبر اسالم ۖ کے سامنے ايک شخص کی عبادت کی تعريف کی تو آپ نے فرمايا :'' تم اس کی آپ سے ک

عقل کو ديکھو کيونکہ قيامت کے دن جزا انسان کی عقل کے حساب سے دی جا ئيگی اوربہترين ادب عقل کی صحت کی 
  )١دليل ہے۔۔ ۔''(

  عبادت
) ٢عابد تھے ،آپ کے سلسلہ ميں راويوں کا کہنا ہے : آپ ہميشہ اپنی زبان پر هللا(امام حسن اپنے زمانہ کے سب سے بڑے 

کا ذکر جا ری رکھتے تھے ،جب جنت و جہنم کا تذکره ہو تا تو آپ مضطرب ہوجاتے ،خدا سے جنت کا سوال کر تے اور 
  جہنم سے پناه مانگتے ،جب موت اور موت کے بعد

  )کی طرح گريہ کرتے ،جب هللا کی بارگاه ميں حاضری ٣ين اورتوبہ کرنے والوں (حشر و نشر کا تذکره ہوتا تو آپ خا ئف
..............  

  ۔١٠٨۔امالی صدوق ،صفحہ ٢۔ ٢٣٩۔ارشاد القلوب ،صفحہ ١
  ۔ ١١، صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ٣

  )١عکاسی کرتی ہيں ۔( کاذکر ہوتا تو آپ ايک نعره مارتے تھے يہ تمام باتيں هللا کی عظيم اطاعت اور اس سے خوف کی

  وضو اور نماز 
امام حسن جب وضو کا اراده کرتے تو خدا کے خوف سے آپ کی حالت متغير ہو جاتی يہاں تک کہ آپ کا رنگ متغير ہوجاتا
اور آپ کے اعضاء کانپ اٹھتے تھے،جب اس راز کے سلسلہ ميں آپ سے سوال کيا گيا تو آپ نے فرمايا:''جوشخص، رب 

گاه ميں کھڑا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کے بند بند کانپ جائيں اور اس کا رنگ بدل جائے ''، جب آپ العرش کی بار
وضو سے فارغ ہو کر مسجد ميں داخل ہوتے تو باآواز بلنديوں فرماتے :''خدايا تيرا مہمان تيرے دروازے پر ہے ،اے احسان 

  )٢يکيوں کے ذريعہ ہماری برائيوں سے در گذر فرما ''۔(کرنے والے! گناه گار تيرے پاس آيا ہے ، اے کريم اپنی ن
  )٣جب نماز ميں مشغول ہوتے تو خدا سے خوف و ڈر کی وجہ سے آپ کے بند بند کا نپنے لگتے تھے ۔(

نماز صبح ادا کرنے کے بعد سے ليکر سورج نکلنے تک آپ هللا کے ذکر کے عالوه کسی سے کو ئی کالم نہيں کر تے تھے
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  )٤۔(

  حج 
نے هللا کی عبادت اور اس کی طاعت کا يوں اظہار فرمايا کہ آپ نے پاپياده پچيس حج کئے ، جبکہ آپ کيلئے سوارياں مو آپ

)جب آپ سے پاپياده بہت زياده حج کرنے کے متعلق سوال کيا گيا تو آپ فرمايا:''مجھے اپنے پروردگار سے ٥جود تھيں ،(
  )٦يت حرام تک نہ جائوں ''۔(اس بات پر شرم آتی ہے کہ ميں پيدل اس کے ب

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

  ۔ ١٠٨۔امالی صدوق ،صفحہ ١
  ۔١٠٨۔امالی صدوق ،صفحہ ٢
  ۔٣٢٧، صفحہ ١۔حياةاالمام حسن ،جلد ٣
  ۔٩٣، صفحہ ١٠۔بحاراالنوار، جلد ٤
  ۔ ١٧٠، صفحہ ٢۔لمعہ ،کتاب الحج ،جلد ٥
  ۔١١، صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ٦

  ااپنا مال راه خدا ميں خرچ کرن

امام نے خدا کی مرضی اور اس کی اطاعت ميں ہر انسان پر سبقت فرما ئی ،آپ نے دو مرتبہ اپنی ساری ملکيت راه خدا ميں
 )١تقسيم کر دی ،اور تين مرتبہ هللا کی راه ميں اپنا سارا مال ديديا يہاں تک کہ اپنی نعلين بھی ديدی اور پھر دوباره خريدی ۔(

اعت کے چند نمونے ہيں آپ نے عبادت ميں اپنے جد اور پدر بزرگوار سيد المتقين اور امام يہ آپ کے ذريعہ هللا کی اط
  الموحدين کا کردار ادا کيا ۔

  کثرت ازواج کی تہمت
)يہ صرف ٢امام حسن پر زياده شادياں کرنے کی تہمت لگا ئی گئی ہے جيساکہ کہاگيا ہے :آپ نے تين سو شادياں کی ہيں (

کو ئی حقيقت نہيں ہے ،جب حسنی سادات نے منصور دوانيقی کے خالف قيام کيا تو اس نے جان  ايک بہتان ہے اس کی
بوجھ کر يہ مشہور کرديا ، اس قيام سے اس کی حکومت کو خطره ال حق ہوا ، ارکان حکومت لرزه براندام ہوگئے تو اس نے

  وع کردئے اور ان پر آرام طلبی کا الزام لگايا۔جان بوجھ کر امام اميرالمومنين اور ان کی اوالد پر الزامات لگانا شر
اگر يہ روايات صحيح ہو تيں تو امام حسن کی اوالد بھی کثرت نساء سے شاديوں کے مناسب ہوتی حاالنکہ ''نسابوں نے جو 

ازواج کے بتا ئی ہے ، مطلق طور پر يہ تعداد کثرت ٢٢آپ کی اوالد کا ذکر کيا ہے ''آپ کی اوالد لڑکے اور لڑکيونکی تعداد
بالکل مناسب نہيں ہے جس کا انھوں نے گمان کيا ہے کہ آپ نے بہت زياده شادياں کی ہيں ،اس سے بڑھ کر انھوں نے تو يہ 
بھی بيان کيا ہے کہ آپ بہت زياده طالق ديتے تھے ،اب اگر يہ ثابت ہوجائے کہ آ پ بہت زياده طالق ديتے تھے تو آپ جعده 

ر ہم نے اس سلسلہ ميں قاطع دليلوں کے ذريعہ اپنی کتاب ''حياةاالمام الحسن ''کی دوسری بنت اشعث کو طالق ديتے ، او
  جلدميں اس نسبت کے متعلق بيان کر ديا ہے ۔ 

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

  ۔١٢، صفحہ ٢۔اسدالغابہ، جلد ١
  ۔٤٥٣، صفحہ ٢۔حياةاالمام حسن ، جلد ٢

  خالفت 

ر المو منين کی شہادت کے سانحہ سے دوچار ہواتو بڑے ہی پيچيده وقت جب عالم اسالم ،معاشرتی عدالت کے علمبر دارامي
ميں امام نے اسالمی خالفت کی باگ ڈور سنبھالی ،جبکہ آپ کا لشکر نافرمان ہو چکا تھا ،ان ميں سے اکثر افراد جنگ ميں 

ور دين سے خارج ہونے سستی سے کام لے رہے تھے اور اُن ميں خوارج بھی تھے جنھوں نے امام اميرالمومنين پرکفر ا
کاالزام لگايا وه اپنے لشکر ميں جسم کھا جانے والی چيونٹی کی طرح تھے ان کو نافرمانی اور امام کی اطاعت نہ کرنے کی 

  رغبت دالتے تھے ۔
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امام حسن کيلئے سب سے المناک حادثہ آپ کے لشکر کے سپہ ساالروں کا تھا ،جن مينسر فہرست عبيدهللا بن عباس تھے 
وں نے هللا ،رسول اور مسلمانوں سے خيانت کی ،معاويہ نے ظاہری طور پر انھيں واليت ،طاعت اور اپنا حکم ماننے ،انھ

کيلئے خط تحرير کيااور اس کے ضمن ميں يہ تحرير کيا کہ اگر وه چا ہيں امام کو قتل کرديں يا گرفتار کر کے اس کے 
  حوالہ کر ديں ۔ 

بن عباس نے معاويہ سے رشوت لے لی اور رات کے اندھيرے ميں بڑی ذلت و خواری کےآپ کے چچا زاد بھا ئی عبيد هللا 
ساتھ معاويہ کے لشکر سے جا مال ،امام حسن کے لشکر ميں فتنوں کی امواج اور بے چينی چھوڑ گيا،کمزور نفس افراد کے 

جو مال و زر کے اللچ مينآپ کے لئے خيانت اور ضمير فروشی کی راه ہموار کر گيا، آپ کو اس لشکر کے حوالے کرديا 
ہمراه آگيا تھا،ہر طرف سے آپ کو مشکلوں نے گھير ليا،آپ کے لشکر ميں بعض مارقين نے جان بوجھ کر نماز کی حالت 

ميں آپ کی ران پرنيزه مارا ،امام نے ان تمام مشکلوں ميں صبر سے کام ليااور يہ مشاہده کيا کہ آپ کے سامنے ان دو 
  اورکو ئی تيسرا راستہ نہيں ہے :راستوں کے عالوه 

۔ اپنے اس پراکنده لشکر کے ساتھ معاويہ سے جنگ کرتے جس سے فتح و نصرت کی کو ئی اميد نہيں کی جا سکتی تھی ١
،اس طرح اپنی اور اپنے اہل خاندان نيز شيعونکی جان کی بازی لگا ديتے اور اس طرح دين اور صراط مستقيم کی ہدايت کا 

ہو جاتا کہ اگر امام اسير کرکے معاويہ کے پاس ليجائے جاتے تو وه آپ پر احسان رکھتا اور آپ کو آزاد يہ ستاره غروب 
کرده قرار ديتا ،جس سے اس سے اور اس کے اہل خاندان سے آزاد کرده کی تہمت ختم ہو جا تی ،کيونکہ پيغمبر اسالم ۖ نے 

ی اميہ مضبوطی کے ساتھ اپنے پير جما ليتے اور عام لوگوں کی فتح مکہ کے دن ان لوگوں کو آزاد کيا تھا اور اس طرح بن
  نظر ميں امام کی قربانی کی اس کے عالوه کو ئی اہميت نہ ہوتی کہ لوگ يا آپ کی تا ئيد کرتے يا آپ کو برا بھال کہتے ۔

ح ہوتی ،معاويہ اور ۔يامعاويہ کے ساتھ صلح کرليتے جبکہ يہ صلح آنکھ ميں تنکے يا گلے ميں پھنسی ہو ئی ہڈی کی طر٢
اس کی سرکشی سے چشم پو شی سے کام ليتے يا اس کے اسراراور خباثت کو اسالمی معاشره ميں فاش کرتے ،اس کے 
مسلمان نہ ہونے کو بيان کرتے ، اس سے بے شرمی کا لباس دور کرتے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی ريا ،خباثت اور 

طور پر محقّق ہو ئی جس ميں کسی طرح کاکو ئی ابہام و غموض نہيں ہے  زورگوئی کا انکشاف ہوجاتا ،يہ چيز واضح
،صلح کے بعد معاويہ نے ايک خطبہ دياجس ميں عراقيوں سے مخاطب ہو کر کہا: اے اہل عراق! ميں نے تم سے اس لئے 

جنگ کی ہے کہ  جنگ نہيں کی ہے کہ تم نماز پڑھو ، روزے رکھو، زکات دواور حج بجاالؤ، بلکہ ميں نے تم سے اس لئے
تم کو اپنا مطيع بنا کر تم پر حکومت کروں،اور هللا نے مجھے يہ حکومت ديدی ہے جس کے متعلق تم پر گراں گذر رہا ہے، 
  آگاه ہوجائو ميں نے جو کچھ عہد و پيمان حسن بن علی (عليہما السالم )سے کئے تھے وه سب ميرے پائوں کے نيچے ہيں ۔

مالحظہ کيا جس نے اپنی جہالت کو واضح کرديا اور اپنے تمام امور کو بيان کر ديا ؟اگر امام کيا آپ نے اس اموی خبيث کو 
حسن عليہ السالم کی صلح ميں يہ عظيم فائده نہ ہوتا جو معاويہ کی جہالت اور اس کے خبث با طنی اور سوء سريره پر 

ہ وه رسول اسالم ۖ کے پہلے دشمن ابو سفيان کے داللت کر تا ہے اس کی روح ميں تو اسالم سما ہی نہيں سکتا تھا کيونک
مشابہ اور اس کی ماں ہندکے مثل تھی جس نے سيد الشہدا حضرت حمزه کا جگر نکال کر داتنوں سے چبايا تھا اور ان کو 

  مثلہ کر ديا تھامعاويہ کو اِن دونوں سے اسالم سے دشمنی اور رسول اسالم سے بغض کرنا ورثہ ميں مالتھا۔ 
امام حسن نے صلح کا انتخاب فرمايااور شرعی طور پر آپ کو يہی کر نا ہی چا ہئے تھا ،اگر آپ صلح نہ فرماتے بہر حال 

  تو امت ايسی مشکالت ميں گھر جا تی جن کو خدا کے عالوه اور کو ئی نہيں جانتا ہے ۔
بضہ نہ ہو اس کو امير المومنين امام حسن نے صلح نامہ مينمعاويہ سے شرط کی کہ اس کا (معاويہ )کا شريعت پر کو ئی ق

نہيں کہا جا ئيگا يعنی اس کا مطلب يہ ہے کہ معاويہ شرعی حا کم نہيں ہے اور نہ مو منين کا امير ہے ، بلکہ وه ظلم و جور 
کا حاکم ہے ،اسی طرح آپ نے يہ شرط کی کہ وه کتاب و سنت کو اپنی سياست اور سيرت ميں شمار نہيں کر ے گا ،اگر آپ 

کے مسلمان ہونے سے مطمئن ہوتے تو کيوں اس کے ساتھ يہ شرط کرتے ،اس کے عالوه امام نے اس سے دوسری  معاويہ
  شرطيں بھی کی ہيں ۔

معاويہ نے ايک شرط بھی پوری نہيں کی ،بلکہ ان کو توڑکر وعده خالفی کی ،اور ہم نے ان تمام شرطوں کو اپنی کتاب 
  بيان کر ديا ہے ۔ ''حياةاالمام الحسن ''ميں تفصيل کے ساتھ

صلح کے بعد معاويہ کی سياست آشکار ہو گئی جو بالکل کتاِب خدا اور اس کے نبی کی سنت کے مخالف تھی ،اس نے نيک 
اور صالح حجر بن عدی اور عمرو بن الحمق خزاعی جيسے اصحاب کو قتل کيا ،مسلمانوں کوبے آبرو کيا ،عورتوں کو قيد 

لئے ،اور اپنی حکومت ميں ابن عاص ابن شعبہ ،ابن ارطات ،ابن حکم ، ابن مرجانہ اور ابن ميں ڈالديا ،ان کے اموال چھين 
سميہ جيسے افراد سے مدد لی جس کو اس کے شرعی باپ عبيد رومی کا انکار کر کے اس کے فاجر و فاسق باپ ابو سفيان 

گيا جنھوں نے ان کوسخت عذاب ديا ،ان  سے ملحق کر ديا گيا تھا،اس طرح کے افراد کو عراق کے شيعوں پر مسلط کر ديا
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  کے بيٹوں کو ذبح کر ديا ،ان کی عورتوں کو رسوا کيا،ان کے گھروں کو جال ديا اور ان کے اموال لو ٹ لئے ۔۔۔
اس (معاويہ ) کا سب سے بڑا جرم رسول هللا ۖکے بڑے فرزند ارجمند امام حسن کو شہيد کرنا تھا ، اس نے امام حسن کو آپ 

عده بنت اشعث سے زہر دلوايا جبکہ اس کو يہ کہہ کر بہکايا کہ ميں تيری شادی اپنے بيٹے يزيد سے کر دونگا ، کی زوجہ ج
امام کو روزه کی حالت ميں زہر ديديا گيا جس سے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے اور آپ کچھ مدت تک زنده رہے 

ن کا گھونٹ معاويہ نے پاليا تھا وه معاويہ جس کو بعض اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کرگئی ،يہ وه مصائب تھے ج
ّ وانا اليہ راجعون ۔   صحابہ ''کسرٰی عرب '' کے نام سے ياد کرتے ہيں ،انا 

معاويہ نے اپنے جرائم کا اختتام اپنے بيٹے يزيد کو مسلمانوں کا خليفہ بنا کر کيا ،اس کی دين و دنيا ميں فساد برپا کرنے کے 
اور اس نے اُن تمام فسادات کاروز عاشوره کربال ميں،مکہ ميں اور يوم حره ميں ارتکاب کيا اسی طرح لئے پرورش کی ،

کے اور بہت سے جرائم کا ارتکاب کياجن کے ذريعہ مسلمانوں کو بڑے بڑے مصائب ميں مبتالکرديا جس کی و ه تاب نہيں 
 رکھتے ہيں ۔ 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام حسين عليہ السالم 
آپ اسالم کی بنياد اور اس دنيائے اسالم کو نجات دالنے وا لے تھے جو امويوں کے ہاتھوں گرفتار ہوچکی تھی جو اس کو 

بدترين عذاب دے رہے تھے، اس کے بچوں کو قتل اور عورتوں کوزنده رکھتے تھے، انھوں نے هللا کے مال کواپنی بزرگی 
ا،نيک اور صالح افراد کو دور کر ديا، مسلمانوں کے درميان خوف و دہشت کا سبب بنايا، اس کے بندوں کو اپنا نوکر بناي

پھيالئی ،عام شہروں مينقيدخانوں، جرائم،فقرو تنگدستی اور محروميت کو رواج ديا،رسول خدا ۖکی آرزوحضرت امام حسين 
نے کتاب خدا کی تشريح نے ان کامحکم عزم و اراده سے جواب ديا،آپ نے ايساعظيم انقالب برپا کيا جس کے ذريعہ آپ 

فرمائی اور اس کوصاحبان عقل کيلئے ما يۂ  عبرت قرار ديا،ان کے محلوں کوجڑسے اکھاڑ پھينکا ، اُن کی عظمت و شوکت
کی نشانيوں کو ختم کرديا، مسلمانوں کے درميان سيا سی اور دينی شعور بيدار کيا، ان کو غالمی اور ذلت کے خوف سے 

مام منفی چيزوں سے آزاد کرايا جو ان کيلئے نقصان ده تھيں،مسلمان پردے ميں بيٹھنے کے بعد آن بان آزاد کرايا،ان کو ان ت
کے ساتھ چلنے لگے ،انھوں نے اس انقالب کے پرتو ميں اپنے حقوق کا نعره بلند کيا جن کاامويوں کے حکم سے خا تمہ ہو 

يا جس کو وه انجام نہيں دينا چا ہتے تھے ۔۔۔ہم اس امام عظيم کے چکا تھاجنھوں نے ان کو ذليل و رسوا کيا اور وه کام انجام د
  کچھ اوصاف بيان کررہے ہيں جن کی قربانی ، عزم محکم ،صبراور انکار کے چرچے خاص و عام کی زبان پر ہيں ۔ 

  نبی ۖ کی حسين سے محبت 
ت کيا کرتے تھے آپ کے نزديک امام حضرت رسول خدا ۖ اپنے فرزند ارجمند امام حسين عليہ السالم سے بے انتہا محب

  حسين عليہ السالم کی شان و منزلت اور کيا مقام تھا اس سلسلہ ميں آپ کی بعض احاديث مندرجہ ذيل ہيں : 
۔جابر بن عبدهللا سے مروی ہے کہ رسول کا فرمان ہے :''من اراد ان ينظرالٰی سيد شباب اھل الجنة فلينظرالٰی الحسين بن ١

  )١علی''۔(
  خص جنت کے جوانوں کے سردار کو ديکھنا چا ہتا ہے وه حسين بن علی کے چہرے کو ديکھے''۔''جوش

۔ابو ہريره سے روايت ہے :ميں نے ديکھا ہے کہ رسول هللا ۖامام حسين کو اپنی آغوش ميں لئے ہوئے يہ فرما رہے تھے ٢
  )٢:''اللھم انی اِحبُّہ فاحبّہ ''۔(

  ں تو بھی اس سے محبت کر ''۔''پروردگار ميں اس سے محبت کرتا ہو
۔يعلی بن مره سے روايت ہے :ہم نبی اکرم ۖ کے ساتھ ايک دعوت ميں جا رہے تھے تو آنحضرت نے ديکھا کہ حسين سکوں٣

سے کھيل رہے ہيں تو آپ نے کھڑے ہوکر اپنے دونوں ہاتھ امام کی طرف پھيالدئے ،آپ مسکرارہے تھے اور کہتے جا 
ادھرآئويہاں تک کہ آپ نے امام حسين کو اپنی آغوش ميں لے لياايک ہاتھ ان کی ٹھڈی کے نيچے رہے تھے، بيٹا ادھر آئو 
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رکھا اور دوسرے سے سر پکڑ کر ان کے بوسے لئے اور فرمايا:''حسين منی وانامن حسين،احب ّهللا من احب حسينا،حسين 
  )۔٣سبط من االسباط''(

حسين محبت کرے تو اس سے محبت کر ، حسين بيٹوں ميں سے ايک ''حسين مجھ سے ہے اور ميں حسين سے ہونخداياجو 
  بيٹا ہے ''

  يہ حديث نبی اکرم ۖاور امام حسين عليہ السالم کے درميان عميق رابطہ کی عکا سی کرتی ہے، ليکن 
..............  

  ۔٥٠،صفحہ ١٣۔تاريخ ابن عساکر خطی ،جلد ١٩٠،صفحہ ٣۔سير اعالم النبالء ،جلد ١
  :اللھم انی اُ ِحبُّہ َو ٔاُِحبَّ ُکلَّ َمْن يُِحبُّہُ''۔١٢٩۔نور االبصار، صفحہ ١٧٧،صفحہ ٣م ،جلد ۔مستدرک حاک٢

  ''خدايا ميں اس کو دوست رکھتا اور جو اس کو دوست رکھتا ہے اس کوبھی دوست رکھتاہوں''
۔تيسير ٧١۔تہذيب الکمال،صفحہ ١٩،صفحہ ٢۔اسد الغابہ، جلد ١٧٢،صفحہ ٤۔مسند احمد، جلد ٥٦،صفحہ ١۔سنن ابن ماجہ ،جلد ٣

  ۔١٧٧،صفحہ ٣۔مستدرک حاکم ،جلد ٢٧٦، صفحہ ٣الوصول ،جلد 

اس حديث ميں نبی کا يہ فرمان کہ ''حسين منی ''حسين مجھ سے ہے ''اس سے نبی اور حسين کے مابين نسبی رابطہ مراد 
قيق بات ہے کہ حسين نبی کی روح کے حا مل نہيں ہے چونکہ اس ميں کو ئی فا ئده نہيں ہے بلکہ يہ بہت ہی گہری اور د

  ہينوه معاشرئہ انسا نی کی اصالح اور اس ميں مسا وات کے قا ئل ہيں۔
ليکن آپ کا يہ فرمان:''وانا من حسين ''''اور ميں حسين سے ہوں '' اس کا مطلب يہ ہے کہ امام حسين عليہ السالم مستقبل ميں 

ريخ تک اسالم کو زندئہ جا ويد کريں گے ، لٰہذا حقيقت ميں نبی حسين سے ہيں اسالم کی راه ميں قربا نی دے کر رہتی تا
کيونکہ امام حسين نے ہی آپ کے دين کو دوباره جال بخشی ، ان طاغوتی حکومتوں کے چنگل سے رہا ئی دالئی جو دين کو 

بانی دے کر امويوں کی بنيادوں کو مٹا نا اور زند گی کو جا ہليت کے دور کی طرف پلٹانا چا ہتے تھے ، امام حسين نے قر 
  اکھاڑ پھينکا اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے آزاد کرايا۔

۔سلمان فا رسی سے روايت ہے :جب ميں نبی کی خدمت ميں حا ضر ہوا تو امام حسين آپ کی ران پر بيٹھے ہوئے تھے ٤
  اور نبی آپ کے رخسار پر منھ ملتے ہوئے فر ما رہے تھے :

تِِہ،َواَبُْوُحَجٍج تِ  ُ''انت سيد ِ َواْبُن ُحجَّ ةُ ّهللاٰ ْسَعٍة ِمْن ُصْلبَِک،تَاِسُعھُْم ْبُن َسيَّد،انت امام بن امام،َواَُخْوااَِماٍم،َواَبُواالَئَِمِة،َواَْنَت ُحجَّ
  )١قَائُِمھُْم''۔(

کی حجت کے فرزند،اور اپنے صلب  ''آپ سيد بن سيد،امام بن امام ،امام کے بھا ئی،ائمہ کے باپ ،آپ هللا کی حجت اور اس
  سے نو حجتوں کے باپ ہيں جن کا نواں قا ئم ہوگا ''۔ 

۔ابن عباس سے مروی ہے :رسول اسالم اپنے کا ندھے پر حسين کو بٹھا ئے لئے جا رہے تھے تو ايک شخص نے کہا : ٥
  )٢''نِعم المرکب رکبت ياغالم ،فاجا بہ الرسول :''ونعم الراکب ھَُو''۔(

 اچھا مرکب (سواری )ہے جو اس بچہ کو اٹھا ئے ہوئے ہے، رسول هللا ۖنے جواب ميں فرمايا:''يہ سوار بہت اچھا ہے ''۔''کتنا 
  )٣۔رسول هللا کا فرمان ہے :''ھذا(يعنی :الحسين )امام بن امام ابوائمٍة تسعٍة''۔(٦

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

  ۔٩٥،صفحہ ١۔حياةاالمام حسين ، جلد ١
  ۔٢١٨،صفحہ ٣جلد ۔تاِج جامع لالصول ،٢
  ۔٢١٠،صفحہ ٤۔منہاج السنة، جلد ٣

  ''يہ يعنی امام حسين امام بن امام اور نو اماموں کے باپ ہيں''۔
۔يزيد بن ابو زياد سے روايت ہے :نبی اکر م ۖ عا ئشہ کے گھر سے نکل کر حضرت فاطمہ زہرا کے بيت الشرف کی طرف ٧

ہ کرنے کی آواز آ ئی، آپ بے چين ہوگئے اور جناب فاطمہ سے فر سے گذرے تو آپ کے کانوں ميں امام حسين کے گري
  )١مايا:''اَلَْم تَْعلَِمْی اَنَّ بَُکائَہُ يُْوِذْينِْی؟''۔(

  ''کيا تمھيں نہيں معلوم حسين کے رونے سے مجھ کو تکليف ہو تی ہے ''۔
سلسلہ ميں بيان فرما ئی ہيں يہ شرافت ويہ وه بعض احا ديث تھيں جو رسول اسالم ۖنے اپنے بيٹے امام حسين سے محبت کے 

کرامت کے تمغے ہيں جو آپ نے اس فرزند کی گردن ميں آويزاں کئے جو بنی اميہ کے خبيث افراد کے حملوں سے آپ کے
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  اقدار کی حفاظت کر نے واال تھا ۔

  نبی ۖکا امام حسين کی شہا دت کی خبر دينا
اتنابيان کياکہ مسلمانوں کو امام حسين کی شہادت کا يقين ہوگيا۔ابن عباس سے نبی ۖنے اپنے نواسے امام حسين کی شہا دت کو

روايت ہے کہ ہميں اس سلسلہ ميں کو ئی شک و شبہ ہی نہيں تھا اور اہل بيت نے متعدد مرتبہ بيان فر مايا کہ حسين بن علی 
  ) ٢کربال کے ميدان ميں قتل کر دئے جا ئيں گے۔(

بر دی گئی کہ عنقريب تمہارے بيٹے پر مصيبتوں کے ايسے پہاڑ ٹوٹيں گے کہ اگر وه پہاڑوں آسمان سے نبی اکرم ۖ کو يہ خ
پرپڑتے تو وه پگھل جا تے ،آپ نے متعدد مرتبہ امام حسين کے لئے گريہ کيا اس سلسلہ ميں ہم آپ کے سا منے کچھ احا 

  ديث پيس کر تے ہيں :
اپنی آغوش ميں لئے ہوئے رسول هللا ۖ کی خد مت ميں پہنچی جب  ۔ام الفضل بنت حارث سے روايت ہے :مينامام حسين کو١

  آپ ميری طرف متوجہ ہوئے تو ميں نے ديکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جا ری تھے ۔
  ميں نے عرض کيا :اے هللا کے نبی ۖ ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کيا مشکل پيش آگئی ہے ؟!

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

  ۔١٤٣۔ذخائر العقبی ،صفحہ ١٩١،صفحہ ٣۔سير اعالم النبالء ،جلد ٢٠١،صفحہ ٩زوائد، جلد ۔مجمع ال١
  ۔١٧٩،صفحہ ٣۔مستدرک حاکم، جلد ٢

تِْی َستَْقتُُل ابنِْی ھََذا''ميرے پا س جبرئيل آئے اور انھوں نے مجھ کو يہ خبر د ی ہے کہ ميری امت ''اَتَانِْی جبرئيُل فَاَْخبََرنِْی اَنَّ اُمَّ
قريب اس کو قتل کردے گی ''آپ نے امام حسين کی طرف انگلی سے اشاره کرتے ہوئے فر مايا۔ام الفضل جزع و فزع عن

  کرتی ہو ئی کہنے لگی :اس کو يعنی حسين کو قتل کردے گی ؟
ی تربت کی سرخ مٹی ال کر دی ہے ''ام )''ہاں ،جبرئيل نے مجھے اس ک١''نََعم،َواَتَانِْی ِجْبَرئِْيُل بِتُْربٍَة ِمْن تُْربَتِِہ َحْمَراَئ ''۔(

  الفضل گريہ و بکا کرنے لگی اور رسول بھی ان کے حزن و غم ميں شريک ہوگئے ۔
۔ام المو منين ام سلمہ سے روايت ہے :ايک رات رسول هللا سونے کيلئے بستر پر ليٹ گئے تو آپ مضطرب ہوکر بيدار ٢

مضطرب ہونے کی صورت ميں پھر بيدار ہوگئے ،پھر ليٹ گئے اور ہوگئے ،اس کے بعد پھر ليٹ گئے اور پہلے سے زياده
)ميں نے عرض کيا :يا رسول هللا يہ ٢پھر بيدار ہوگئے حاالنکہ آپ کے ہاتھ ميں سرخ مٹی تھی جس کو آپ چوم رہے تھے (

  کيسی مٹی ہے ؟
  ) ٣اِق۔فَقُْلُت لِِجْبَرئِْيَل : اَِرنِْی تُْربَةَ ااْلَْرِض الَّتِْی يُْقتَُل بِھَاْفَٰھِذِه تُْربَتُہُ ''(''اَْخبََرنِْی ِجْبَرئِْيُل اَنَّ ٰھَذا(يعنی:الحسين )يُْقتَُل بِاَْرِض اْلِعرَ 

''مجھے جبرئيل نے يہ خبر دی ہے کہ اس (حسين )کو عراق کی سر زمين پر قتل کر ديا جا ئے گا ۔ ميں نے جبرئيل سے 
  ر حسين قتل کيا جا ئے گا يہ اسی جگہ کی مٹی ہے ''۔عرض کيا :مجھے اس سر زمين کی مٹی دکھائو جس پ

۔ام سلمہ سے روايت ہے :ايک دن پيغمبر اکرم ۖميرے گھر ميں تشريف فر ما تھے تو آپ نے فر مايا:''ال يدُخلنَّ َعلَیَّ ٣
نبی کی آواز سنی اََحُد''''ميرے پا س کوئی نہ آئے ''ميں نے انتظار کيا پس حسين آئے اور آپ کے پا س پہنچ گئے ،ميں نے 

،حسين ان کی آغوش ميں(يا پہلو ميں بيٹھے ہوئے )تھے آپ حسين کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے گريہ کر رہے تھے ، ميں 
  نے آنحضرت ۖکی خدمت ميں عرض کيا: 

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

  ۔١٧٩،صفحہ٣۔مستدرک حاکم ،جلد ١
  اسالم ۖ نے چوما ہے ۔ ۔شيعہ کربال سے حاصل کی گئی مٹی پر سجده کرتے ہيں جس کو رسول٢
  ۔١٤٨۔ذخائر العقبٰی، صفحہ ١٥، صفحہ ٣۔سير اعالم النبالء ، جلد ١٠٦،صفحہ ٧۔کنز العمال، جلد ٣

  خداکی قسم مجھ کو پتہ بھی نہ چل سکا اور حسين آ پ کے پا س آگئے ۔۔۔
تََک َستَْقتُلُہُ بِاَْرٍض يُقَاُل آنحضرۖت نے مجھ سے فر مايا:''اِنَّ ِجْبَرئِْيَل َکاَن َمَعنَافِْی اْلبَْيِت فَقَ  اَل :اَتُِحبُّہُ ؟فَقُْلُت : نََعْم۔فَقَاَل:اََمااِنَّ اُمَّ

  لَھَاَکْرباََلُئ ''۔
''جبرئيل گھر ميں ہمارے پاس تھے تو انھوں نے کہا :کيا آپ حسين کو بہت زياده چاہتے ہيں ؟ ميں نے کہا :ہاں ۔ تو جبرئيل 

يب آپ کی امت اس کو کر بال نا می جگہ پر قتل کر دے گی ''،جبرئيل نے اس جگہ کی مٹی نے کہا :آگاه ہو جائو ! عنقر
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  )١رسول ۖکو ال کر دی جس کو نبی نے مجھے دکھايا۔ (
۔عائشہ سے روايت ہے:امام حسين آنحضرت ۖکی خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے آنحضرت ۖ کو نيچے جھکنے کی ٤

کندھے پر سوار ہوگئے توجبرئيل نے کہا : ''اے محمد! کيا آپ حسين سے محبت طرف اشاره کيا اور امام حسين آپ کے 
کرتے ہيں ؟''آنحضرت ۖنے فرمايا:کيوں نہيں ،کيا ميں اپنے بيٹے سے محبت نہ کروں؟''جبرئيل نے عرض کيا :آپ کی امت 

  ر دی ۔عنقريب آپ کے بعد اس کو قتل کردے گی ''جبرئيل نے کچھ دير کے بعد آپ کو سفيد مٹی ال ک
عرض کيا :اس سر زمين پر آپ کے فرزند کو قتل کيا جا ئے گا ،اور اس سر زمين کا نام کربال ہے '' جب جبرئيل آنحضرت ۖ 

کے پاس سے چلے گئے تو وه مٹی رسول هللا ۖ کے دست مبارک ميں تھی اور آپ نے گريہ وبکا کرتے ہوئے فرمايا:اے 
کے بيٹے حسين کو کربال کے ميدان ميں قتل کرديا جا ئے گا اور عنقريب  عائشہ !جبرئيل نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ

  ميرے بعد ميری امت ميں فتنہ برپا ہوگا ''۔
اس کے بعد نبی اکرم ۖاپنے اصحاب کے پا س تشريف لے گئے جہاں پر حضرت علی ،ابو بکر ، عمر ، حذيفہ ،عمار 

 اصحاب نے سوال کيا :يارسول هللا آپ گريہ کيوں کر رہے ہيں ؟ اورابوذرموجود تھے حاالنکہ آپ گريہ فر ما رہے تھے، تو
آپ نے فرمايا:مجھے جبرئيل نے يہ خبر دی ہے کہ ميرافرزند حسين کربال کے ميدان ميں قتل کرديا جائے گا اور مجھے يہ 

  ) ٢مٹی ال کر دی ہے اور مجھ کو خبر دی ہے کہ ان کا مرقد بھی اسی زمين پر ہوگا ''۔(
..............  

  ۔١٠٦،صفحہ٣۔معجم کبير طبرانی ،جلد ١٠٦،صفحہ ٧۔کنز العمال ،جلد ١
   ١٨٧، صفحہ ٩۔مجمع الزوائد، جلد ٢

۔رسول خدا کی ايک زوجہ زينب بنت جحش سے مروی ہے :نبی اکرم ۖ محو خواب تھے اور حسين گھر ميں آئے اور ميں ٥
پر بيٹھاليا اس کے بعد نبی اکر م ۖ نے نماز ادا کی تو ان کو  ان سے غافل رہی يہاں تک کہ نبی اکرم ۖ نے ان کو اپنے شکم

ساتھ رکھايہاں تک کہ جب آپ رکوع اور سجده کرتے تھے تو اس کو اپنی پيٹھ پر سوار کرتے تھے اور جب قيام کی حالت 
تھے ۔۔۔جب نماز  ميں ہوتے تھے تو ان کو اٹھاليتے تھے ،جب آپ بيٹھتے تھے تو ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاکر دعا کرتے

تمام ہو گئی تو ميں نے آنحضرت سے عرض کيا :آج ميں نے وه چيزيں ديکھی ہيں جو اس سے پہلے کبھی نہيں ديکھی تھيں 
؟تو آپ نے فرمايا:''جبرئيل نے ميرے پاس آکر مجھے خبر دی کہ ميرے بيٹے کو قتل کرديا جا ئيگا، ميں نے عرض کيا: تو 

  )١ائے گا؟تو آپ نے مجھے سرخ مٹی دکھا ئی ''۔ (مجھے دکھائيے کہاں قتل کيا ج
۔ابن عباس سے مروی ہے :حسين نبی کی آغوش ميں تھے تو جبرئيل نے کہا :''کيا آپ ان سے محبت کرتے ہيں ٦

  ؟''آنحضرت نے فرمايا:''ميں کيسے اس سے محبت نہ کروں يہ ميرے جگر کا ٹکڑا ہے ''۔
اس کو قتل کر دے گی، کيا ميں اس کی قبر کی جگہ کی مٹی دکھائوں؟''جب آپجبرئيل نے کہا :''بيشک آپ کی امت عنقريب 

  )٢(جبرئيل )نے اپنی مٹھی کھولی تو اس ميں سرخ مٹی تھی ''۔(
۔ابو اُ مامہ سے مروی ہے کہ رسول هللا ۖنے اپنی ازواج سے فرمايا:اس بچہ کو رونے نہ دينا يعنی ''حسين کو''مروی ہے ٧

هللا کے پاس ام سلمہ کے گھر ميں داخل ہوئے اور رسول هللا ۖ نے ام سلمہ سے فرمايا: ''کسی کو :ايک روز جبرئيل رسول 
ميرے پاس گھر ميں نہ آنے دينا''،جب حسين گھر ميں پہنچے اور نبی کو گھر ميں ديکھا تو آپ ان کے پاس جانا ہی چا ہتے 

تھ پھيرا اور ان کو تسکين دينے لگی جب آپ زياده ضد تھے کہ ام سلمہ نے آپ کو اپنی آغوش ميں لے ليا ان کے سر پر ہا
کرنے لگے تو آپ کو چھوڑ دياامام حسين جا کر نبی کی آغوش ميں بيٹھ گئے تو جبرئيل نے کہا :''آپ کی امت عنقريب آ پ 

  کے اس فرزندکو قتل کردے گی ؟''۔
  ''ميری امت اس کو قتل کردے گی حاالنکہ وه مجھ پر ايمان رکھتی ہے ؟''۔

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

   ١٨٩، صفحہ ٩۔مجمع الزوائد ،جلد ١
  ۔١٩١،صفحہ  ٩۔مجمع الزوائد ،جلد ٢

  ۔''ہاں ،آپ کی امت اس کو قتل کردے گی۔۔۔''۔
جبرئيل نے رسول ۖ کواس جگہ کی مٹی ديتے ہوئے فرمايا: اس طرح کی جگہ پرقتل کيا جائے گا، رسول ۖهللا ۖ حسين کو پيار 

نتہا مغموم و رنجيده تھے۔ام سلمہ نے خيال کيا کہ نبی اکرم ۖ ان کے پاس بچہ کے پہنچ جانے کیکرتے ہوئے نکلے ،آپ بے ا
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وجہ سے رنجيده ہوئے ہيں، لٰہذا ام سلمہ نے ان سے عرض کيا : اے هللا کے نبی ! ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ،آپ ہی کا 
نے تو مجھے يہ حکم ديا تھا کہ ميں آپ کے پاس کسی کو نہ تو فرمان ہے : ''ميرے اس بچہ کو رونے نہ دينا '' اور آپ ہی 

آنے دوں،حسين آگئے تو ميں نے ان کو آپ کے پاس آنے ديا،نبی اکرم ۖ کو ئی جواب دئے بغير اپنے اصحاب کے پاس 
رف پہنچے اور آپ نے بڑے رنج و غم کے عالم ميں ان سے فرمايا:''ميری امت اس کو قتل کردے گی ''اورامام حسين کی ط

  اشاره فرمايا۔
  ابوبکر اور عمر دونوں نے آنحضرت کے پاس جا کر عرض کيا :اے نبی خدا !وه مو من ہيں يعنی مسلمان ہيں ؟

  آپ ۖ نے فرمايا : ''ہاں ،يہ اس جگہ کی مٹی ہے ۔۔۔''
نام کی سر زمين پر ۔انس بن حارث سے مروی ہے :نبی اکرم ۖ نے فرمايا:''ميرا يہ فرزند (حسين کی طرف اشاره کيا )کربال ٨

قتل کيا جا ئے گا تم ميں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وه اس کی مدد کرے '' جب امام حسين کربال کيلئے نکلے تو آپ 
  )١کے ساتھ انس بھی تھے جو آپ کے سامنے کربال کے ميدان ميں شہيد ہوئے ۔(

رسول هللا کے سامنے کھيل رہے تھے تو جبرئيل ۔ام سلمہ سے مروی ہے :امام حسن اورامام حسين دونوں ميرے گھر ميں ٩
نے نازل ہو کر فر مايا:''اے محمد !آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس فرزند کو قتل کردے گی ''اور حسين کی طرف اشاره

کيا آپ گريہ کرنے لگے ،حسين کو اپنے سينہ سے لگاليا آپ کے دست مبارک ميں کچھ مٹی تھی جس کو آپ سونگھ رہے 
ور فر مارہے تھے :''کرب و بال پر وائے ہو ''آپ نے اس مٹی کو ام سلمہ کو ديتے ہوئے فرمايا:''جب يہ مٹی خون تھے ،ا

ميں تبديل ہوجائے تو سمجھ لينا کہ ميرا فرزند قتل کرديا گيا ہے ''ام سلمہ نے اس مٹی کو ايک شيشہ ميں رکھ ديا ،آپ ہر 
  روز اس کا مشاہده کرتی اور کہتی تھيں کہ 

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

  ۔١٧٤۔١٧٣،صفحہ ١۔تاريخ ابن الوردی ،جلد ١

  )١دن يہ مٹی خون ميں تبديل ہو جا ئے گی وه دن بہت ہی عظيم ہوگا۔ (
۔نبی اکرم ۖ نے خواب ميں ديکھا ايک کتا ان کے خون ميں لوٹ رہا ہے ،تو آپ نے اس خواب کی يہ تعبير فرما ئی: ايک ١٠

قتل کرے گااور آپ کا يہ خواب حقيقی طور پر ثابت ہوا،آپ کے بيٹے حسين کو  برص کا مريض آپ کے بيٹے حسين کو
  )٢برص کے مرض ميں مبتال خبيث شمر بن ذی الجوشن نے قتل کيا۔(

يہ بعض رويات تھيں جن ميں نبی اکر م ۖ نے يہ اعالن فرما ديا تھا کہ آپ کے بيٹے امام حسين کو شہيد کيا جا ئيگااور آپ اس
  کی وجہ سے محزون و گرياں رہے۔دردناک واقعہ 

  امام حسين اپنے والد بزرگوار کے ساتھ
حضرت امام حسين عليہ السالم نے اپنے والد بزرگوار کی عطوفت کے زير سايہ پرورش پائی آپ کے والد بزرگوار آپ سے
اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے جنگ صفين ميں اپنے دونوں فرزندوں کو ميدان جنگ ميں حاضر ہونے کی اجازت نہيں 

و جائے، موالئے کائنات آپ اور آپ کے بھا ئی امام حسن کی دی کہ کہينان کے شہيد ہوجانے سے نسل رسول منقطع نہ ہ
تعريف کرتے تھے، آپنے ان دونوں کو اپنے فضائل و کماالت سے آراستہ کيااور اپنے آداب اور حکمتوں کے ذريعہ فيض 

  پہنچايايہاں تک يہ دونوں آپ کے مانند ہو گئے ۔ 
پدر بزرگوار کی شبيہ تھے ،آپ نے بنی اميہ کے سامنے سر امام حسين شجاعت ،عزت نفس ،غيرت اور نورانيت ميں اپنے 

جھکانے پر شہادت کو ترجيح دی ،جس کی بنا پر آپ نے ظاہری زندگی کو خيرآباد کہا اور راِه خدا ميں قربان ہونے کيلئے 
  آماده ہو گئے ۔ہم اس سلسلہ ميں ذيل ميں قارئين کرام کيلئے کچھ مطالب پيش کرتے ہيں : 

  امام حسين کی شہادت کی خبر دينا حضرت علی کا
حضرت علی نے اپنے بيٹے ابواالحرار کی شہادت کی خبر کو شايع کيا اس سلسلہ ميں ہم امام حسين سے متعلق حضرت 

  علی کی چند احا ديث بيان کرتے ہيں :
..............  

  ۔١٠٨،صفحہ ٣۔معجم کبير طبرانی ''ترجمہ امام حسين ''،جلد ١
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  ٣٣٤، صفحہ ٢ ۔تاريخ خميس ،جلد٢

۔عبدهللا بن يحيٰی نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کيا ہے کہ ميں نے حضرت علی عليہ السالم کے ہمراه صفين تک کاسفر ١
طے کيا، يحيٰی کے والد موالئے کا ئنات کا لوٹا اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب ہم نينوا کو پا ر کرچکے تو مو الئے کائنات نے

ے ابو عبد هللا ٹھہرو!اے ابو عبد هللا ٹھہرو فرات کے کنارے پر''يحيٰی آپ کی طرف يہ کہتے ہوئے بلند آواز ميں فرمايا:ا
بڑھے :ابو عبدهللا کيا بات ہے ؟تو امام نے فرمايا:''ميں ايک دن رسول هللا کی خدمت ميں پہنچا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے 

ی نے رنجيده کرديا ہے ؟آپ کی آنکھوں ميں آنسو کيسے ہيں آنسو رواں تھے ۔ميں نے عرض کيا :يا رسول هللا آپ کو کس
؟آنحضرت نے فرمايا:ميرے پاس جبرئيل آئے اور انھوں نے مجھے خبر دار کيا ہے کہ حسين کو فرات کے کنارے قتل 
تو کرديا جا ئيگا،اور فرمايا:کيا تمہارے پاس اس جگہ کی مٹی ہے جس کاميں استشمام کروں؟جبرئيل نے جواب ديا :ہاں،

  )١مجھے ايک مٹھی خاک اس جگہ کی اٹھا کر دی لٰہذا ميری آنکھيں آنسووں کو نہيں روک سکی ''۔(
۔ہرثمہ بن سليم سے مروی ہے کہ ہم جنگ صفين کيلئے حضرت علی عليہ السالم کے ساتھ چلے جب ہم کربال ميں پہنچے ٢

اور اس کو سونگھنے کے بعد فرمايا:''اے زمين !تجھ  تو ہم نے نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ نے اس جگہ کی مٹی کو اٹھايا
  سے ايک ايسی قوم محشور ہو گی جو بغير حساب کے جنت ميں جا ئيگی ''

ہرثمہ کو امام کے اس فرمان پر تعجب ہوا ،اور امام کی بات بار بار اس کے ذہن ميں آنے لگی ، جب وه اپنے شہر ميں 
اء بنت سمير کوجو امام کے شيعوں ميں سے تھی کو سنا ئی ۔ اس نے کہا : اے پہنچے تو انھوں نے يہ حديث اپنی زوجہ جرد

شخص! ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو ،بيشک اميرالمومنين حق کے عالوه اور کچھ نہيں کہتے ،ابھی کچھ دن نہيں گذرے 
ان ميں ہر ثمہ بھی تھا جب تھے کہ ابن زياد نے اپنے لشکر کو فرزند رسول امام حسين کے ساتھ جنگ کر نے کيلئے بھيجا،

وه کر بال پہنچا تو ان کو امير المو منين کا فرمان ياد آگيااور ان کے فرزند ارجمندامام حسين سے جنگ کر نے کے لئے تيار 
  نہيں ہوا ۔

 اس کے بعد امام حسين کی خدمت اقدس ميں پہنچا اور جو کچھ آپ کے پدربزرگوارسے سنا تھا اُن کے سامنے بيان کياامام
نے اس سے فرمايا :''انت معنااوعلينا ؟''تو ہمارے ساتھ ہے يا ہمارے خالف ہے ''،ہر ثمہ نے کہا :نہ آپ کے ساتھ ہوں اور نہ

  آپ کے خالف ہوں، بلکہ ميں نے اپنے اہل و عيال کو چھوڑ 
..............  

  ۔١٠٦۔١٠٥،صفحہ  ٣جمہ امام حسين ،جلد ،معجم کبير طبرا نی نے کتاب تر٥٨۔٥٧، صفحہ ١٣۔تاريخ بن عساکر (مخطوط)،جلد ١

ديا ہے اور اب ان کے سلسلہ ميں ،ميں ابن زياد سے ڈررہا ہوں ،امام نے اس کو نصيحت کرتے ہوئے فرمايا: ''وّل ھارباحتی 
ہی چال گيا اور اس  الترٰی لنامقتال،فوالذی نفس محمد بيده اليرٰی مقتلنا اليوم رجل واليغيثنا ااّلادخلہُ النار ''ہر ثمہ وہاں سے جلد

  )١نے امام کو قتل ہوتے ہوئے نہيں ديکھا۔(
۔ثابت بن سويدنے غفلہ سے روايت کی ہے : ايک دن حضرت علی نے خطبہ ديا تو آپ کے منبر کے پاس سے ايک شخص٣

ہ کو مرے نے کھڑے ہو کر عرض کيا :يا امير المو منين !ميرا وا دی قرٰی کے پاس سے گذر ہوا تو ميں نے خالد بن عرفط
  ہوئے ديکھا! لٰہذا آپ اس کے لئے استغفار کرديجئے ۔

امام نے فرمايا :''خدا کی قسم وه اس وقت تک نہيں مرے گا جب تک ايک گمراه لشکر کی قيادت نہ کرلے اور اس کا 
  پرچمدار حبيب بن حمار ہوگا ۔۔۔''۔

بيب بن حمار ہوں ،اور آپ کا شيعہ اور چا ہنے واال ايک شخص نے کھڑے ہوکر بلند آواز ميں کہا :اے امير المو منين ميں ح
  ہوں ۔۔۔

  امام نے اس سے فرمايا :'' تو حبيب بن حمار ہے؟'' ۔اس نے کہا :ہاں۔
امام نے کئی مرتبہ اس کی تکرار فر ما ئی اور حبيب نے ہر مرتبہ جواب ديا :ہاں ۔امام نے فرمايا :'' خدا کی قسم تو پرچمدار 

اٹھوايا جا ئے گا ،اور تجھے اس دروازے سے داخل کيا جا ئے گا ' 'اور آپ نے مسجد کو فہ کے باب ہوگا يا تجھ سے پرچم 
  فيل کی طرف اشاره کيا ۔

ثابت کا کہنا ہے : ميں ابن زياد کے زمانہ تک زنده رہا اور اس نے عمر بن سعد کوامام حسين سے جنگ کرنے کے لئے 
ستہ مينقرار ديااور حبيب بن حمار کو پرچمدار قرارديا،اور وه باب فيل سے داخل بھيجااور خالد بن ُعرفطہ کو ا پنے ہراول د

  )٢ہوا ۔۔۔(
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  ۔امير المو منين نے براء بن عازب سے فرمايا:''اے براء !کيا حسين قتل کر دئے جا ئيں اور تم زنده٤
..............  

  ۔٤٢٦،صفحہ ١۔حياة االمام الحسين ،جلد ١
  ۔١٤،صفحہ ١٠الحديد،جلد ۔شرح نہج البالغہ ابن ابی٢

  رہتے ہوئے بھی ان کی مدد نہ کر سکو؟''۔
براء نے کہا : اے امير المو منين ! ايسا نہيں ہو سکتا ،جب امام حسين شہيد کئے گئے تو براء نادم ہوا اور اس کو امام امير 

ضر نہ ہو سکا! ان کی جگہ ميں  المو منين کا فرمان ياد آيااور اس نے کہا:سب سے بڑی حسرت يہ ہے کہ ميں وہاں پر حا
  )١قتل کر ديا جاتا ۔(

حضرت علی سے اس طرح کی متعدد احا ديث مروی ہينجن ميں فرزند رسول ۖ امام حسين کی کربال مينشہادت کا اعالن کيا 
  گيا ہے اور ہم نے اس سے متعلق احاديث اپنی کتاب (حياة االمام الحسين ) ميں بيان کی ہيں ۔

  االتآپ کے ذاتی کم
  وه منفردصفات کماالت جن سے ابو االحرارامام حسين کی شخصيت کو متصف کيا گيا درج ذيل ہيں :

  ۔قوت اراده ١
ابو الشہدا کی ذات ميں قوت اراده ،عزم محکم و مصمم تھا،يہ مظہر آپ کو اپنے جد محترم رسول اسالم سے ميراث ميں مال 

کو بدل ديا،تنہا ان طوفانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوگئے جو آپ کو  تھا جنھوں نے تاريخ بدل دی ،زندگی کے مفہوم
کلمہ الاٰلہ ااّل ّهللاٰ کی تبليغ کرنے سے روکتے تھے ، آپ نے ان کی پروا کئے بغير اپنے چچا ابو طالب مو من قريش سے کہا 

ج اور با ئيں ہاتھ پر چاند بھی رکھ :''خدا کی قسم اگر يہ مجھے دين اسالم کی تبليغ سے روکنے کے لئے داہنے ہاتھ پر سور
ديں گے تو بھی ميں اسالم کی تبليغ کرنے سے باز نہيں آؤ نگا جب تک کہ مجھے موت نہ آئے يا هللا کے دين کو غلبہ 

  حاصل نہ ہو جائے ۔۔۔''۔
لب آگئے ،اسی پيغمبر اسالم ۖ نے اس خدا ئی اراده سے شرک کا قلع و قمع کرديااور وقوع پذير ہونے والی چيزوں پر غا

طرح آپ کے عظيم نواسے امام حسين نے اموی حکومت کے سامنے کسی تردد کے بغير يزيد کی بيعت نہ کر نے کا اعالن 
  فر ماديا،کلمہ حق کو بلند کرنے کيلئے اپنے بہت کم ناصرو مددگار کے ساتھ 

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

  ۔٤٢٩ہ ،صفح١۔حياة االمام الحسين ، جلد ١٨٧،صفحہ ١۔االصابہ ،جلد ١

ميدان جہاد ميں قدم رکھااور کلمۂ  باطل کو نيست و نابود کر ديا جبکہ امويوں نے بہت زياده لشکر جمع کيا تھا وه بھی امام 
کو اپنے مقصد سے نہيں رو ک سکا،اور آپ نے اس زندئہ جا ويد کلمہ کے ذريعہ اعالن فر مايا : ''ميں موت کوسعادت کے 

،اور ظالموں کے ساتھ زند گی بسر کرنا ذلت کے عالوه اور کچھ نہيں ہے۔۔۔ '' ۔(اور آپ ہی کا  عالوه اور کچھ نہيں ديکھتا
  فرمان ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے )۔

آپ پرچم اسالم کو بلند کر نے کيلئے اپنے اہل بيت خاندان عصمت و طہارت اور اصحاب کے ساتھ ميدان ميں تشريف الئے 
و بلند کرنے کی کوشش فرمائی ،امت اسالميہ کی سب سے عظيم نصرت اور فتح دالئی يہاں تک کہ خود اور پرچم اسالم ک

امام شہيد ہوگئے ،آپ اراده ميں سب سے زياده قوی تھے آپ پختہ اراده کے مالک تھے اور کسی طرح کے ايسے مصائب 
  ت زده ہوجاتے ہيں ۔اور سختيوں کے سامنے نہيں جھکے جن سے عقليں مدہوش اورصاحباِن عقل حير

  ۔ظلم و ستم (و حق تلفی) سے منع کرنا٢
امام حسين کی ايک صفت ظلم و ستم سے منع کر نا تھی اسی وجہ سے آپ کو (ابو الضيم ) کا لقب ديا گيا، آپ کا يہ لقب 

ی کرامت کا لوگوں ميں سب سے زياده مشہورو منتشر ہوا،آپ اس صفت کی سب سے اعلٰی مثال تھے يعنی آپ ہی نے انسان
نعره لگايا،اور انسانيت کو عزت و شرف کا طريقہ ديا،آپ بنی اميہ کے بندروں کے سامنے نہيں جھکے اور نيزوں کے سايہ 

  ميں موت کی نيند سوگئے ،عبد العزيز بن نباتہ سعدی کا کہنا ہے :
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  والحسيُن الذی رٔا ی الموت ف العز
  حياةً َوالعيَش ف الذلِّ قتال

  
  وه ہيں جنھوں نے عزت کی موت کو زندگی اورذلت کی زندگی سے بہتر سمجھا ہے ''۔''يعنی حسين 

  )۔١مشہور و معروف موّرخ يعقوبی نے آپ کوشديد العّزت کی صفت سے متصف کيا ہے (
نيوی ابن ابی الحديد کا کہنا ہے :سيد اہل اباء حضرت ابا عبد هللا الحسين جنھوں نے لوگوں کو حميت و غيرت کی تعليم اور د

ذلت کی زند گی کے مقابلہ ميں تلواروں سے کٹ کر مرجانے کا درس ديا انھيں اور آپ کے اصحاب کو امان نامہ ديا گيا 
  ليکن آپ نے ذلت اختيار نہيں فر ما ئی ،امام کو اس بات کا انديشہ ال حق ہوا کہ ابن زياد

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

  ۔٢٩٣،صفحہ ٢۔تاريخ يعقوبی، جلد ١

  کر کے ايک طرح کی ذلت سے دوچار کردے جس کی بنا پر جان فدا کرنے کو ترجيح دی ۔آپ کو قتل نہ 
ابو يزيد يحيٰی بن زيد علوی کا کہنا ہے :ميرے والد ابو تمام نے محمد بن حميد طائی کے سلسلہ ميں کہا ہے کہ انھوں نے 

  تمام اشعار امام حسين کی شان ميں کہے ہيں :
  ه وقد کان فوت الموت سھالً فردّ 
  اليہ ِ الحفاظ الُمرُّ َوالُخلُُق اْلَوْعرُ 

  
ْيَم حتّیٰ کٔانّہُ    َونَْفُس تعاُف الضَّ

ْوِع ٔاَو ُدونَہ الُکفرُ    ھُو الُکفُر يوَم الرَّ
  

  فَٔاَثبت فی مستنقِع الموِت ِرْجلَہُ 
  َوقَاَل لَھَا ِمْن تَْحِت ٔاَخمصِک الحْشرُ 

  
   ترّدٰی ثِيَاَب المْوِت ُحْمراً فََما اَتیٰ 

وھی من ُسْنُدٍس ُخْضُر (   ) ١لَھَااللَّْيُل ااِلَّ
  

  ''آپ کے لئے مارے جانے سے بچنا آسان تھا ليکن آپ نے اس سے انکار کرديا ۔
  آپ نے نہايت مشکل کے ساتھ دين اسالم کی حفاظت کی ،اور خوش اخالقی کے ساتھ بچايا ۔

  قبول کرناکفر يا کفر کی منزل ميں تھا ''۔ آپ کا نفس ذلت قبول کرنے پرآماده نہ ہوا آپ کے نزديک ذلت
  آپ نے خنده پيشانی سے شہادت کا استقبال کيا۔

  آپ نے سرخ موت کا لباس پہنا جبکہ يہ لباس بعد ميں سبز رنگ ميں تبديل ہوگيا '' ۔
بير کا کہنا ہے ''ابواالحرار''سرور آزادگان نے لوگوں کو ظلم کی مخالفت اور قربانی پيش کر نے کی تعليم دی مصعب بن ز

  )اس کے بعد يہ مثال بيان کی :٢کہ امام نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت اختيار فر ما ئی ۔(
  واِنَّ االُلٰی بالطَّفِّ من آل ھاشم 

  تاسوافسنّوالِلِکراِم التَّآسيا
  

  ۔''کربال ميں بنی ہاشم نے فدا کاری کی اور نيک صفت افراد کيلئے فدا کاری کی رسم رائج کی ''
روز عاشوره آپ کی تقريريں اتنی حيرت انگيز تھيں جن کی مثال عزت و بلندی نفس اور دشمن کا منھ توڑجواب دينے کے 

  متعلق عربی ادب ميں نہيں ملتی:''آگاه ہوجائو بيشک ولد الزنا ابن ولد الزنا نے مجھے شہادت 
..............  

  ۔ ٢٤٩، صفحہ ٣۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد، جلد ١
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  ۔٢٧٣،صفحہ ٦۔تاريخ طبری ،جلد ٢

اور ذلت کے مابين ال کر کھڑا کرديا ،ہم ذلت سے دور ہيں ،هللا ،اس کا رسول اور مو منين ذلت سے انکار کرتے ہيں ،ان کی 
پاک و پاکيزه آغوش ،ان کی غيرت و حميت کمينوں کی اطاعت کو بزرگوں کی شہادت پر ترجيح دينے سے انکار کر تی ہے

  ''۔
آپ روز عاشوره اموی لشکر کے بھيڑيا صفت درندوں کے درميان ايک کوه ہماليہ کی مانند کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے 

ان کے درميان عزت و شرافت ،کرامت و بزرگی ،ظلم و ستم کی مخالفت سے متعلق عظيم الشان خطبے ارشاد فرمائے 
لِْيِل،والاَفِ    رُّ فِرارالعبيِد،اِنی عذت بربی وربُِّکْم اَْن ترُجُمْوَن۔۔۔''۔:''وّهللاٰ ال اعطيکم بيدی اِعطاَئ الذَّ

امام کی زبان سے يہ روشن و منور کلمات اس وقت جاری ہوئے جب آپ کرامت و بلندی کی آخری حدوں پر فا ئز تھے جس 
جاعت اور بہا دری کےکا تصور بھی ممکن نہيں ہے اور ان کلمات کو تاريخ اسالم نے ہر دور کے لئے ايک زنده و پا ئنده ش

  کارناموں کے طور پر اپنے دامن ميں محفوظ رکھاہے ۔
شعرائے اہل بيت نے اس واقعہ کی منظر کشی کے سلسلہ ميں مسابقہ کيا لٰہذا ان کے کہے ہوئے اشعار، عربی ادب کے 

ہوئے اپنے جد کا مدّون مصادرميں بہت قيمتی ذخيره ہيں، سيد حيدر حلی نے اس دا ئمی واقعہ کی منظر کشی کرتے 
  يونمرثيہ پڑھا:

  طََمَعْت اَْن تَُسْوَمہُ اْلقَْوُم َضْيماً 
نِْيعُ  ُ َوالُحَساُم الصَّ   وابٰی ّهللاٰ

  
نِيَِّة ِجيِّداً    کيَف يلوْی علٰی الدَّ

ِ َما لََوا هُ الُخُضْوُع    لَِسَو ی ّهللاٰ
  

  َولََدْيِہ َجأْ ُش اََردُّ ِمَن الدِّْرعِ 
  ا َو ھُنَّ ُشُرْوعُ لِظَمٔا ی اْلقَنَ 

  
  َوبِِہ يَْرِجُع اْلِحفَاظُ لَِصْدرٍ 

  َضاقَِت ااْلَْرُض َوِھَ◌ فِْيِہ تَِضْيُع 
  

  فَاَبٰی اَْن يَِعْيَش ااِلَّ َعِزْيزاً 
  )١فَتََجلَّی اْلِکفَاُح َوھَُو َصِرْيُع(

  
  ير حسينی کا يہ منشٔا نہيں تھا''ستم پيشہ لوگ چا ہتے تھے کہ حسين اپنی غيرت کا سودا کر ليں جبکہ خدا اور شمش

  بھال حسين کس طرح ذلت قبول کر ليتے جبکہ آپ غير خدا کے سامنے کبھی نہيں جھکے تھے۔ 
  آپ کے پاس سپر سے زياده مضبوط ہمِت قلبی تھی وه ابتدا سے ہی اس طرح جنگ کرتے تھے جس 

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

  ۔٨٧۔ديوان سيد حيدر،صفحہ ١

  دوڑ کر جا رہا ہو ۔طرح پياسا پانی کی طرف 
  زمين کے تنگ ہونے کے باوجود آپ کا سينہ کشاده تھا۔ 

  آپ عزت کی زندگی بسر کرنے کا فيصلہ کر چکے تھے جس کی وجہ سے آپ نے راه حق ميں جان پيش کر دی ''
ی نفس کے کسی چيز کے انکار کر نے کی اس سے اچھی نقشہ کشی نہيں کی جاسکتی جو نقشہ کشی سيد حيدر نے امو

حکومت کے امام حسين کی اہانت ،ان کو اپنے ظلم و جورکے سامنے جھکانے کے سلسلہ ميں کی ہے ليکن يہ خدا کی 
مرضی نہيں تھی بلکہ خدا يہی چا ہتا تھا کہ آپ کوايسی عظيم عزت سے نوازے جو آپ کو نبوت سے وراثت ميں ملی تھی 

آپ نے هللا کے عالوه کسی کے سامنے سر نہينجھکاياتوپھرآپ بنی اميہاور آپ اسی بلند مقام اور مرتبہ پر باقی رہيناسی لئے 
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کے کمينوں کے سامنے کيسے سر جھکاتے ؟اور ان کی حکومت وسلطنت آپ کے عزم محکم کوکيسے ڈگمگا سکتی تھی 
  ۔آپ کا بہترين شعر ہے : 

  َوبِِہ يَْرِجُع اْلِحفَاظُ لَِصْدرٍ 
   َضاقَِت ااْلَْرُض َوِھَ◌ فِْيِہ تَِضْيعُ 

  
شاعر کی اس تعبير سے بڑھ کر کيا کو ئی اور تعبير امام کی غيرت کو بيان کر سکتی ہے ؟اس شاعر نے تمام توانائيوں کو 
امام کے سينہ سے مختص کيا ہے زمين وسيع ہونے کے باوجود امام کے عزم و اراده کا مقابلہ نہيں کر سکتی تھی، اس شعر

  سا نی پر بھی بار نہيں ہيں ۔ميں الفاظ بھی زيبا ہيں اور طبيعت ان
  مندرجہ ذيل اشعار مالحظہ کيجئے جن ميں امام حسين کے انکار کی توصيف کی گئی ہے سيد حيدر کہتے ہيں :

  لقد ماَت لکْن ِميتَةُ ھاشِميَّةً 
دِ    لَھُْم ُعِرفَْت تحَت القنَا الُمتَفَصِّ

  
نِيَِّة اَْنفُہُ    َکِرْيُم اَبِْی َشمَّ الدَّ

  َشْوَک اْلَوِسْيِج اْلُمَسدَّدِ  فَاَْشَمَمہُ 
  

  َوقَاَل قِفِْی يَا نَْفُس َوْقفَةَ َواِرد 
دِ  دٰی اَل َوْقفَةَ اْلُمتََردِّ   ِحياَض الرَّ

  
 ً   رٔای اَنَّ ظَھََر الُذلِّ اَْخَشُن َمْرَکبا

  ِمَن اْلَمْوِت حيُث الَموُت ِمْنہُ بَِمْرَصدِ 
  

   فَاَثََر اَْن يسعٰی علٰی َجْمَرِة الَوغیٰ 
  )  ١بِِرجٍل واَل يُْعِط الُمقَاَدةَ َعْن يَد( 

  
'' امام حسين مارے تو گئے ليکن ہا شمی انداز ميں ،ان کا تعارف ہی نيزه و شمشير کوچالنے سے پسينہ ميں شرابور ہوجانے

  سے ہوا ۔آپ کريم تھے اسی لئے آپ نے ذلت قبول کرنے سے انکار کرديا۔ 
..............  

  ۔٧١ر،صفحہ  ۔ديوان سيد حيد١

  اسی لئے آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔
آپ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمايااے نفس وا دی ہالکت ميں جانے سے ُرک جا البتہ شک کرنے والے کے مانند 

  مت ُرک۔ 
  آپ نے مشاہده کيا کہ مو ت کے مقابلہ ميں ذلت قبول کرنازياده سخت ہے جبکہ موت آپ کے انتظار ميں تھی ۔
  اس وقت آپ نے خاردار راہوں ميں پيدل چلنا گوارا کياليکن اپنا اختيار ظالم کے ہاتھ ميں دينا پسند نہيں کيا ''۔

نہيں کيا،يہ اشعار امام کی غيرت اور عظمت نفس کو خو  ہم نے ان اشعار سے زياده دقيق اور اچھے اشعار کا مطالعہ
بصورت انداز ميں بيان کر تے ہيں امام نے ذلت کی زندگی کے مقابلہ ميں تلواروں کے سايہ ميں جان دينے کو ترجيح دی 

ميں جا  اور اس سلسلہ ميں آپ نے اپنے خاندان کے اُن شہداء کا راستہ اختيار فرماياجو آپ سے پہلے جنگ کے ميدانوں
  چکے تھے ۔

سيد حيدر نے امام حسين کے انکار کی صفت کا يوں نقشہ کھينچا ہے کہ آپ نے پستی ،ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی 
کا انکار کيا ،تيروں اور تلواروں ميں ستون کے مانند کھڑے ہوگئے ، کيونکہ ايسا کرنے ميں غيرت و شرف و بزرگی 

ا سہارا ليتے ہوئے سيد حيدر نے امام کے انکار کی نقشہ کشی کی ہے ، وه غيرت جو آپ محفوظ تھی اور اسی عمده صفت ک
ميں کوٹ کوٹ کر بھری ہو ئی تھی جيسا کہ دوسرے شاعروں ميں بھی بھری ہو ئی تھی اور يہ بات يقينی ہے کہ آپ نے 



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

 
 

  اس سلسلہ ميں تکلف سے کام نہيں ليا بلکہ حقيقت بيان کی ہے ۔
يل دوسرے اشعار ميں امام حسين کے اس انکار اور آپ کی بلندیٔ ذات کو بيان کيا ہے اور شايد يہ امام سيد حيدر نے درج ذ

  کے سلسلہ ميں کہا گيا بہترين مرثيہ ہو :
  َوسامتہُ يرکُب احَدی اثنتيْن 
ِت الحرُب اسنانھا   وقد صرَّ

  
ا يُرٰی ُمْذِعناًاَْو تموَت    فَاِمَّ
  نَفُس ابی العزُّ اِْذَعانَھَا

  
  فقاَل لھا اْعتَِصِمْی بِااِلبَائْ 

  فَنَْفُس االَبِیَّ وَما َزانَھَا
  

  اَِذا لَْم تَِجْد َغْيَر لِْبِس الھََوان
  فَبِاْلَمْوِت تَْنِزُع ُجْثَمانَھَا

  
  َرٔاَ القَْتَل َصْبراً َشَعاَرالِکَراْم 

  َوفَخراً يَِزْيُن لَھَا َشانَھَا
  

َر لِْلَحْرِب فِْی َمْعَرکٍ     فََشمَّ
  )١بِِہ َعَرَک اْلَمْوُت فُْرَسانَھَا ( 

  
  ''اس وقت آپ نے خار دار راہوں مينپيدل چلنا پسند کياليکن اپنا اختيار ظالم کے ہاتھوں دينا پسند نہيں کيا۔

جنگ کے ميدان ميں امام حسين نے محسوس کيا کہ ياذلت محسوس کر نا پڑے گی يا عزت کے ساتھ جام شہا دت نوش کرنا 
  پڑے گا۔

  اس وقت آپ نے عزت و غيرت کا دامن تھا منے کا فيصلہ کيا ۔
کيونکہ غيرت مند انسان کو جب ذلت کا سامنا کر ناپڑجائے تو وه اپنے لئے موت اختيار کرليتا ہے آپ نے شہادت کو 

  بزرگوں کی عادت اور اپنے لئے فخر محسوس کيا۔
  کے سامنے سخت جان ہوگئے''۔اسی لئے آپ نے جنگ کيلئے کمر کس لی موت اور گھوڑے سوارون

امام کی شان ميں سيد حيدر کے مرثيے امت عربی کی ميراث ميں بڑے ہی مشہور و معروف ہيں،ان ميں نئی افکار کو ڈھاال 
گيا ہے ،ان کے اجزاء کو بڑی ہی دقت نظری کے ساتھ مرتب و منظم کيا گيا ہے جس سے ان کو چار چاند لگ گئے اور (ان

کہنا ہے )قصيده کے ہر شعر ميں مخصوص طور پر امام کا تذکره کيا گيا ہے ،عام لوگ ان اشعار کی  کے ہم عصرلوگوں کا
  اصالح نہيں کر سکتے اور ان اشعار کا ہر کلمہ کمال اور انتہاء تک پہنچا ہوا ہے ۔

  ۔ شجاعت٢
نديکھا ،امام حسين کی ذات با برکت بڑے بڑے صاحبان ِ فکر و نظرنے پور ی تاريخ ميں ايسا شجاع اور ايسا بہادر انسان نہي

تھی کربال کے دن آپ نے وه مو قف اختيار فر ماياجس سے سب متحير ہو گئے ، عقليں مدہوش ہو کر ره گئيں ،نسليں آپ کی
شجاعت اور محکم عزم کے متعلق متعجب ہوکر گفتگو کرنے لگيں ،لوگ آپ کی شجاعت کو آپ کے والد بزرگوار کی 

  ے لگے جس کے پوری دنياکی ہر زبان ميں چرچے تھے ۔شجاعت پر فوقيت دين
..............  

  ۔٧١۔ديوان سيد حيدر،صفحہ ١

آپ کے ڈر پوک دشمن آپ کی شجاعت سے مبہوت ہو کر ره گئے ،آپ ان ہوش اڑا دينے والی ذلت و خواری کے سامنے 
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يں بڑھتی جا رہی تھيں اتنا ہی آپ نہيں جھکے جن کی طرف سے مسلسل آپ پر حملے کئے جارہے تھے ،اور جتنی مصيبت
مسکرا رہے تھے ، جب آپ کے اصحاب اور اہل بيت کا خاتمہ ہوگيا اور (روايات کے مطابق )تيس ہزار کے لشکر نے آپ 

پر حملہ کيا تو آ پ نے تن تنہا ان پرايسا حملہ کيا،جس سے ان کے دلوں پر آپ کا خوف اور رعب طاری ہو گيا ،وه آپ کے 
طرح بھاگے جارہے تھے جس طرح شيِر غضبناک(روايات کی تعبير کے مطابق) کے سامنے بکری بھاگتیسامنے سے اس 

ہوئی دکھا ئی ديتی ہے ،آپ ہر طرف سے آنے والے تيروں کے سامنے جبل راسخ کی طرح کھڑے ہو گئے آپ کے وقار 
  ه گئی ۔ميں کو ئی کمی نہيں آئی ،آپ کا امر محکم و پا ئيدار اور مو ت کمزور ہو کر ر

  سيد حيدرکہتے ہيں :
  فَتَلقّی الُجُمْوُع فَرداً وٰلِکْن 

وِع ِمْنہُ ُجُمْوعُ    ُکلُّ ُعْضٍو فِی الرَّ
  

  ُرْمُحہُ ِمْن بِنَائِِہ َوَکاَنَّ ِمْن 
  َعْزِمِہ َحدَّ َسْيفِِہ َمْطبُْوعُ 

  
  َزوَّ َج السَّْيَف بِالنُّفُْوِس َوٰلِکنْ 

  ِجْيعُ َمْھُرھَاْلَمْوُت والِخضآُب النَّ 
  

''امام حسين نے گرچہ دشمنوں کی جماعت کا تنہا مقابلہ کياليکن ہيبت کے لحاظ سے آپ کے بدن کا ہرحصہ کئی جماعتوں 
  کے مانند تھا ۔

 آپ کی انگليوں کاپور پورنيزے کا کام کرتا تھااپنی بلند ہمت کی بنا پر آپ کو تلواروں کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑگئی تھی ۔
  تلوار کے ذريعہ دشمنوں کی صفوں ميں تباہی مچا دی ''۔ آپ نے اپنی

  دوسرے اشعار ميں سيد حيدر کہتے ہيں :
  َرِکْين َولِاْلَْرِض تَْحَت اْلُکماة 

  َرِجْيْف يَُزْلِزُل ثَْھاَلنَھَا
  

  اَقَرُّ َعلٰی االرِض ِمْن ظَھِرھَا
ْعُب اَْقَرانَھَا   اَِذاَمْلَمَل الرُّ

  
  ْی َوْجِھِہ تَِزْيُد الطَّاَلقَةُ فِ 

  اَِذاَغيََّراْلَخْوُف اَْلَوانَھَا
  

  ''حاالنکہ زمين مسلسل تھر ا رہی تھی ليکن آپ مضبوطی کے ساتھ پُر سکون تھے ۔
  شديد خوف کے مقامات پر بھی آپ کا چہره کِھال ہوا تھا ''۔

ی وجہ سے آپ پر غش جب ظلم و ستم و حق تلفی سے روکنے والے زخمی ہو کر زمين پر گرے اور خون بہہ جانے ک
  طاری ہو گيا تو پورا لشکر آپ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے آپ کے پاس نہ آسکا ۔اس سلسلہ ميں سيد حيدر کہتے ہيں :

  عفيراًمتی عا ينتہ الُکماة
ْعُب اَلوانَھَا   يَْختَِطُف الرُّ

  
  فَما ٔاََجلَِت اْلَحْرُب َعْن ِمْثلِہ

  َصِرْيعاً يَُجبُِّن ُشْجَعانَھَا
  
  آپ زمين کربال پر خاک آلود پڑے ہوئے تھے پھر بھی بڑے بڑے بہا در آپ کے نزديک ہونے سے ڈر رہے تھے ''۔''

آپ نے اپنے اہل بيت اور اصحاب کے لئے اس عظيم روح کے ذريعہ ايسی غذا کا انتظام کيا کہ وه شوق اور اخالص کے 
ے اپنے دل ميں کسی کے ڈر اور خوف کا احساس نہيںساتھ مرنے کے لئے ايک دوسرے پر سبقت کر نے لگے اور انھوں ن
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کياخود ان کے دشمنوں نے ان کی پا ئيداری اور خوف نہ کھانے کی شہادت دی اور کربال کے ميدان مينعمر بن سعد کے 
  ساتھ جس ايک شخص نے يہ منظر ديکھا اس سے کہا گيا وائے ہو تم پر تم نے ذريت رسول ۖکو قتل کر ديا؟

جواب ديا:وه سخت چٹان تھے ،جو ہم نے ديکھا اگر تم اس کا مشاہده کر تے تو جو کچھ ہم نے انجام ديا وہی تو اس نے يوں 
تم انجام ديتے ،انھوں نے بھوکے شير کی طرح ہاتھوں ميں تلواريں لئے ہوئے لوگوں پر حملہ کيا تو وه دا ئيں اور با ئيں 

نے امان قبول کی نہ مال کی طرف راغب ہوئے اُن کے اور  طرف بھا گنے لگے ،موت کے گھاٹ اترنے لگے ،نہ انھوں
موت کے درميان نہ کو ئی فاصلہ باقی ره گيا تھا اور نہ حکومت پر قبضہ کرنے مينکو ئی دير تھی اگر ہم ايک لمحہ کيلئے 

  )١بھی ُرک جا تے ،اگر ہم ان سے رو گردانی کربھی ليتے تو بھی يہ لشکر والے اس ميں مبتال ہو جا تے۔(
  بعض شعراء نے اس شاذ و نادر محکم و پا ئيداری کی يوں نقشہ کشی کی ہے : 

  فَلَْوَوقَفَْت ُصمُّ اْلِجبَاِل َمَکانَھُمْ 
  لََماَدْت َعلٰی َسْھٍل َوَدکَّْت َعلٰی َوْعرِ 

  
  فَِمْن قَائٍم يَْستَْعِرُض النَّْبُل َوْجھَہُ 

ْدِر◌ٍ    َوِمْن ُمْقِدٍم يَْرِمی األَِسنَِّة بِالصَّ
..............  

  ۔٢٦٣،صفحہ ٣۔شرح نہج البالغہ، جلد ١

  لشکر يزيد کی جگہ اگر پہاڑ بھی ہوتے تو وه بھی آپ کی بہادری کی وجہ سے ريزه ريزه ہو جاتے۔ 
آپ جب کھڑے ہوجاتے تھے تو سامنے سے تير آنے لگتے تھے اور جب کبھی آگے بڑھنے لگتے تھے توآپ کے سينہ ميں 

  ے تھے''۔نيزے آکے لگنے لگت
  اور سيد حيدر کا يہ شعر کتنا اچھا ہے : 

وا ُربَاھاً ثُمَّ قَالُوا لَھَا   َدکُّ
بَا!   َوقَْد َجثَوا۔نَْحُن َمَکاَن الرُّ

  
  ''انھوں نے ٹيلوں کو ريزه ريزه کرديا ہے پھر جب اس پر بيٹھ گئے تو کہنے لگے ہم ٹيلے ہيں ''۔ 

پا ئيداری کے ساتھ چيلنج پيش کرتے ہوئے موت کی کو ئی پروا نہ کی اور امام حسين نے فطرت بشری کی نادر استقامت و 
ُ الٰی الَمْوِت الَِّذْی اَلبُدَّ  ِمْنہُ  جب آپ پر دشمنوں کے تيروں کی بارش ہو رہی تھی تو اپنے اصحاب سے فرمايا:''قُومُوارِحَمُکم ّهللاٰ

  ۔ فَاِنَّ ٰھِذِه الّسھَاَم ُرُسُل اْلقَْوِم اِلَْيُکْم۔۔۔''
''تم پر خدا کی رحمت ہو اس مو ت کی جانب آگے بڑھوجس سے راه فرار نہيں کيونکہ يہ تير دشمنوں کی جانب سے 

  تمہارے لئے موت کا پيغام ہيں ''۔
حضرت امام حسين کااپنے اصحاب کو موت کی دعوت دينا گويا لذيذ چيز کی دعوت دينا تھا ،جس کی لذت آپ کے نزديک 

ل کو نيست و نابود کرکے ان کے سامنے پروردگار کی دليل پيش کرنا چاہتے تھے جو ان کی تخليق حق تھی ،چونکہ آپ باط
  )١کرنے واالہے ۔(

  ۔صراحت ٤
حضرت امام حسين کی ايک صفت کالم ميں صاف گوئی سے کام لينا تھی ،سلوک ميں صراحت سے کام لينا ، اپنی پوری زند

جھکے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ ديا،نہ سست راستہ اختيار کيا،آپ نے  گی کے کسی لمحہ ميں بھی نہ کسی کے سامنے
ہميشہ ايسا واضح راستہ اختيار فر ماياجو آپ کے زنده ضمير کے ساتھ منسلک تھااور خود کو ان تمام چيزوں سے دور رکھا

  جن کا آپ کے دين اور خلق ميں کوئی مقام نہيں تھا ،يہ آپ کے واضح راستہ کا ہی اثر
..............  

  ۔١٠١۔االمام حسين، صفحہ ١
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تھا کہ يثرب کے حاکم يزيد نے آپ کو رات کی تا ريکی ميں باليا،آپ کو معاويہ کے ہالک ہونے کی خبر دی اور آپ سے 
رات کے ُگھپ اندھيرے مينيزيد کے لئے بيعت طلب کی تو آپ نے يہ فرماتے ہوئے انکار کرديا :''اے امير ،ہم اہل بيت نبوت

ہم معدن رسالت ہيں ،هللا نے ہم ہی سے دنيا کا آغاز کيا اور ہم پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا،يزيد فاسق و فاجر ہے ،شارب  ہيں ،
  الخمر ہے ،نفس محترم کا قاتل ہے وه متجا ہر بالفسق ہے اور ميرا جيسا اس جيسے کی بيعت نہيں کر سکتا ''۔

  اور حق کی راه مينٹکرانے کی طاقت کشف ہو ئی ۔ ان کلمات کے ذريعہ آپ کی صاف گو ئی ،بلندیٔ  مقام
آپ کی ذات ميناسی صاف گو ئی کی عادت کے موجودہونے کايہ اثر تھا کہ جب آپ عراق کی طرف جارہے تھے تو راستہ 
ميں آپ کو مسلم بن عقيل کے انتقال اور ان کو اہل کوفہ کے رسوا و ذليل کرنے کی دردناک خبر ملی تو آپ نے ان افرادسے
جنھوننے حق کی حمايت کا راستہ اختيار نہ کرکے عفو کا راستہ اختيار کيا فرمايا:''ہمارے شيعوں کو رسوا و ذليل کيا تم ميں

  سے جو جانا چاہے وه چال جائے ، تم پر کو ئی زبردستی نہيں ہے۔۔۔''۔
) باقی ره گئے ١يہم السالم (اللچی افراد آپ سے جدا ہو گئے ،صرف آپ کے ساتھ آپ کے منتخب اصحاب اور اہل بيت عل

،آپ نے ان مشکل حاالت ميندنيا پرست افراد سے اجتناب کيا جن ميں آپ کو ناصر و مدد گار کی ضرورت تھی ، آپ نے 
سخت لمحات ميں مکر و فريب سے اجتناب کيا آپ کا عقيده تھا کہ خدا پر ايمان رکھنے والے افراد کے لئے ايسا کرنا زيب 

  نہيں ديتا۔
ف گوئی و صراحت کا اثر تھا کہ آپ نے محرم الحرام کی شب عاشوره ميں اپنے اہل بيت اور اصحاب کو جمع کر اسی صا

کے ان سے فرمايا کہ ميں کل قتل کر ديا جائونگا اور جو ميرے ساتھ ہيں وه بھی کل قتل کردئے جائينگے،آپ نے صاف 
رات کی تاريکی مينمجھ سے جدا ہوجا ئو ،تو اس عظيم خاندان طور پر ان کے سامنے اپناامر بيان فر ماتے ہوئے کہا کہ تم 

  نے آپ سے الگ ہونے سے منع کر ديا اور آپ کے سامنے شہادت 
  پرمصر ہوئے ۔

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

  ۔٢٤٠،صفحہ ١۔انساب االشراف، جلد ١

يں جو کائنات ميں ہميشہ باقی حکومتيں ختم ہو گئيں بادشاه اس دنيا سے چلے گئے ليکن يہ بلند اخالق باقی رہنے کے حقدارہ
  رہيں گے ،کيونکہ يہ بلند و باال اور اہم نمونے ہيں جن کے بغير انسان کريم و شفيق نہيں ہو سکتا ۔

  ۔ حق کے سلسلہ ميں استقامت ٥
و امام حسين کی اہم اور نماياں صفت حق کے سلسلہ ميں استقامت و پا ئيداری تھی ،آپ نے حق کی خاطر اس مشکل راستہ ک

  طے کيا،باطل کے قلعوں کو مسمار اور ظلم و جور کو نيست و نابود کر ديا ۔
آپ نے اپنے تمام مفاہيم ميں حق کی بنياد رکھی ،تيربرستے ہوئے ميدان کو سر کيا،تاکہ اسالمی وطن ميں حق کا بول باال 

اطل قواعدو ضوابط معين ہو،سخت دلی کے موج مارنے والے سمندر سے امت کو نجات دی جائے جس کے اطراف ميں ب
کئے گئے تھے ،ظلم کا صفايا ہو،سرکشی کے آشيانہ کی فضا ميں باطل کے اّڈے، ظلم کے ٹھکانے اور سرکشی کے آشيانے

  وجود ميں آگئے تھے، امام نے ان سب سے روگردانی کی ہے ۔
و ئی بھی مفہوم حق کے مفہوم سے امام نے امت کو باطل خرافات اور گمرا ہی ميں غرق ہوتے ديکھا ،آپ کی زند گی ميں ک

زياده نماياں شمار نہيں کيا جاتا تھا ،آپ حق کا پرچم بلند کر نے کے لئے قربانی اور فديہ کے ميدان ميں تشريف الئے ،آپ 
  نے اپنے اصحاب سے مالقات کرتے وقت اس نورانی مقصد کا يوں اعالن فرمايا:

ا جا رہا ہے اورنہ ہی باطل سے منع کيا جا رہا ہے، جس سے مومن هللا سے ''کيا تم نہيں ديکھ رہے ہو کہ نہ حق پر عمل کي
  مالقات کر نے کے لئے راغب ہو ۔۔۔''۔

امام حسين کی شخصيت ميں حق کا عنصر مو جود تھا ،اور نبی اکرم ۖنے آپ کی ذات ميں اس کريم صفت کا مشاہده فرمايا 
مبارک کے بوسے ليا کرتے تھے جس سے کلمة هللا ادا ہوااور وه حسينتھا ، (مو رخين کے بقول )آپ ۖہميشہ امام کے گلوئے 

  جس نے ہميشہ کلمۂ  حق کہا اور زمين پر عدل و حق کے چشمے بہائے ۔

  ۔ صبر ٦
سيد الشہدا کی ايک منفر د خاصيت دنياکے مصائب اور گردش ايام پر صبر کرنا ہے ،آپ نے صبر کی مٹھاس اپنے بچپن 
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ور مادر گرامی کی مصيبتيں برداشت کيں ،اپنے پدر بزرگوار پرآنے والی سخت مصيبتونکا مشاہده سے چکھی ،اپنے جد ا
کيا،اپنے برادر بزرگوار کے دور ميں صبر کا گھونٹ پيا ،ان کے لشکر کے ذريعہ آپ کو رسوا و ذليل اورآپ سے غداری 

در بزرگوار کے تمام آالم و مصائب ميں شريککرتے ديکھا يہاں تک کہ آپ صلح کرنے پر مجبور ہوگئے ليکن آپ اپنے برا
رہے ،يہاں تک کہ معاويہ نے امام حسن کو زہر ہالہل ديديا، آپ اپنے بھا ئی کا جنازه اپنے جد کے پہلو ميں دفن کرنے کے 

ے لئے لے کر چلے تو بنی اميہ نے آپ کا راستہ روکا اور امام حسن کے جنازه کو ان کے جد کے پہلو ميں دفن نہيں ہون
  ديايہ آپ کے لئے سب سے بڑی مصيبت تھی ۔

آپ کے لئے سب سے عظيم مصيبت جس پر آپ نے صبر کيا وه اسالم کے اصول و قوانين پرعمل نہ کرنا تھانيز آپ کے 
لئے ايک بڑی مصيبت يہ تھی کہ آپ ديکھ رہے تھے کہ آپ کے جدبزرگوار کی طرف جھوٹی حديثيں منسوب کی جا رہی 

شريعت ا ٰلہی مسخ ہو رہی تھی آپ نے اس الميہ کا بھی مشاہده کيا کہ آپ کے پدر بزرگوار پر منبروں سےہيں جن کی بنا پر 
سب و شتم کياجارہا ہے نيز باغی'' زياد''شيعوں اور آپ کے چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار رہاتھاچنانچہ آپ نے ان 

  تمام مصائب و آالم پر صبر کيا ۔
آپ نے صبر کيا وه دس محرم الحرام تھی مصيبتيں ختم ہونے کا نام نہيں لے رہی تھيں بلکہ جس سب سے سخت مصيبت پر 

مصيبتيں آپ کا طواف کر رہی تھيں آپ اپنی اوالد اور اہل بيت کے روشن و منورستاروں کے سامنے کھڑے تھے ،جب ان 
ور استقامت کی تلقين کر رہے تھے کی طرف تلواريں اور نيزے بڑھ رہے تھے تو آپ ان سے مخاطب ہو کر ان کو صبر ا

  :''اے ميرے اہل بيت !صبر کرو ،اے ميرے چچا کے بيٹوں! صبر کرو اس دن سے زياده سخت دن نہيں آئے گا ''۔
آپ نے اپنی حقيقی بہن عقيلہ بنی ہاشم کو ديکھا کہ ميرے خطبہ کے بعد ان کا دل رنج و غم سے بيٹھا جارہا ہے تو آپ جلدی 

  اور جو هللا نے آپ کی قسمت ميں لکھ ديا تھا اس پر ہميشہ صبرو رضا سے پيش آنے کا حکم ديا ۔ سے ان کے پاس آئے
سب سے زياده خوفناک اور غم انگيز چيز جس پر امام نے صبر کيا وه بچوں اور اہل وعيال کا پياس سے بلبالنا تھا ،جوپياس 

ن کررہے تھے اور ان کو يہ خبر دے رہے تھے کہ ان کی شدت سے فرياد کر رہے تھے، آپ ان کو صبرو استقامت کی تلقي
  تمام مصائب و آالم کو سہنے کے بعد ان کا مستقبل روشن و منور ہو جا ئے گا ۔

آپ نے اس وقت بھی صبر کا مظاہره کيا جب تمام اعداء ايک دم ٹوٹ پڑے تھے اور چاروں طرف سے آپ کو نيزے و تلوار
  کی شدت سے بے تاب ہو رہا تھا ۔ مار رہے تھے اور آپ کا جسم اطہرپياس

  عاشور کے دن آپ کے صبرو استقامت کو انسانيت نے نہ پہچانا ۔
اربلی کا کہنا ہے :''امام حسين کی شجاعت کو نمونہ کے طور پر بيان کيا جا تا ہے اورجنگ و جدل ميں آپ کے صبرکو 

  )١گذشتہ اور آنے والی نسليں سمجھنے سے عا جز ہيں ''۔(
و نسا انسان ہے جو ايک مصيبت پڑنے پر صبر ،عزم اور قوت نفس کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہيں چھوڑتا اوربيشک وه ک

اپنے کمزور نفس کے سامنے تسليم ہو جاتا ہے ليکن امام حسين نے مصيبتوں ميں کسی سے کو ئی مدد نہيں ما نگی، آپ نے 
ميں سے اگر کو ئی مصيبت کسی دوسرے شخص پر پڑتی تو وه  انتہا ئی صبر سے کام ليا اگرامام پر پڑنے والی مصيبتوں

  انسان کتنا بھی صبر کرتا پھر بھی اس کی طاقتيں جواب دے جاتينليکن امام کی پيشانی پر بل تک نہ آيا۔
مو رخين کا کہنا ہے :آپ اس عمل ميں منفرد تھے، آپ پرپڑنے والی کو ئی بھی مصيبت آپ کے عزم ميں کو ئی رکاوٹ نہ 

کی ،آپ کا فرزند ارجمند آپ کی زندگی ميں مارا گيا ليکن آپ نے اس پر ذرا بھی رنجيدگی کا اظہار نہيں کيا آپ سے ال س
اس سلسلہ ميں سوال کيا گيا تو آپ نے فرمايا:''بيشک ہم اہل بيت هللا سے سوال کرتے ہيں تو وه ہم کو عطا کرتا ہے اور جب 

  )٢ا ہے تو ہم اس پر راضی رہتے ہيں ''۔(وه ہم سے ہماری محبوب چيز کو لينا چا ہت
آپ ہميشہ هللا کی قضا و قدر پر راضی رہے اور اس کے حکم کے سامنے تسليم رہے ،يہی اسالم کا جوہر اور ايمان کی انتہا 

  ہے ۔

  ۔حلم٧
اس بات  امام حسين کی بلند صفت اور آپ کے نماياں خصوصيات ميں سے ايک صفت حلم و بردباری ہے چنانچہ(راويوں کا

  پر اجماع ہے کہ )برائی کرنے والے کا اس کی برائی سے اور گناہگار کا اس کے 
..............  

  ۔٢٢٩،صفحہ ٢۔کشف الغمہ ،جلد ١
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  ۔٢٢٢،صفحہ ٢۔االصابہ، جلد ٢

گناه سے موازنہ نہيں کياجا سکتا ،آپ سب کے ساتھ نيکی سے پيش آتے ان کو امر بالمعروف کيا کرتے تھے، حلم کے 
سلہ ميں آپ کی شان آپ کے جد رسوۖل هللا کے مثل تھی جن کے اخالق و فضا ئل تمام انسانوں کے لئے تھے،چنانچہ آپ سل

اس صفت کے ذريعہ مشہور و معروف ہوئے اور آپ کے بعض اصحاب نے اس صفت کو عروج پر پہنچايا،جو آپ کے 
  ماتے ۔ ساتھ برا ئی سے پيش آتا آپ اس پر صلۂ  رحم کرتے اور احسان فر

مو رخين کا کہنا ہے: آپ کے بعض مو الی ايسی جنايت کرتے تھے جو تاديب کا سبب ہو تی تھی تو امام ان کو تا ديب کرنے 
کا حکم ديتے تھے ،ايک غالم نے آپ سے عرض کيا :اے ميرے موال و سردار خدا فر ماتا ہے :(والکاظمين الغيظ )امام 

فر ما يا :َخلُّواعنہ ،فقد کظمت غيظی ۔۔۔''۔''اس کو آزاد کردو ميں نے اپنے غصہ کوحسين نے اپنی فياضی پر مسکراتے ہوئے 
  پی ليا ہے ''۔

  غالم نے جلدی سے کہا :(والعافين عن الناس )۔''اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہيں''
  ''قد عفوت عنک ''،(ميں نے تجھے معاف کرديا )۔
ُ يُِحبُّ المحسنين )(غالم نے مزيد احسان کی خو اہش کرتے ہوئے کہ )''اور هللا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ١ا:(وّهللاٰ

  ہے ''
  ''انت حّرلوجہ ّهللاٰ ِ۔۔۔''۔''تو خدا کی راه ميں آزاد ہے ''

  پھر آپ نے اس کو ايسا انعام و اکرام دياتا کہ وه لوگوں سے سوال نہ کر سکے ۔
  ا نہيں ہو ا اور آپ ہميشہ حلم سے پيش آتے رہے۔يہ آپ کا ايسا ُخلق عظيم ہے جو کبھی آپ سے جد

  ۔تواضع٨
امام حسين بہت زياده متواضع تھے اور انانيت اور تکبر آپ کے پاس تک نہيں پھٹکتا تھا ،يہ صفت آپ کو اپنے جد بزرگوار 

سے ميراث ميں ملی تھی جنھوں نے زمين پرفضائل اور بلند اخالق کے اصول قائم کئے ۔راويوں نے آپ کے  رسول اسالم ۖ
  بلند اخالق اور تواضع کے متعلق متعددواقعات بيان کئے ہيں ،ہم ان ميں سے ذيل ميں چند واقعات بيان کر رہے ہيں :

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

  ۔١٣٤۔سورئہ آل عمران، آيت ١

وں کے پاس سے گذر ہوا جو کھانا کھا رہے تھے، انھوں نے آپ کو کھانا کھانے کے لئے کہا تو آپ اپنے ۔آپ کا مسکين١
مرکب سے اتر گئے اور ان کے ساتھ بيٹھ کر کھانا کھايا،پھر ان سے فرمايا:''ميں نے تمہاری دعوت قبول کی تو تم ميری 

کے ساتھ آپ کے گھر تک آئے آپ نے اپنی زوجہ رباب سےدعوت قبول کر و'' انھوں نے آپ کے کالم پر لبيک کہا اور آپ 
فرمايا:''جو کچھ گھر ميں موجود ہے وه ال کر ديدو''۔ انھوں نے جو کچھ گھر ميں رقم تھی وه ال کر آپ کے حوالہ کر دی اور

  )١آپ نے وه رقم ان سب کو ديدی۔(
ہے تھے ،آپ نے ان کو سالم کيا تو انھوں نے آ پ۔ ايک مرتبہ آپ ان فقيروں کے پاس سے گذرے جو صدقہ کا کھانا کھا ر٢

کو کھانے کی دعوت دی توآپ ان کے پاس بيٹھ گئے اور ان سے فرمايا:''اگر يہ صدقہ نہ ہوتا تو ميں آپ لوگوں کے ساتھ 
  )٢۔(کھاتا ''پھر آپ ان کو اپنے گھر تک لے کر آئے ان کو کھانا کھاليا ، کپڑا ديا اور ان کو درہم دينے کا حکم ديا 

اس سلسلہ ميں آپ نے اپنے جد رسول هللا ۖ کی اقتدا فر ما ئی ،ان کی ہدايات پر عمل پيرا ہوئے، (مو رخين کا کہنا ہے کہ )آپ
غريبوں کے ساتھ مل ُجل کر رہتے اور ان کے ساتھ اٹھتے اور بيٹھتے تھے ہميشہ ان پر احسان فر ماتے ان سے نيکی سے 

  پنے فقر سے بغاوت نہ کرتا اور مالدار اپنی دولت ميں بخل نہيں کرتا تھا ۔پيش آتے تھے يہاں تک کہ فقير ا
..............  

  ۔٥٤،صفحہ ١٣۔تاريخ ابن عساکر، جلد ١
 ۔١١٠،صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ٢
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 خوشبوئے حيات

 

  

  وعظ و ارشاد
کے پدربزرگوار لوگوں کو وعظ و امام حسين ہميشہ لوگوں کو وعظ و نصيحت کرتے تھے جيسا کہ آپ سے پہلے آپ 

نصيحت فر ماتے تھے ،جس سے ان کا ہدف لوگوں کے دلوں ميں اچھا ئی کی رشد و نمو کر نا ،ان کو حق اور خير کی 
طرف متوجہ کرنا اور ان سے شر ،غرور اورغصہ وغيره کو دور کر نا تھا۔ ہم ذيل ميں آپ کی چند نصيحت بيان کر رہے 

  ہيں :
ے :''اے ابن آدم !غوروفکر کر اور کہہ :دنيا کے بادشاه اور ان کے ارباب کہاں ہينجو دنياميں آباد تھے انھوںامام کا فر مان ہ

  نے زمين ميں بيلچے مارے اس ميں درخت لگائے ،شہروں کو آباد کيا اور سب کچھ 
عنقريب اُن کے پاس جانے کر چلے گئے جبکہ وه جانا نہيں چا ہتے تھے ،ان کی جگہ پر دوسرے افراد آگئے اور ہم بھی 

  والے ہيں ۔
اے فرزند آدم! اپنی موت کو ياد کر اور اپنی قبر ميں سونے کو ياد رکھ اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو ياد کر ،جب 

تيرے اعضاء و جوارح تيرے خالف گواہی دے رہے ہوں گے اور اس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے ،دل حلق تک آگئے ہوں 
کے چہرے سفيد ہوں گے اور کچھ رو سيا ه ہوں گے، ہر طرح کے راز ظا ہر ہو جا ئيں گے اور عدل و گے، کچھ لوگوں 

  انصاف کے مطابق فيصلہ ہوگا ۔
اے فرزند آدم ! اپنے آباء و اجداد کو ياد کر اور اپنی اوالد کے بارے ميں سوچ کہ وه کس طرح کے تھے اور کہاں گئے اور 

  پاس پہنچ جا ئو گے اور عبرت لينے والوں کے لئے عبرت بن جا ئو گے ''۔ گويا عنقريب تم بھی اُ ن ہی کے
  پھر آپ نے يہ اشعارپڑھے :

  
  اين الملوک التی عن حفظھا غفلت
  حتٰی سقاھا بکٔاس الموت ساقيھا؟

  
  تلک المدائن فی اآلفاق خالية 
  عادت خراباًوذاَق اْلَمْوِت بَانِْيھَا

  
  اَموالنا لذو الوّراِث نَْجَمُعھَا

  )١وُدوُرنا لخراب الدھر نَْبنِْيھَا''(
  

  ''وه بادشاه کہاں گئے جو ان محلوں کی حفاظت سے غافل ہو گئے يہاں تک کہ موت نے اُن کو اپنی آغوش ميں لے ليا ؟
  وه دور دراز کے شہر ويران ہو گئے اور ان کو بسانے والے موت کا مزه چکھ چکے ۔

  ناور اپنے گھر تباه ہونے کے لئے بناتے ہيں ''۔ہم دولت کووارثوں کے لئے اکٹھا کرتے ہي
يہ بہت سے وه وعظ و نصيحت تھے جن سے آپ کا ہدف اور مقصد لوگوں کی اصالح ان کو تہذيب و تمدن سے آراستہ کرنا 

  اور خواہشات نفس اور شر سے دور رکھنا تھا ۔
..............  

  ۔٢٨،صفحہ ١۔االرشاد (ديلمی )،جلد ١

  

  اقوال زّرين 
پروردگار عالم نے امام حسين کو حکمت اور فصل الخطاب عطا فرمايا تھا، آپ اپنی زبان مبارک سے مواعظ ،آداب اور تمام 
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  اسوئہ حسنہ بيان فرماتے تھے ،آپ کی حکمت کے بعض کلمات قصار يہ ہيں :
م انجام ديتا ہے اور نہ ہی عذر ۔امام حسين کا فرمان ہے :''تم عذر خو اہی کر نے سے پرہيز کرو ،بيشک مو من نہ برا کا١

  )١خوا ہی کرتا ہے ،اور منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور عذر خوا ہی کرتا ہے۔۔۔''۔(
۔امام حسين فرماتے ہيں :''عاقل اس شخص سے گفتگو نہيں کرتا جس سے اسے اپنی تکذيب کا ڈرہو،اس چيز کے متعلق ٢

ص پر اعتماد نہيں کرتا جس کے دھوکہ دينے کا اسے خوف ہو اور سوال نہيں کرتا جس کے اسے انکار کا ڈرہو ،اس شخ
  )٢اس چيز کی اميد نہيں کرتا جس کی اميد پر اسے اطمينان نہ ہو ۔۔۔''۔(

۔امام حسين کافرمان ہے :''پانچ چيزيں ايسی ہيں اگر وه کسی ميں نہ ہوں تو اس ميں بہت سے نيک صفات نہيں ہوں گے ٣
  )٣ن خلق ''۔(عقل ،دين ،ادب ،حيا اور ُحس

  ) ٤۔امام حسين فرماتے ہيں :''بخيل وه ہے جو سالم کرنے ميں بخل سے کام لے ''۔(٤
  )٥۔امام حسين فرماتے ہيں :''ذلت کی زند گی سے عزت کی موت بہتر ہے ''۔(٥
۔امام نے اس شخص سے فرمايا جو آپ سے کسی دوسرے شخص کی غيبت کر رہاتھا :''اے شخص غيبت کرنے سے باز ٦
  )٦، بيشک يہ کتّوں کی غذا ہے ۔۔۔''۔(آجا

  حضرت امام حسين اورعمر
  امام حسين ابھی جوان ہی تھے آپ جب بھی عمر کے پاس سے گذرتے تھے تو بہت ہی غمگين ورنجيده 

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

  ۔ ٢٤٦۔تحف العقول، صفحہ ١
  ۔٥٥۔ريحانة الرسول، صفحہ ٢
  ۔٥٥۔ريحانة الرسول ،صفحہ ٣
  ۔٥٥فحہ ۔ريحانة الرسول ،ص٤
  ۔٢٤٦۔تحف العقول ،صفحہ ٥
  ۔٢٤٥۔تحف العقول، صفحہ ٦

رہتے تھے، چونکہ وه آپ کے پدر بزرگوار کی جگہ پر بيٹھاہوا تھاايک بار عمر منبر پر بيٹھا ہوا خطبہ دے رہا تھا تو 
  جا کر بيٹھ۔۔۔''۔امامحسين نے منبر کے پاس جا کر اس سے کہا :''ميرے باپ کے منبر سے اتر اور اپنے باپ کے منبر پر 

  امام حسين کے اس صواب ديد پر عمر ہکاّ بّکا ره گيااور آپ کی تصديق کرتے ہوئے کہنے لگا :
  آپ نے سچ کہا ميرے باپ کے پاس منبر ہی نہيں تھا۔۔۔

عمر نے آپ کو اپنے پہلو ميں بٹھاتے ہوئے آپ سے سوال کيا کہ آپ کو يہ بات کہنے کے لئے کس نے بھيجا :آپ کو اس 
  ات کی کس نے تعليم دی ؟ب

  ''خدا کی قسم مجھے يہ بات کسی نے نہيں سکھا ئی ''۔
امام حسين بچپن ميں ہی بہت زياده با شعور تھے، آپ نے اپنے جد کے منبر کے شايان شان اپنے پدربزرگوار کے عالوه 

  کسی کو نہيں پايا جو حکمت کے رائد اور نبی ۖ کے علم کے شہر کا دروازه ہيں ۔

  امام حسين معاويہ کے ساتھ  حضرت
امت معاويہ کا شکار ہو کر ره گئی ،اس کے ڈرائونے حکم کے سامنے تسليم ہو گئی ،جس مينفکری اور معاشرتی حقد وکينہ 

کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور جو کچھ اسالم نے امت کی اونچے پيمانہ پر تربيت اور ايسے بہترين اخالق سے آراستہ کيا 
  کے دلوں سے نکال کر دور پھينک ديا اور اس نے مندرجہ ذيل سياسی قوانين معين کئے : تھا اس کو امت

۔اس نے اسالم کے متعلق سعی و کو شش کرنے والے ارکان حجر بن عدی ،ميثم تمار ،رشيد ہجری ، عمرو بن الحمق ١
ان کو قربان گاه ميں ال کر قتل کر خزاعی اور ان کے مانند اسال م کی بڑی بڑی شخصيتوں کو ہالک کر نے کی ٹھان لی اور 

ديا،کيونکہ انھوں نے اس کے حکم کا ڈٹ کر مقابلہ کيااور وه اس کی ظلم و استبداد سے بھری ہو ئی سياست سے ہالک 
  ہوئے ۔

۔اس نے اہل بيت کی اہميت کو کم کرنا چا ہا جو اسالم اور معاشره کے لئے مرکزی حيثيت رکھتے تھے اور جو امت کو ٢
راه پر گا مزن کر نا چا ہتے تھے، اس امت کو ان سے حساس طور پر متعصب کرديا ،امت کے لئے مسلمانوں پر  ترقی کی



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

 
 

سب و شتم کرنا واجب قرار ديا ،ان کے بغض کو اسالمی حيات کا حصہ قرار ديا،اس نے اہل بيت کی شان و منزلت کو 
يا اور ان (اہل بيت ) پر منبروں سے نماز جمعہ او ر عيدين گھٹانے کيلئے تعليم و تربيت اور وعظ و ارشاد کا نظام معين ک

  وغيره مينسب و شتم کرنا واجب قرار ديا ۔
۔اسالم کے واقعی نو ر ميں تغير و تبدل کيا،تمام مفاہيم و تصورات کو بدل ڈاال ،اس نے رسول خدا ۖ سے منسوب کر کے احا ٣

نت کے خالف احاديث گڑھ کر بہت خوش ہوتے تھے ، بڑے ديث گڑھنے والے معين کئے ،حديث گڑھنے والے عقل اور س
افسوس کا مقا م ہے کہ ان گڑھی ہو ئی احاديث کو صحاح وغيره ميں لکھ ديا گيا ،جن کتابوں کو بعض مؤ  لفين لکھنے کيلئے

کر تی ہيں  مجبور و ناچار ہو گئے اور ان ميں ان گڑھی ہو ئی احاديث کو مدّون کياجو ان گڑھی ہو ئی باتوں پر داللت
،ہمارے خيال ميں يہ خوفناک نقشہ ايسی سب سے بڑی مصيبت ہے جس ميں مسلمان گرفتار ہوئے اور مسلمان ان گڑھی 

  ہوئی احاديث پر يہ عقيده رکھنے لگے کہ يہ ان کے دين کا جزء ہے اور وه ان احا ديث سے برٔی الذمہ ہيں ۔

  امام حسين کا معاويہ کے ساتھ مذاکره
نے معاويہ سے سخت لہجہ ميں مذاکره کياجس سے اس کی سياه سياست کا پرده فاش ہو اجو هللا کی کتاب اور اس امام حسين 

کے نبی کی سنت کے با لکل مخالف تھی اور جس ميں اسالم کے بزرگان کے قتل کی خبريں مخفی تھيں،يہ معاويہ کی 
کت پر مشتمل تھا ،ہم نے اس کو تفصيل کے ساتھ اپنی کتاب سياست کا ايک اہم وثيقہ تھاجو معاويہ کے جرائم اور اس کی ہال

  (حياةاالمام الحسين )ميں بيان کيا ہے ۔

  مکہ معظمہ ميں سياسی اجالس
امام حسين نے مکہ ميں ايک سياسی اور عمو می اجالس منعقد کيا جس ميں حج کے زمانہ ميں آئے ہوئے تمام مہا جرين و 

ت کی ،امام حسين نے ان کے درميان کھڑے ہوکر خطبہ ديا ، سرکش و باغی معاويہ انصار وغيره اور کثيرتعدادنے شرک
کے زمانہ ميں عترت رسول ۖ پر ڈھا ئے جانے والے مصائب و ظلم و ستم کے سلسلہ ميں گفتگو فر ما ئی آپ کے خطبہ کے 

  چند فقرے يہ ہيں :
نجام دئے جس کو تم نے ديکھا ،جس سے تم آگاه ہو ''اس سرکش (معاويہ ) نے ہمارے اور ہمارے شيعوں کے ساتھ وه کام ا

اور شاہد ہو ،اب ميں تم سے ايک چيز کے متعلق سوال کر نا چا ہتا ہوں ، اگر ميں نے سچ بات کہی تو ميری تصديق کرنا 
جائو تو اور اگر جھوٹ کہا تو ميری تکذيب کرنا ،ميری بات سنو ، ميرا قول لکھو ،پھر جب تم اپنے شہروں اور قبيلوں ميں 

لوگوں ميں سے جو ايمان الئے اور اس پر اعتماد کرے تو تم اس کو ہمارے حق کے سلسلہ ميں جو کچھ جانتے ہواس سے 
آگاه کرو اور اس کی طرف دعوت دوميں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اس امر کی تم کو تعليم دی جائے اور يہ امر 

نور کو کا مل کر نے واال ہے چا ہے يہ بات کفار کو کتنی ہی نا گوار کيوں نہمغلوب ہو کر ره جا ئے اور خدا وند عالم اپنے 
  ہو ''۔

اجالس کے آخر ميں امام نے اہل بيت کے فضائل ذکر کئے جبکہ معاويہ نے اُن پر پرده ڈالنا چاہا،اسالم ميں منعقد ہونے واال 
  يہ پہال سيمينار تھا ۔

  آپ کا يزيد کی وليعہدی کی مذمت کرنا 
ويہ نے يزيد کو مسلمانوں کا خليفہ معين کرنے کی بہت کو شش کی ،بادشاہت کو اپنی ذريت و نسل ميں قرار دينے کے معا

تمام امکانات فراہم کئے ،امام حسين نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور اس کا انکار کيا چونکہ يزيد ميں مسلمانوں کا 
حسين نے اس کے صفات يوں بيان فرمائے : وه شرابی شکارچی،شيطان کاخليفہ بننے کی ايک بھی صفت نہيں تھی اور امام 

مطيع و فرماں بردار ،رحمن کی طاعت نہ کرنے واال ،فساد برپا کرنے واال،حدود اٰلہی کو معطل کرنے واال ، مال غنيمت 
عاويہ نے امام حسين کو ) م١ميں ذاتی طور پر تصرف کرنے واال حالل خدا کو حرام،اور حرام خدا کو حالل کرنے واال ہے(

ہر طريقہ سے اس کے بيٹے يزيد کی بيعت کرنے کيلئے قانع کر نا چاہا ،اس کے عالوه اس کے پاس کو ئی اور چاره نہيں 
  تھا ۔

  معاويہ کی ہالکت
اس کا انکار جب باغی معاويہ ہالک ہو ا تو حاکم مدينہ وليد نے يزيد کی بيعت لينے کيلئے امام حسين کو بال بھيجا ، امام نے 

کيا اور اس سے فر مايا:''ہم اہل بيت نبوت ،معدن رسالت اور مختلف المالئکہ ہيں،ہم ہی سے هللا نے آغاز کيا اور ہم ہی پر 
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اختتام ہوگا اور يزيد فاسق ، شرابی ،نفس محترم کا قتل کرنے واال،متجاہر بالفسق (کھلم کھال گناه کرنے واال)ہے اور مجھ 
  ) ٢يعت نہيں کرسکتا ''۔(جيسا اس جيسے کی ب

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

  ۔٥٥٣،صفحہ ٢۔تاريخ ابن اثير،جلد ١
  )۔١٨،صفحہ ٥۔(نقل شده کتاب الفتوع جلد٢٥٥،صفحہ ٢۔حياةاالمام حسين ، جلد ٢

جس طرح خاندان نبوت کے تمام افراد نے اس کی بيعت کرنے سے انکار کر ديا اسی طرح امام حسين نے بھی اپنے بزرگوں
  ع کرتے ہوئے يزيد کی بيعت کرنے سے انکار فرماديا ۔کی اتبا

  حضرت امام حسين کا انقالب
نے مسلمانوں کی کرامت و شرف کو پلٹانے ،ان کو امويوں کے ظلم و ستم سے نجات دينے کيلئے يزيد کے امام حسين 

خالف ايک بہت بڑا انقالب برپا کيا ،آپ نے اپنے اغراض و مقاصد کا اعالن کرتے ہوئے فرمايا:'' انی لم اخرج۔۔۔'' ''ميں 
نا کی امت ميں اصالح کيلئے نکال ہوں ،ميں امر بالمعروف اور سرکشی ،طغيان ،ظلم اور فساد کيلئے نہيں نکال ميں اپنے نا

  نہی عن المنکرکرنا چا ہتا ہوں ميں اپنے نانا اور بابا کی روش پر چلنا چا ہتا ہوں ''۔
امام حسين نے اپنا انقالب اس لئے جاری رکھا تاکہ آپ ملکوں ميں اصالحی اقدامات کی بنياد رکھيں ،لوگوں کے مابين 

حق کا بول باال ہو ،اور وه خوفناک منفی پہلو ختم ہو جا ئيں جن کو اموی حکام نے اسالمی حيات ميں نافذ کر معاشره ميں 
  رکھا تھا ۔

جب امام حسين نے حجاز کو چھوڑ کر عراق جانے کا قصد کيا تو لوگوں کو جمع کرنے کا حکم ديا، بيت هللا الحرام ميں خلق 
ايک جاودانہ تاريخی خطبہ ارشاد فرماياجس کے چند جملے يہ ہيں :''الحمد  کثير جمع ہو گئی ،آپ نے ان کے درميان

۔۔۔'' ''تمام تعريفيں خدا کے لئے ہيں ،ہر چيز مشيت اٰلہی کے مطابق ہے خدا کی مرضی کے بغير کو ئی قوت  ،وماَشاَئ ّهللاٰ ّٰ
ے جس طرح جوان عورت کے گلے ميں ہار نہيں ،خدا کا درود و سالم اپنے نبی پر ، لوگوں کے لئے موت اسی طرح مقدر ہ

ہميشہ رہتا ہے ،مجھے اپنے آباء واجداد سے ملنے کا اسی طرح شوق ہے جس طرح يعقوب ،يوسف سے ملنے کيلئے بے 
چين تھے ، مجھے راِه خدا ميں جان دينے کا اختيار ديديا گيا ہے اور ميں ايسا ہی کرونگا ،ميں ديکھ رہاہوں کہ ميدان کربال 

بدن پاش پاس کرديا جا ئے گا ،اور ميری الش کی بے حرمتی کی جا ئے گی ،ميں اس فيصلہ پر راضی ہوں ،خدا  ميں ميرا
کی خوشنودی ہم اہل بيت کی خو شنودی ہے، ہم خدا کے امتحان پر صبر کريں گے خدا ہم کو صابرين کا اجر عطا فرمائے 

بروز قيامت آپ کے بدن کے ٹکڑے اکٹھے کر دئے جا ئيں گے گا ،رسول خدا ۖ سے آپ کے بدن کا ٹکڑا جدا نہيں ہو سکتا ،
جن کی بنا پر آپ خوش ہوں گے اور اُ ن کے ذريعہ آپ کا وعده پورا ہوگا ،لٰہذا جو ہمارے ساتھ اپنی جان کی بازی لگانے 

بح روانہ کے لئے تيار ہو اور خدا سے مالقات کيلئے آماده ہو وه ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تيار رہے کہ ميں کل ص
  ہوجائوں گا ''۔

ہم نے اس سے فصيح و بليغ خطبہ نہيں ديکھا ،امام نے اپنے شہادت کے اراده کا اظہار فرمايا،هللا کی راه مينزند گی کو کوئی
اہميت نہيں دی،موت کا استقبال کيا ،مو ت کو انسان کی زينت کيلئے اس کے گلے کے ہار سے زينت کے مانند قرارديا جو 

کی گردن کی زينت ہوتا ہے ،زمين کے اس جگہ کا تعارف کرايا جہاں پرآپ کا پاک و پاکيزه خون بہے گا ،يہ  ہار لڑکيوں
جگہ نواويس اور کربال کے درميان ہے اس مقا م پر تلواريں اور نيزے آپ کے جسم طاہر پر لگيں گے، ہم اس خطبہ کی 

  الحسين ''ميں کرچکے ہيں۔تحليل اور اس کے کچھ گوشوں کا تذکره کتاب '' حياة االمام 
جب صبح نمودار ہو ئی تو امام حسين نے عراق کا رخ کيا ،آپ اپنی سواری کے ذريعہ کربال پہنچے، آپ نے شہادت کے 

درجہ پر فائز ہونے کے لئے وہيں پر قيام کيا ،تاکہ آپ اپنے جد کے اس دين کو زنده کرسکيں جس کو بنی اميہ کے سر 
  ی ٹھان رکھی تھی۔ پھرے بھيڑيوں نے مٹا نے ک

  شہادت 
فرزند رسول پر يکے بعد ديگرے مصيبتيں ٹوٹتی رہيں ،غم ميں مبتال کرنے واال ايک واقعہ تمام نہيں ہوتا تھا کہ اس سے 

  سخت غم واندوه ميں مبتال کرنے والے واقعات ٹوٹ پڑتے تھے ۔
آپ سے پہلے کسی دينی رہنما نے نہيں کيا  امام حسين نے ان سخت لمحات ميں بھی اس طرح مصائب کا سامنا کيا جيسا

  تھاچنانچہ اُن سخت لمحات ميں سے کچھ سخت ترين لمحات يہ ہيں :
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۔آپ مخدرات رسالت اور نبی کی ناموس کو اتنا خو فزده ديکھ رہے تھے جس کو هللا کے عالوه اور کو ئی نہيں جانتا ،ہر ١
اره اپنے پاک خون ميں ڈوب جائے گا،جيسے ہی وه آخری رخصت لمحہ ان کو يہ خيال تھا کہ ان کی عترت کاايک ايک ست

کو آئيں گے ان کا خوف و دہشت اور بڑھ جا ئيگا چونکہ بے رحم دشمن ان کو چاروں طرف سے گھير ے ہوئے تھے 
وں سے ،انھينيہ نہيں معلوم تھا کہ والی و وارث کی شہادت کے بعد ان پر کيا گذرے گی، ا مام ان پر آنے والی تمام مصيبت

آگاه تھے ،لٰہذاآپ کا دل رنج و حسرت سے محزون ہورہا تھا، آپ ہميشہ ان کو صبر و استقامت و پا ئيداری اورآه و بکا کے 
ذريعہ اپنی عزت و آبرو ميں کمی نہ آنے دينے کا حکم فر ما رہے تھے اور ان کو يہ تعليم دے رہے تھے کہ خداوند عالم تم 

  ور تمہاری حفاظت کرے گا ۔کو دشمنوں کے شرسے بچائے گا ا
۔بچے مار ڈالنے والی پياس کی وجہ سے جاں بلب تھے ،جن کا کو ئی فريادرس نہيں تھا ،آپ کا عظيم قلب اپنے اطفال ٢

  اوراہل و عيال پر رحم و عطوفت کی خاطر پگھل رہا تھااور بچے اپنی طاقت سے زياده مصيبت کا سامنا کر رہے تھے ۔
ے اصحاب اور اہل بيت کو قتل کرنے کے بعد آپ کے بھتيجوں اور بھانجوں کے قتل کرنے کيلئے ۔مجرمين اشقياء کاآپ ک٣

  آگے بڑھ رہے تھے۔
۔آپ نے شدت کی پياس برداشت کی ،مروی ہے کہ آپ کو آسمان پر دھوئيں کے عالوه اور کچھ نظر نہيں آرہا تھا ،شدت ٤

  پياس سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گيا تھا ۔
کا کہنا ہے :امام حسين کے چار اعضاء سے پياس کا اظہار ہو رہا تھا: پياس کی شدت کی وجہ سے آپ کے شيخ شوستری 

ہونٹ خشک ہو گئے تھے، آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گيا تھا جيسا کہ خود آپ کا فرمان ہے جب آپ کھڑے ہوئے موت 
تو آپ نے يونپياس کااظہار فرمايا :''مجھے  کے منتظر تھے اور آپ جانتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زنده نہيں رہنا ہے

پانی کا ايک قطره ديدو ،پياس کی وجہ سے ميرا جگر چھلنی ہو گيا ہے ''، آپ کی زبان ميں کا نٹے پڑگئے تھے جيسا کہ 
  )١حديث ميں آيا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھيرا چھا گيا تھا ۔(

و آپ نے اپنے خيموں کی طرف ديکھا تو ان کو خا لی پايااور زور زور ۔جب آپ کے اہل بيت اور اصحاب شہيد ہوگئے ت٥
  سے رونے لگے ۔

فرزند رسول پر پڑنے والے ان تمام مصائب و آالم کو ديکھنے اور سننے کے بعدانسان کا نفس حسرت و ياس سے پگھل 
  جاتا ہے ۔

وسننے کی دنيا کے کسی مسلمان ميں طاقت صفی الدين کا کہنا ہے :امام حسين نے جو مصائب و آالم بر داشت کئے ان ک
  )٢نہيں ہے اور ايسا ممکن نہيں ہے کہ ان کو سن کراس کا دل پگھل نہ جائے ۔(

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

  ۔٦٠۔الخصائص الحسينيہ، صفحہ ١
  ۔٣٧٤، صفحہ ٣۔حياةاالمام حسين ، جلد ٢

  

  امام کا استغاثہ

صحاب پر رنج و غم اور حسرت بھری نگاه ڈالی، تو آپ نے مشاہده کيا امتحان دينے والے امام حسين نے اپنے اہل بيت اور ا
کہ جس طرح حالل گوشت جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے ہاتھ پير زمين مارتا ہے وه سب آفتاب کی شدت تمازت سے کربال 

رم رسول ۖ کا حامی کی گرم ريت پر بلک رہے ہيں،آپ نے اپنے اہل و عيال کو بلند آواز سے گريہ کرتے ديکھا تو آپ نے ح
و مدد گار مل جانے کے لئے يوں فرياد کرنا شروع کی :''ھل من ذاب يذب عن حرم رسوُل ّهللاٰ ۖ؟ھل من موحٍد يخاف ّهللاٰ 

  )١فينا؟ھل من مغيٍث يرجواّهللاٰ فی اغاثتنا؟''۔(
ی اثر نہيں ہوا۔۔۔جب امام زين اس استغاثہ و فرياد کا آپ پر ظلم و ستم کرنے اور گناہوں ميں غرق ہونے والوں پر کو ئ

العابدين نے اپنے والد بزرگوار کی آواز استغاثہ سنی تو آپ اپنے بستر سے اٹھ کرشدت مرض کی وجہ سے عصا پر ٹيک 
لگاکر کھڑے ہوگئے ،امام حسين نے ان کو ديکھا اور اپنی بہن سيده ام کلثوم سے بلند آواز ميں کہا :''ان کو روکو، کہيں زمين

  )٢محمد سے خالی نہ ہو جائے ''،اور جلدی سے آگے بڑھ کر امام کو ان کے بستر پر لٹاديا ۔(نسل آل 

  شير خوار کی شہادت
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ابو عبد هللا کے صبر جيسا کو ن سا صبر ہو سکتا ہے ؟آپ نے يہ تمام مصائب کيسے برداشت کئے؟ آپ کے صبرسے کا 
ک سب سے زياده دردناک مصيبت آپ کے فرزند عبد هللا ئنات عاجز ہے ،آپ کے صبر سے پہاڑکانپ گئے، آپ کے نزدي

شير خوار کی مصيبت تھی جو بدر منير کے مانند تھا،آپ نے اس کو آغوش ميں ليا بہت زياده پيار کيا آخری مرتبہ الوداع کيا 
 ،اس پر بيہوشی طاری تھی ،آنکھيں نيچے دھنس گئی تھيں، ہونٹ پياس کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے ،آپ نے اس

کوہاتھونپرليا اور آفتاب کی تمازت سے بچانے کيلئے اس پرعبا کا دامن اڑھاکر قوم کے سامنے لے گئے، شايد وه رحم کھا 
  کر اس کوايک گھونٹ پانی پال ديں،آپ نے

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

  ۔٣٨۔درراالفکار فی وصف الصفوة االخيار، ابوالفتح ابن صدقہ، صفحہ ١
  ۔٢٢٢فحہ ، ص٤۔مناقب ابن شہر آشوب ،جلد ٢

ان سے بچہ کے لئے پا نی طلب کيا،ان مسخ شده لوگوں کے دل پر کو ئی اثر نہيں ہوا،باغی لعين حرملہ بن کاہل نے چلہ 
کمان ميں تير جوڑا،اس نے ہنستے ہوئے اپنے لعين دوستوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہا :اس کو پکڑو ابھی پانی پالتا 

  ہوں ۔
ن پر تير مارا جيسے ہی بچہ کی گردن پر تير لگا تو اس کے دونوں ہاتھ قماط (نو زائيده بچہ (اے خدا !)اس نے بچہ کی گرد

کے لپيٹنے کا کپڑا)سے باہر نکل گئے ، بچہ اپنے باپ کے سينہ پر ذبح کئے ہوئے پرندے کی طرح تڑپنے لگا ،اس نے 
ا جسے ديکھ کر دل پھٹ جاتے ہيں اور زبانوں پرآسمان کی طرف سر اٹھايااور باپ کے ہاتھوں پر دم توڑديا۔۔۔يہ وه منظر تھ

تالے لگ جاتے ہيں،امام نے پاک خون سے بھرے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاکر وه خون آسمان کی 
گار جانب پھينک ديااور ايک قطره بھی واپس زمين پر نہ آيا، جيسا کہ امام محمد باقر کا فرمان ہے کہ امام نے اپنے پرور د

  سے يوں مناجات فرما ئی :
''ھّون۔۔۔''''ميری مصيبتيں اس بنا پر آسان ہيں کہ اُن کو خدا ديکھ رہا ہے ،خدايا تيرے نزديک يہ مصيبتيں ناقٔہ صالح کی 

قربانی سے کم نہيں ہونا چا ہئيں خدايا اگر تونے ہم سے کا ميابی کو روک رکھا ہے تو اس مصيبت کو بہترين اجر کا سبب 
دے ، ظالمين سے ہمارا انتقام لے ،دنيا ميں نازل ہونے والی مصيبتوں کو آخرت کيلئے ذخيره قرار دے ،خدايا تو ديکھ قرار 

  رہا ہے کہ اِن لوگوں نے تيرے رسول ۖ کی شبيہ کو قتل کر ڈاال ہے ''۔
ے تلوار کی نيام سے امام حسين اپنے مر کب سے نيچے تشريف الئے اور اپنے پاک خون ميں لت پت شيرخوار بچہ کے لئ
) اے حسين !خدا نے ١قبر کھودکر اس ميں دفن کرديا ايک قول يہ ہے کہ آ پ نے شير خوار کو شہداء کے برابر ميں لٹاديا(

آپ کو اِن مصيبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ديا ،ايسی مصيبت کے ذريعہ کسی نبی کا امتحان نہيں ليا گيا اور ايسی 
  کسی مصلح پرنہيں پڑيں ۔مصيبتيں روئے زمين پر 

  امام کی ثابت قدمی
  امام تن تنہا ميدان ميں دشمنوں کے سامنے کھڑے رہے اور بڑے بڑے مصائب کی وجہ سے 

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

  ۔٣٣٣۔مقتل الحسيِن مقرم، صفحہ ١

اعتماد تھا۔ نہ آ پ کی آپ کے ايمان و يقين ميں اضافہ ہوتارہا آپ مسکر ارہے تھے اور آپ کو فردوس اعلٰی کی منزلوں پر 
اوالد ،اہل بيت اور اصحاب کے شہيد ہو جانے سے آپ کی استقامت و پائيداری ميں کو ئی کمی آئی اور نہ ہی پياس کی شدت
اور خون بہہ جانے کا آپ پر کو ئی اثر ہوا آپ ان انبياء اوراولی العزم رسولوں کی طرح ثابت قدم رہے جن کو هللا نے اپنے 

ر برتری دی ہے ، آپ کے فرزند ارجمند امام زين العابدين اپنے پدر بزرگوار کے صبر اوراستقامت کے سلسلہ بقيہ بندوں پ
ميں فرماتے ہيں:'' جيسے جيسے مصائب ميں شدت ہو تی جا رہی تھی آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا جا رہا تھا ، آپ کے 

  )١ديکھو انھيں مو ت کی بالکل پروا نہيں ہے ''۔( اعضاو جوارح مطمئن ہو تے جا رہے تھے ،بعض لوگ کہہ رہے تھے :
عبد هللا بن عمار سے روايت ہے :جب دشمنوں نے جمع ہو کر آپ پر حملہ کيا تو آپ نے ميمنہ پر حملہ کيايہاں تک کہ وه آپ
وں سے شکست کھا گئے خدا کی قسم ميننے کسی ايسے شخص کو نہيں ديکھا جس کی اوالد اور اصحاب قتل کر دئے گئے ہ

اور امام جيسی بلند ہمتی کامظاہره کرسکے، خدا کی قسم ميں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کے جيسا کو ئی شخص 
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  )٢نہيں ديکھا۔(
  ابن خطاب فہری نے آپ کی جنگ کی يوں تصوير کشی کی ہے : 

نا ظُلَماتنا    ''مھال بن عمِّ
  اِنَّ بِنَا ُسْوَرةً ِمَن القَلَق

  
  يوُف َواللِمثلکم تُحمُل الس

فَقِ    تُغمُزٔاَْحَسابُنَاِمَن الرَّ
  

ْ◌ اَلَْنسٰی اَِذااْنتََمْيُت اِلٰی    اِنِّ
  ِعزٍّ َعِزْيٍز َوَمْعَشٍرَصِدق

  
  بَْيٍض ِسبَاٍط َکاَنَّ اَْعيُنَھُْم 

ُل يَْو َم الِھيَاِج بِاْلَعلَِق''(   ) ٣تََکحَّ
..............  

  ۔٣٩۔الخصائص الحسينيہ مؤلف تستری ،صفحہ ١
  ۔١٨٨،صفحہ ٨۔تاريخ ابن کثير،جلد ٢

ميں آيا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس نے بھی ان اشعار کو مثال کے طور پر پيش کيا ٦٤۔ريحانة الرسول، صفحہ ٣
وه قتل کرديا گياحضرت امام حسين عليہ السالم نے ان اشعار کو يو م الطف ،زيد بن علی نے يوم السبخہ اور يحيٰی بن زيد نے

جوزجان ميں ،اور جب ابراہيم بن عبد هللا بن الحسن نے منصور کے خالف خروج کرتے وقت ان اشعار کو مثال کے  يوم
طور پر پيش کيا تو ان کے ساتھيوں نے ان سے بغاوت کی اور کچھ مدت نہيں گذری تھی کہ ان کو تير مارکر موت کے 

  گھاٹ اتارديا۔
  سے باز آجائو کيونکہ ہم اضطراب ميں مبتال ہيں ۔''اے ہمارے چچا کی اوالد ،ہم پر ظلم کرنے 

تمہارے جيسے افراد کی وجہ سے تلواريں ساتھ رکھی جا تی ہينورنہ عطوفت و مہربانی اوررحم وکرم ہمارے ضمير ميں 
  بساہے ۔

  جب مجھے کسی صاحب عزت اور سچی جماعت کے ساتھ منسوب کيا جاتا ہے تو ميں فراموش کر ديتا ہوں ۔
  ی آنکھوں ميں اس دن جمے ہوئے خون کا سرمہ نظر آتا ہے ''۔اس جماعت ک

آپ نے هللا کے دشمنوں پر حملہ کيا، ان کے ساتھ شديد جنگ کی اور بہت زياده لوگوں کو فی النار کيااور جب آپ نے ميسره 
  پر حملہ کيا تو يوں رجز پڑھا:

  ''اَنا الحسين ُ ابن ُ عل
  آليُت اَْن اَل اَْنثَنِ 

  
  يَااَلِت اَِب◌ْ اَْحِمْی عِ 

  )١اَْمِضْ◌ َعلٰی ِدْيِن النَِّب'' (
  

  ''ميں حسين بن علی ہونميں نے ذلت کے سامنے نہ جھکنے کی قسم کھا ئی ہے ۔
  ميں اپنے پدر بزرگوار کی ناموس کی حفاظت کروں گاميں نبی کے دين پر قائم رہوں گا '' ۔

يا ،آپ دنيا ميں يکتا ہيں جن کے عزم و حو صلہ کی تعريف آپ ( حسين ) نے دنيا کے منھ کو شرافت و بزرگی سے پُر کرد
نہيں کی جا سکتی ،آپ نے گريہ وزاری نہيں کی اور نہ ہی کسی کام ميں سستی کی ،آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کرکے 

  ظالموں اور منافقوں کے قلعوں کو ہالکر رکھ ديا ۔
ے تجّدد کا باعث ہوئے ، اگر آپ نہ ہوتے تو وه مبہم ره جاتا آپ اپنے جد رسول اکرم ۖ کے راستہ پر گامزن رہے ، اس دين ک

  اور اس کو حقيقی زندگی نہ ملتی۔۔۔
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  ابن حجر سے مروی ہے کہ امام حسين جنگ کرتے جا رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر يہ اشعار جاری تھے : 
ِمْن آِل    ''ٔانابن علِّ الُحرِّ

  رُ َکفَاِنْ◌ ٰھَذا َمْفَخراً ِحْيَن ٔاَْفخَ 
..............  

  ۔٢٢٣،صفحہ ٤۔مناقب ابن شہر آشوب، جلد ١

ِ ٔاَْکَرُم ِمْن  ْ◌ َرُسوُل ّهللاٰ   َوَجدِّ
ِ ِف النَّاِس    َونَْحُن ِسَراُج ّهللاٰ

  
ْ◌ ُساَللَةُ    َوفَاِطَمةُ ٔاُمِّ

  َوَعم يُْدعٰی ُذْو الَجنَاَحْيِن 
  

ِ اُْنِزَل    َوفِْينَا ِکتَاُب ّهللاٰ
  )١َواْلَوْحُ◌ َواْلَخْيُر يُْذَکُر' ' ( َوفِْينَا الھُدیٰ 

  
  ''ميں فرزند علی ہوں ،آزاد ہوں ،بنی ہاشم ميں سے ہوں ،ميرے لئے فخر کرنے کے لئے يہی کافی ہے ۔

  ميرے نانا رسول خدا ،افضل مخلوقات ہيں ہم لوگوں ميں نورا نی رہنے والے خدا کے چراغ ہيں ۔
  چا جعفر طيارہينجن کو ذو الجناحين کہاجاتاہے۔ميری ماں فاطمہ بنت رسول ہيں اورميرے چ

  ہماری ہی شان ميں قرآن نازل ہوا،ہم ہی ہدايت کا ذريعہ ہيں وحی اور خير(بھال ئی) ہمارے ہی پاس ہے '' ۔

  آپ کی اہل بيت سے آخری رخصت
پ نے حرم امام حسين اپنے اہل بيت سے آخری رخصت کے لئے آئے حاالنکہ آپ کے زخموں سے خون جاری تھا ،آ

رسالت اور عقائل الوحی کو مصيبتوں کی چادر زيب تن کرنے اور ان کو تياررہنے کی وصيت فرما ئی ،اور ان کو ہميشہ هللا
کے فيصلہ پر صبر و تسليم کا يونحکم ديا:''مصيبتوں کے لئے تيار ہوجائو ،اور جان لو کہ هللا تمہارا حامی،و 

ں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا ،تمہارے امر کا نتيجہ خير قراردے گا مددگاراورمحافظ ہے اور وه عنقريب تمہي
،تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذاب دے گا ، ان مصيبتوں کے بدلے تمہيں مختلف نعمتيں اور کرامتيں عطا کرے گا 

  )٢۔(،تم شکايت نہ کرنا اور اپنی زبان سے ايسی بات نہ کہنا جس سے تمہاری قدر و عزت ميں کمی آئے ''
حکومتيں ختم ہو گئيں ،بادشاه چلے گئے ،موجوده چيزيں فنا ہو گئيں ليکن اس کا ئنات ميں يہ المحدود ايمان ہميشہ باقی رہنے 

کے الئق و سزاوار ہے، کون انسان اس طرح کی مصيبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور هللا کی رضا اور 
  ان کا استقبال کرتا ہے ؟ بيشک رسول اعظم ۖ  تسليم امر کيلئے بڑی گرمجوشی کے ساتھ

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

  ۔١١٩۔جوہرة الکالم فی مدح السادة االعالم، صفحہ ١١٨۔١١٧۔صواعق محرقہ، صفحہ ١
  ۔٣٣٧۔مقتل الحسين المقرم ،صفحہ ٢

  کی نظرمينحسين کے عالوه ايسا کارنامہ انجام دينے والی کو ئی ذات و شخصيت نہيں ہے ۔
ٹيوں نے آپ کی يہ حالت ديکھی تو ان پر حزن و غم طاری ہو گيا، انھوں نے اسی حالت ميں امام کو رخصت جب آپ کی بي

کيا ،ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گيا ،رعب کی وجہ سے ان کا رنگ متغير ہوگيا،جب آپ نے ان پر نظر ڈالی تو آپ کا 
  دل غم ميں ڈوب گياان کے بند بند کا نپ گئے ۔

طا کہتے ہيں : وه کون شخص ہے جوامام حسين کے مصائب کی تصوير کشی کرے جو مصيبتوں کی امواج عالمہ کاشف الغ
تالطم ميں گھرا ہو ،ہر طرف سے اس پر مصيبتوں کی يلغار ہو رہی ہو ،اسی صورت ميں آپ اہل و عيال اور باقی بچوں کو 

اور علی و زہرا کی بيٹياں تھيں تو خوفزده رخصت فر مارہے تھے ،آپ ان خيموں کے نزديک ہوئے جن ميں ناموس نبوت 
مخدرات عصمت و طہارت نے قطا نامی پرنده کی طرح اپنے حلقے ميں لے ليا حاالنکہ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا 



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

 
 

تو کيا کو ئی انسان اس خوفناک مو قع ميں امام حسين اور ان کی مخدرات عصمت و طہارت کے حال کو بيان کرنے کی تاب
ہے اورکيا اس کا دل پھٹ نہيں جائے گا،اس کے ہوش نہيں اڑجا ئيں گے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جا ری نہ  ال سکتا

  )١ہوجا ئيں گے''۔(
امام حسين پر اپنے اہل و عيال کوان مصائب ميں رخصت کر نا بہت مشکل تھا حاالنکہ رسول هللا ۖ کی بيٹياں اپنے منھ پيٹ 

زاری کر رہی تھيں،گويا وه اپنے جد رسول ۖ پر گريہ کر رہی تھيں ،انھوں نے بڑی مشکلوں  رہی تھيں ،بلند آواز سے گريہ و
  کے ساتھ آپ کو رخصت کيا ،اس عجيب منظر کا امام حسين پرکيا اثر ہوا اس کو هللا کے عالوه اور کو ئی نہيں جانتا ہے ۔

ے امام پر حملہ کرنے کے لئے باليا:ان پر اپنے عمر بن سعد خبيث النفس نے ہتھياروں سے ليس اپنی فوج کو يہ کہتے ہوئ
حرم سے رخصت ہونے کے عالم ميں ہی حملہ کردو ،خدا کی قسم اگر يہ اپنے اہل حرم کو رخصت کر کے آگئے تو 

  تمہارے ميمنہ کوميسرے پر پلٹ ديں گے ۔
نکٹ گئيں ،بعض تير بعض ان خبيثوں نے آپ پر اسی وقت تيروں کی بارش کر نا شروع کردی تير ونسے خيموں کی رسيا

  عورتوں کے جسم ميں پيوست ہو گئے وه خوف کی حالت ميں خيمہ ميں چلی 
..............  

  ۔١١٥۔ جنة الماوٰی، صفحہ ١

کی تلوار ان خبيثوں کے گئيں،امام حسين نے خيمہ سے غضبناک شير کے مانند نکل کر ان مسخ شده لوگوں پرحملہ کيا،آپ 
سرکاٹنے لگی آپ کے جسم اطہر پر دا ئيں اور بائيں جانب سے تير چلے جو آپ کے سينہ پر لگے اور ان تيروں ميں سے 

  کچھ تير ونکی داستان يوں ہے :
۔ايک تير آپ کے دہن مبارک پر لگا تواس سے خون بہنے لگا آپ نے زخم کے نيچے اپنا دست مبارک کيا جب وه خون ١

  )١سے بھر گيا تو آپ نے آسمان کی طرف بلند کيا اور پروردگار عالم سے يوں گويا ہوئے : ''اللّھم اِّن ھذا فيک قليل ''۔(
  ''خدايا يہ تيری بارگاه کے مقابلہ ميں نا چيز ہے ''۔

پھينکاتو خون ابلنے  ۔ابو الحتوف جعفی کاايک تير، نور نبوت اور امامت سے تابناک پيشا نی پر لگا آپ نے اس کو نکال کر٢
لگا تو آپ نے خون بہانے والے مجرمين کے لئے اپنی زبان مبارک سے يہ کلمات ادا کئے :''پروردگارا ! تو ديکھ رہاہے کہ 
ميں تيرے نا فرمان بندوں سے کيا کيا تکليفيں سہ رہاہوں ،پروردگارا تو ان کو يکجا کرکے ان کوبے دردی کے ساتھ قتل کر 

  ر ان ميں سے کسی کو نہ چھوڑاور ان کی مغفرت نہ کر ''۔دے، روئے زمين پ
لشکر سے چال کر کہا :''اے بری امت والو!تم نے رسول کے بعد ان کی عترت کے ساتھ بہت برا سلوک کيا،ياد رکھوتم 

ميرے بعدکسی کو قتل نہ کر سکو گے جس کی بنا پر اس کو قتل کرنے سے ڈروبلکہ ميرے قتل کے بعددوسروں کو قتل 
رنا آسان ہو جا ئے گا خدا کی قسم ميں اميد رکھتا ہوں کہ خدا شہادت کے ذريعہ مجھے عزت دے اور تم سے ميرا اس ک

  )۔٢طرح بدلہ لے کہ تمھيناحساس تک نہ ہو ۔۔۔''(
ہا کيا رسول هللا جنھوں نے ان کو مايوس زندگی اور شقاوت سے نجات دال ئی ان کا بدلہ يہ تھا کہ حملہ کرکے ان کا خون ب

دياجائے اور ان کے ساتھ ايسا سلوک کياجس سے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہينخدا نے امام کی دعا قبول کی اوراس نے امام 
حسين کے مجرم دشمنوں سے انتقام کے سلسلہ ميں دعا قبول فرمائی اور کچھ مدت نہيں گذری تھی کہ دشمنوں ميں پھوٹ 

  ليا،ان پر حملہ کرنااور انپڑگئی اور جناب مختار نے امام کے خون کا بدلہ 
..............  

  ۔١٦٨۔الدر التنظيم، صفحہ ١
  ۔٣٣٩۔مقتل حسين ''مقرم ،صفحہ ٢

کو پکڑنا شروع کياوه مقام بيدا پر چلے گئے تو جناب مختار نے ان پر حملہ کيا يہاں تک کہ ان ميں سے اکثر کو موت کے 
  گھاٹ اتار ديا۔

اتل کو اس کے کئے کی سزا دی گئی ،يا تو وه قتل کرديا گيا ، يا وه اندھا ہوگيا،يا اس زہری کا کہنا ہے: امام حسين کے ہر ق
  )١کا چہره سياه ہوگيا ،يا کچھ مدت کے بعد وه دنيا سے چل بسا ۔(

۔امام کے لئے اس تيرکو بہت ہی بڑا تير شمار کيا جاتا ہے ۔مو رخين کا بيان ہے :امام خون بہنے کی وجہ سے کچھ دير ٣
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م کی خاطر کھڑے ہوئے تو ايک بڑا پتھر آپ کی پيشا نی پر آکر لگا آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا ،آپ کپڑے سے آرا
سے اپنی آنکھو ں سے خون صاف کرنے لگے تو ايک تين بھال کا تير آپ کے اس دل پر آکر لگاجو پوری دنيائے انسانيت 

ے قريب ہونے کا يقين ہو گيا آپ نے اپنی آنکھوں کو کے لئے مہر و عطوفت سے لبريز تھا آپ کواسی وقت اپنی موت ک
ِ ۖ،اٰلہ اِنَّک تعلُم ٔاَنّھُم يقتلُْوَن رُجالً  ، وعلٰی ملّة رسول ّهللاٰ ّٰ ليَس علٰی وجہ االرض آسمان کی طرف اٹھا کر يوں فرمايا:''بسم ّهللاٰ وبا

  ابُن بِنِت نبٍی َغْيِرِه ''۔
ے کی طرح خون بہنے لگا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں ميں خون لينا شروع کيا جب تير آپ کی پشت سے نکل گيا ،تو پرنال

 ِ َن َمانََزَل بِْی اَنَّہُ بَِعْيِن ّهللاٰ  دونوں ہاتھ خون ميں بھر گئے تو آپ نے وه خون آسمان کی طرف پھينکتے ہوئے فرمايا: ''ھوَّ
  خدا کی مدد سے ہی آسان ہو سکتی ہيں''۔ ''۔''معبود ميرے اوپر پڑنے والی مصيبتوں کو آسان کردے بيشک يہ

امام نے اپنا خون اپنی ريش مبارک اور چہرے پر مال حاالنکہ آپ کی ہيبت انبياء کی ہيبت کی حکايت کر رہی تھی اور آپ 
نگی ہوئی )''ميں اسی طرح اپنے خون سے ر٢فر مارہے تھے :ھکذأاکون حتی القی ّهللاٰ وجد رسول ّهللاٰ ؤاَنا مخضُب بدم ۔۔۔''۔(

  ريش مبارک کے ساتھ هللا اور اپنے جد رسول هللا ۖ سے مالقات کروں گا''
۔حصين بن نمير نے ايک تير مارا جو آپ کے منھ پر لگا،آپ نے زخم کے نيچے اپنا دست مبارک کيا جب وه خون سے بھر٤

  گيا تو آپ نے آسمان کی طرف بلند کيا اور مجرموں کے متعلق پروردگار عالم سے يوں
..............  

  ۔٣٤،صفحہ  ٢۔ مقتل خوارزمی، جلد ٢۔١٠٤۔١٠٣،صفحہ ١۔عيون االخبار، مؤ لف ابن قتيبہ ،جلد ١

  )۔١عرض کيا:''اللّھم احصھم عدداًواقتُلھم بدداً،وال تذرعلی االرض منھم احداً''۔(
رآپ پر پياس کا غلبہ ہوا تو آپ آپ پرتيروں کی اتنی بارش ہوئی کہ آپ کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگيا ،جسم سے خون بہا او

زمين پر بيٹھ گئے حاالنکہ آپ کی گردن ميں سخت درد ہورہاتھا ، (آپ اسی حالت ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ )خبيث مالک بن 
نسير نے آپ پر حملہ کر ديا اس نے آپ پر سب و شتم کيا، تلوار بلند کی آپ کے سر پر خون سے بھری ايک بلند ٹوپی تھی 

کو ظالم کی طرف پھينکتے ہوئے اس کے لئے يہ کلمات ادا کئے :''الاَکلَت بيمينک والشربَت،وحشرک ّهللاٰ مع  امام نے اس
  الظالمين ''۔

  )٢آپ نے لمبی ٹوپی پھينک کر ٹوپی پر عمامہ باندھاتو ظالم نے دوڑ کر لمبی ٹوپی اٹھائی تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے ۔(

  امام کی هللا سے مناجات 
لمحوں ميں امام نے خدا وند عالم سے لو لگا ئی ،اس سے مناجات کی ، خدا کی طرف متوجہ قلب سے تضرع کيا ان آخری 

  اور تمام مصائب و آالم کی پروردگار عالم سے يوں شکايت فر ما ئی :
َک،ياغياَث َمْن الغياَث لَہُ،''صبراًعلٰی قضائَک الاٰلہ سواَک،ياغياث المستغيثين،مال ربُّ سواَک والمعبوُدغيُرَک ،صبراًعلٰی ُحکمِ 

  )٣يادائما النفادلہ، يامحَی الموتٰی،ياقائماعلٰی کلِّ نفٍس،احُکم بين وبينھم ْ وانَت خير ُالحاکِمْيَن ''۔(
''پروردگارا !مينتيرے فيصلہ پر صبر کرتا ہوں تيرے سوا کو ئی خدا نہيں ہے ،اے فرياديوں کے فرياد رس،تيرے عالوه 

دگار نہيں اور تيرے سوا ميرا کو ئی معبود نہيں ،ميں تيرے حکم پر صبر کرتا ہوں، اے فريادرس! تيرے ميرا کو ئی پر ور
عالوه کو ئی فرياد رس نہيں ہے ،اے ہميشہ رہنے والے تجھے فنا نہيں ہے، اے مردوں کو زنده کرنے والے ،اے ہر نفس کو

  ب سے اچھا فيصلہ کر نے واال ہے ''۔باقی رکھنے والے ،ميرے اور ان کے درميان فيصلہ کراور تو س
..............  

  ۔٢٤٠، صفحہ ١۔ انساب االشراف، جلد ١
  ۔٢٠٣،صفحہ ٣۔انساب االشراف ،جلد ٢
  ۔٣٤٥۔ مقتل الحسين المقرم ،صفحہ ٣

ا ۔۔۔آپ هللا يہ دعا اس ايمان کا نتيجہ ہے جو امام کے تمام ذاتيات کے ساتھ گھل مل گا تھا يہ ايمان آپ کی ذات کا اہم عنصرتھ
سے لو لگائے ر ہے ،اس کی قضا و قدر (فيصلے )پر راضی رہے ،تمام مشکالت کو خدا کی خاطر برداشت کيا،اس گہرے 

  ايمان کی بناپرآپ تمام مشکالت کو بھول گئے ۔
  ڈاکٹر شيخ احمد وا ئلی اس سلسلہ ميں يوں کہتے ہيں : 
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  يا ابا الطف وازدھٰی بالضحايا
  ِمن اديم الطفوف روض

  
  نُخبَة ِمن صحابٍة 

  ورضيُع ُمطوَّ ُق َو َشبُْولُ 
  

  َوالشَّبَاُب الفَْينَاُن َجفَّ فََغاَضتْ 
  نَْبَعةُ ُحْلَوةُ َوَوْجہُ َجِمْيُل 

  
ْلُت ِفْ◌ ُوُجْو ِه    وتَاَمَّ

َماِئ ِمْنھَا تَِسْيلُ    َوَزَواِکْ◌ الدِّ
  

نَْجوٰی    َوَمَشْت ِفْ◌ ِشفَاِھَک اْلُغرِّ
  ْسبِْيُح والتَّْھلِْيلُ نَمَّ َعْنھَاالتَّ 

  
  لََک ُعْتبِْی يَا َربِّ اِْن َکاَن َ 

  )١فَٰھَذا اِلٰی ِرَضاَک قَلِْيُل(
  

  ''اے کربال کے سورما اے وه ذات جس کی قربانيوں کی بنا پر سر زمين کربال سر سبز و شاداب ہو گئی ۔
  رشک جوان تھے۔آپ کے ساتھی برگزيده تھے ،ان ميں شير خوار تک تھا آپ کے ساتھی قابل 

  ميں نے آپ کی قربانی پر غور کياحاالنکہ اس سے خون بہہ رہا تھا۔
  آپ زير لب بھی تسبيح و تہليل ميں مشغول رہے۔ 

  اے پروردگاريہ ميری ناچيز کو شش ہے گر قبول افتد زہے عّز و شرف'' ۔

  امام پر حملہ
شروع کردياانھوں نے امام پر ہر طرف سے تيروں اور مجرموں کے اس پليد و نجس وخبيث گروه نے فرزند رسول ۖ پرحملہ

تلواروں سے حملہ کيازرعہ بن شريک تميمی نے پہلے آپ کے با ئيں ہاتھ پر تلوار لگا ئی اس کے بعد آپ کے کاندھے پر 
  ضرب لگا ئی ،اور سب سے کينہ رکھنے واال دشمن سنان بن انس خبيث تھا، اس 

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

  ۔ ٤٢حہ ۔ديواِن وائلی ،صف١

نے ايک مرتبہ امام پر تلوار چال ئی اور اس کے بعد اس نے نيزه سے وار کيا اور اس بات پر بڑا فخر کر رہاتھا، اس نے 
حّجاج کے سامنے اس بات کو بڑے فخر سے يونبيان کيا :ميں نے ان کو ايک تير مارا اور دو سری مرتبہ تلوار سے وار کيا 

  )١کھ کر چيخ کر کہا :ٔاَما انکما لن تجتمعاف دار ۔(،حّجاج نے اس کی قساوت قلبی دي
هللا کے دشمنوں نے ہر طرف سے آپ کو گھير ليا اور ان کی تلواروں نے آپ کاپا ک خون بہاديا،بعض مو رخين کا کہنا ہے 

زخم تھے :اسالم ميں امام حسين جيسی مثال کو ئی نہيں ہے ،امام حسين کے جسم پر تلواروں اور نيزوں کے ايک سو بيس 
  )٢۔(

امام حسين کچھ دير زمين پر ٹھہرے رہے آپ کے دشمن بکواس کرتے رہے اور آپ کے پاس آنے کے متعلق تياری کرتے 
  رہے ۔اس سلسلہ ميں سيد حيدر کہتے ہيں: 

  فمااجلِت الحرُب عْن ِمْثلِہِ 
  صريعايَُجبُِّن ُشْجعانُھَا
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  ی آپ کے نزديک آنے کی ہمت نہيں کررہا تھا ''۔''حاالنکہ آپ زمين پر بے ہوش پڑے تھے پھر بھی کو ئ
سب کے دلوں آپ کی ہيبت طاری تھی يہاں تک کہ بعض دشمن آپ کے سلسلہ ميں يوں کہنے لگے : ہم ان کے نورا نی 

  چہرے اور نورا نی پيشانی کی وجہ سے ان کے قتل کی فکر سے غافل ہوگئے ۔
  )٣اتا وه منصرف ہو جاتا ۔(جو شخص بھی امام کے پاس ان کو قتل کرنے کے لئے ج

چادر مينلپٹی ہوئی رسول هللا ۖ کی نواسی زينب خيمہ سے باہر آئيں وه اپنے حقيقی بھائی اور بقيہ اہل بيت کو پکار رہی 
  تھيناور کہہ رہی تھيں :کاش آسمان زمين پر گر پڑتا ۔

عبد هللا قتل کردئے جائيں اور تو کھڑا ہوا ابن سعد سے مخاطب ہو کر کہا :(اے عمر !کيا تو اس بات پر راضی ہے کہ ابو 
) عقيلہ بنی ہاشم ٤ديکھتا رہے ؟)اس خبيث نے اپنا چہره جھکا ليا ،حاالنکہ اس کی خبيث ڈاڑھی پر آنسو بہہ رہے تھے، (

  جناب زينب سالم هللا عليہا اس انداز ميں واپس آرہی تھينکہ آپ کی نظريں 
..............  

  ۔ ١٩٤فحہ ،ص٩۔مجمع الزوائد،جلد ١
  ۔١٢٦،صفحہ ١۔الحدائق الورديہ ،جلد ٢
  ۔٢٠٣،صفحہ ٣۔انساب االشراف ،جلد ٣
  ۔١٣٩۔جواہر المطالب فی مناقب امام علی بن ابی طالب، صفحہ ٤

بھا ئی پر تھينليکن اس عالم ميں بھی صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑا،آپ واپس خيمہ ميں عورتوں اور بچونکی 
  ے اُن کے پاس پلٹ آئيں ۔نگہبانی کے لئ

امام بہت دير تک اسی عالم ميں رہے حاالنکہ آپ کے زخموں سے خون جا ری تھا ، آپ قتل کر نے والے مجرموں سے يوں
مخاطب ہوئے :''کيا تم ميرے قتل پر جمع ہو گئے ہو ؟،آگاه ہوجائو خدا کی قسم! تم ميرے قتل کے بعد هللا کے کسی بندے کو 

،خدا کی قسم !مجھے اميد ہے کہ خدا تمہاری رسوا ئی کے عوض مجھے عزت دے گا اور پھر تم سے اسقتل نہ کرپائوگے 
  طرح ميرا انتقام لے گاکہ تم سوچ بھی نہيں سکتے ۔۔۔''۔

شقی اظلم سنان بن انس تلوار چالنے ميں مشہور تھا اس نے کسی کو امام کے قريب نہيں ہو نے ديا چونکہ اس کو يہ خوف 
  ں کو ئی اور امام کاسر قلم نہ کر دے اور وه ابن مرجانہ کے انعام و اکرام سے محروم ره جائے ۔تھا کہ کہي

اس نے امام کا سر تن سے جدا کيا حاالنکہ امام کے لب ہائے مبارک پر سکون و اطمينان ،فتح و نصرت اور رضائے اٰلہی 
  کی مسکراہٹ تھی جو ہميشہ ہميشہ باقی رہے گی ۔ 

يم کو بيش قيمت روح عطا کی ،اور ہر وه شرف و عزت عطا کی جس سے انسانيت کا سر بلند ہوتا ہے ۔۔اورامام نے قرآن کر
سب سے عظيم اور بيش قيمت جو امام خرچ کی وه اپنی اوالد ،اہل بيت اور اصحاب مصيبتيں ديکھنے کے بعد مظلوم ،مغموم

کے سامنے پياسا ذبح ہو جانا ہے ،اس سے بيش قيمت اور کيا اور غريب کی حالت ميں قتل ہو جانا ہے اور اپنے اہل و عيال 
  چيز ہو سکتی ہے جس کو امام نے مخلصانہ طور پر خدا کی راه ميں پيش کر دی ؟

هللاَ امام نے خدا کی راه ميں قربانی دے کر تجارت کی ،يہ تجارت بہت ہی نفع آور ہے جيساکہ خداوند عالم فرماتا ہے :( ِنَّ ا
فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِہ َحقًّا فِی التَّْوَراِة َواْلِ◌نِجيِل هللاِ ُمْؤِمنِيَن َنفَُسہُْم َوَ◌ْمَوالَہُْم ِبَ◌نَّ لَہُْم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِی َسبِيِل ااْشتََری ِمْن الْ 

  )١ی بَايَْعتُْم بِِہ َوَذلَِک ہَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم)۔ (فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُکْم الَّذِ هللاِ َواْلقُْرآِن َوَمْن َْوفَی بَِعْہِدِه ِمْن ا
''بيشک هللا نے صاحب ايمان سے اُن کی جان و مال کو جنت کے عوض خريد ليا ہے کہ يہ لوگ راه خدا ميں جہاد کرتے ہيں

ور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا اور دشمنوں کو قتل کرتے ہيں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہيں يہ وعدئہ برحق توريت ، انجيل ا
ہے اور خدا سے زياده اپنے عہد کا کون پورا کرنے واال ہوگا، تو اب تم لوگ اپنی اس تجارت پر خو شياں منائو جو تم نے 

  خدا سے کی ہے کہ يہی سب سے بڑی کا ميابی ہے ''۔
امياب ہوئے جس ميں آپ کے عالوه بيشک امام حسين نے اپنی تجارت سے بہت فائده اٹھايا اور فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ ک

اور کو ئی کامياب نہيں ہوا ،شہداء ِ حق کے خاندان ميں کسی کو بھی کو ئی شرف و عزت و بزرگی اور دوام نہيں مال جو 
آپ کو مال ہے ،اس دنيا ميں بلندی کے ساتھ آپ کا تذکره (آج بھی ) ہورہا ہے اور آپ کا حرم مطہرزمين پر بہت ہی با عزت 

  و شوکت کے ساتھ موجود ہے ۔اورشان 
اس امام عظيم کے ذريعہ اسالم کا وه پرچم بلندی کے ساتھ لہر ارہا ہے جو آپ کے اہل بيت اور اصحاب ميں سے شہيد ہونے

والوں کے خون سے رنگين ہے، يہی پرچم کا ئنات ميں،دنيا کے گوشہ گوشہ ميں آپ کے انقالب اور کرامت و بزرگی کو 
  ہے ۔  روشن و منور کر رہا



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

 
 

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

 ۔١١١۔سورئہ توبہ ،آيت ١
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام زين العابدين عليہ السالم 
آپ امام ملہم (يعنی صاحب الہام )اپنے جد کے دين کے مجدد اور ان کی سنت کو زنده کرنے والے ،ورع اور تقوٰی ميں 
حضرت عيسٰی بن مريم کے مشابہ اور مصيبتوں پر صبرکرنے مينحضرت ايوب کے مانند تھے ،آپ کی ہيبت آپ کے 

اوصياء کی ہيبت آپ کے چہرئہ مبارک سے عياں تھی اور  چہرے اور پيشا نی سے ظاہر تھی ، انوار انبياء کے اسرار اور
  عرب کے عظيم الشان شاعر فرزدق نے امام کے اوصاف کو يوں نظم کيا ہے : 

  يکاد يمسکہ عرفاُن راحتِہِ 
  رکن الحطيم اذا ماجاء يَستلِمُ 

  
  يغض حياء ويغضی من مہابتہ

  فال يکلم االحين يبتسم
  

  کے لئے آتے ہيں تو رکن حطيم آپ کی ہتھيلی کو پہچان کر روک ليتا ہے ۔ ''امام سجاد جب رکن حطيم کو مس کرنے
آپ حيا کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نيچی کر ليتے ہيں اور آپ کی ہيبت کی بنا پر لوگوں کی نگا ہيں نيچی ہو جا تی ہيں 

  جس کی بنا پر آپ سے اسی وقت بات کی جا سکتی ہے جب آپ مسکرا رہے ہوں ''۔
)کيونکہ آپ کی ہيبت آپ کے ١ری کا کہنا ہے :ديکھنے واال ان کے چہرے کو ديکھنے سے سيرنہيں ہوتا تھا (شيخا نی قاد

جد بزرگوار رسول اسالم ۖکی ہيبت کی حکايت کر تی تھی ،ظالم مسلم بن عقبہ سفّاح مجرم جس نے تمام اسالمی اقدار کی بہت
  امام زين العا بدين  زياده اہانت کی وه بھی مبہوت ہو کر ره گيا، اس نے جب

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

  ۔١٩٢۔الصراط السوی فی مناقب آل النبی ۖ ، صفحہ ١

کوديکھا تو کانپ کر ره گيا، آپ کی عزت و احترام کيااور اپنے اطراف کے لوگوں سے کہا :بيشک امام زين العابدين عليہ 
  السالم انبياء کے مانند ہيں ۔

  آپ کے القاب
ں کی حکايت کرتے ہيں،آپ اچھے صفات ،مکارم اخالق ،عظيم طاعت اور هللا کی عبادت جيسے آپ کے القاب اچھا ئيو

  اچھے اوصاف سے متصف تھے، آپ کے بعض القاب يہ ہيں :

  ۔زين العابدين١
يہ لقب آپ کو آپ کے جد رسول هللا ۖ نے ديا تھا(جيسا کہ پہلے بھی بيان ہو چکا ہے ) کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو اس 

) آپ اس لقب سے معروف ہوئے اور اتنے مشہور ہوئے کہ يہ آپ کا اسم مبارک ہو گيا ،آپ کے عالوه١قب سے نوازا گيا ،(ل
 يہ لقب کسی اور کا نہيں تھا اور حق بات يہ ہے کہ آپ ہر عابد کے لئے زينت اور ہر هللا کے مطيع کے لئے مائہ فخر تھے ۔

 
   



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

 
 

  ۔سيد العا بدين٢
ف القاب ميں سے ايک ''سيد العا بدين '' ہے ،چونکہ آپ انقياد اور اطاعت کے مظہر تھے ، آپ کے آپ کے مشہور و معرو

  جدامير المومنين کے عالوه کسی نے بھی آپ کے مثل عبادت نہيں کی ہے ۔

  ۔ذو الثفنات٣
  )کی طرح گھٹے٢آپ کو يہ لقب اس لئے ديا گيا کہ آپ کے اعضاء سجده پراونٹ کے گھٹوں (

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

، اور اس مينبيان ہواہے :آپ کوزياده عبادت کرنے کی وجہ سے١٠٤،صفحہ ١۔شذرات الذہب، جلد ٣٠٦،صفحہ ٧۔تہذيب التہذيب ،جلد ١
  يہ لقب ديا گيا ۔

۔ثمار ١٢٩،صفحہ ١۔اضداد فی کالم العرب ،جلد ١٣۔تحفة الراغب ،صفحہ ٥٢۔بحراالنساب :ورقہ ٤٥٢،صفحہ ١۔صبح االعشی جلد ٢
۔اور اس ميں بيان ہوا ہے :علی بن الحسين اور علی بن عبد هللا بن عباس کے لئے کہا جاتا ہے کہ :زياده نمازيں ٢٩١صفحہ القلوب، 

  پڑھنے کی وجہ سے ان کے اعضاء سجده پر سجدوں کی وجہ سے اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے تھے ۔

''ميرے پدر بزرگوار کے اعضاء سجده پر ابھرے ہوئے پڑجاتے تھے ۔ابو جعفر امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں :
نشانات تھے ،جو ايک سال ميں دو مرتبہ کا ٹے جاتے تھے اور ہر مرتبہ ميں پانچ گھٹّے کاٹے جاتے تھے ، اسی لئے آپ کو

  )١ذواالثفنات کے لقب سے ياد کيا گيا ''۔(
ع کر رکھا تھا اور آپ نے اُن کو اپنے ساتھ دفن کرنے ايک روايت ميں آيا ہے کہ آپ نے تمام گھٹوں کو ايک تھيلی ميں جم

  کی وصيت فرما ئی تھی ۔

  ۔سجاد٤
)يہ لقب آپ کو بہت زياده سجده کرنے کی وجہ سے ديا گيا ٢آپ کے القاب شريفہ ميں سے ايک مشہور لقب ''سجاد '' ہے (

مام محمد باقر عليہ السالم نے اپنے ،آپ لوگوں ميں سب سے زياده سجدے اور هللا کی اطاعت کرنے والے تھے حضرت ا
  والد بزرگوار کے بہت زياده سجدوں کو يوں بيان فرماياہے :

''بيشک علی بن الحسين جب بھی خودپرخدا کی کسی نعمت کا تذکره فرماتے تو سجده کرتے تھے،آپ قرآن کريم کی ہرسجده 
پ سے کسی ايسی برائی کو دور کرتا تھا جس سے والی آيت کی تالوت کر نے کے بعد سجده کرتے ،جب بھی خداوند عالم آ

آپ خوفزده ہوتے تھے توسجده کرتے ،آپ ہر واجب نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجده کرتے اور آپ کے تمام اعضاء 
  )٣سجود پر سجدوں کے نشانات مو جود تھے لٰہذا آپ کو اس لقب سے ياد کيا گيا ''۔(

  عبادت کو ان رقيق اشعار ميں يوں نظم کيا ہے :  ابن حماد نے امام کے کثرت سجود اور آپ کی
  وراھب اھل البيت کان ولم يزل

  يلقب بالسجاد حين تََعبُِّدهِ 
  

  يقضی بطول الصوم طول نہاره 
  منيباً ويقض ليلہ بتھجده 

  
  فاين بہ من علمہ ووفائہ 

  )٤واين بہ من نسکہ وتعبده (
..............  

  ۔٩٧٧،صفحہ ٤۔وسائل الشيعہ، جلد ٦،صفحہ ٤٦ر، جلد ۔بحاراالنوا٨٨۔علل الشرائع ،صفحہ ١
  ۔٨٨۔علل الشرائع، صفحہ ٢
  ۔ ٨٨۔علل الشرائع ،صفحہ ٩٧٧، صفحہ ٤۔وسائل الشيعہ، جلد ٣
  ١٦٤، صفحہ ٤۔المناقب ،جلد ٤

ياد کيا  ''امام سجاد پہلے بھی اہل بيت ميں عبادت گذار تھے اور اب بھی ہيں عبادت ہی کی بنا پر آپ کو سجاد کے لقب سے
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  جا تا ہے ۔
  آپ روزه رکھ کر دن گذار تے ہيں، آپ توبہ کرتے رہتے ہيں اور رات نماز و تہجد ميں بسر کرتے ہيں ۔

  تو بھال علم و وفا داری اور عبادات ميں آپ کا مقابلہ کو ن کر سکتا ہے ؟''۔

  ۔زکی ٥
نے ہر رجس سے پاک و پاکيزه قرار ديا ہے جس  آپ کو زکی کے لقب سے اس لئے ياد کيا گيا کيونکہ آپ کو خداوند عالم

طرح آپ کے آباء و اجداد جن کوهللا نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا اور ايساپاک و پاکيزه رکھاجو پاک و پاکيزه رکھنے
  کا حق ہے ۔

  ۔امين٦
)ہے، اس کريم صفت کے ذريعہ آپ مثل االعلٰی ہيں اور خود آپ کا ١کے القاب ميں سے ايک معروف لقب ''امين '' (آپ 

فرمان ہے :''اگر ميرے باپ کا قاتل اپنی وه تلوار جس سے اس نے ميرے والد بزرگوار کو قتل کيا ميرے پاس امانت کے 
  ا ''۔طور پر رکھتاتو بھی ميں وه تلوار اس کو واپس کر ديت

  ۔ابن الخيرتين  ٧
آپ کے مشہور القاب ميں سے ايک لقب ''الخيرتين '' ہے، آپ کی اس لقب کے ذريعہ عزت کی جا تی تھی آپ فرماتے ہيں : 
ّٰ تعالٰی من عباده  ''انا ابن الخيرتين ''،اس جملہ کے ذريعہ آپ اپنے جد رسول اسالم ۖ کے اس قول کی طرف اشاره فرماتے :''

  )٢فخيرتہ من العربھاشم،ومن العجم فارس ''۔(خيرتان،
  شبراوی نے آپ کو مندرجہ ذيل ابيات کے ذريعہ اس لقب سے يوں ياد کيا ہے :

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

  ۔١٣٧۔نوراالبصار ،صفحہ ٥٢۔بحر االنساب ،ورقہ صفحہ ١٨٧۔فصول مہمہ، مؤلف ابن صبّاغ، صفحہ ١
  ۔٤٢٩،صفحہ ٢لد ۔وفيات االعيان ،ج٢٢٢،صفحہ ١۔کامل مبرد ،جلد ٢

  ''خيرة ّهللاٰ من الخلق اب
  بعد جد وانا ابن الخيرتين

  
  فضة صيغت بماء الذھبين
  فانا الفضة وابن الذھبين

  
  من لہ جّد کجد فی الورٰی 
  اوکٔا ب وانا ابن القمرين

  
  فاطمة الزھراء ام واب

  قاصم الکفر ببدٍر و حنين
  

  ولہ ف يوم احٍدوقعة 
  ) ١' (شفة الغّل ببعض العسکرين'

  
''امام سجاد عليہ السالم فرماتے ہيں :ميرے جد کے بعد ميرے والد بزرگوار بہترين مخلوق ہيں جس کی بنا پر ميں بہترين 

  افرادکا فرزند ہوں ۔
ميں وه چا ندی ہوں جس کو دو سونے کے پانی سے ڈھاال گيا ہے جس کی بنا پر ميں چا ندی ہوں اور دو سونے کا فرزند 

  ہوں ۔
  ں ميرے جدکی طرح کس کے جد ہيں يا ميرے بابا کی طرح کس کے بابا ہيناور ميں دو چاند کا فرزند ہوں ۔دنيا مي



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

 
 

  جناب فاطمہ ميری والده ہيں اور ميرے پدر بزرگوار نے بدر و حنين ميں کفر کو نابود کيا ۔
  آپ کا کينہ بيٹھ گيا ''۔ جنگ اُحد ميں ميرے دادا نے بے مثال جنگ کی جس کی بنا پر لشکرياِن کفر کے دلوں ميں

زياده احتمال يہ ہے کہ يہ اشعار امام زين العابدين عليہ السالم کے سلسلہ ميں نہيں ہينکيونکہ يہ آپ کی ذات بابرکت مينپائے 
  جانے والے بلندصفات و کماالت کو بيان کرنے سے قاصرہيں۔

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

 ۔٤٩۔االتحاف بحّب االشراف، صفحہ١
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  ذاتی عناصر
هللا نے کوئی فضيلت خلق نہيں فرما ئی اور کو ئی کرامت ہبہ نہيں فرما ئی مگر يہ کہ وه امام سجاد کی شخصيت اور ذات 

  ميں وديعت کی ہے، فضائل و کماالت اور نجابت و شرافت ميں آپ کی مثال نہيں ہے اور آپ کے 
ذاتی خصوصيات يعنی آپ کے بلند اخالق اور دين کے سلسلہ مينآپ کی بے انتہا رغبت ميں بھی کو ئی آپ کے ہم پلہ نہيں 
ہے ۔جو بھی آپ کی سيرت و کردار کا مطالعہ کرے گا وه آپ کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جا ئے گا 

ئی انتہا نہ رہے گی ،آپ کے زمانہ کی بزرگ شخصيات آپ کے ،آپ کے صفات و کماالت ديکھ کر اس کی حيرانی کی کو 
  فضائل و کماالت کے سامنے ہيچ نظر آئيں گی ۔

مدينہ کے ايک بزرگ عالم دين سعيد بن مسيب کا کہنا ہے :ميں نے علی بن الحسين سے زياده افضل کسی کو نہيں 
  )١''۔(ديکھااورجب ميں نے ان کو ديکھا تو مجھے اپنی حقارت کا احساس ہوا 

آپ کو اتنے بلند و باال اخالق اور مثالی کردار تک آپ کے آباء و اجداد نے پہنچايا جنھوں نے اپنی زندگی معاشره کی اصالح
  کيلئے وقف کر دی تھی، اب ہم آپ کے بعض ذاتی صفات کے سلسلہ ميں مختصر طور پر گفتگو کر رہے ہيں :

  حلم 
ے ہے ،اوريہ انسان کے بزرگ صفات ميں سے ہے کيونکہ انسان بذات خود اپنے حلم، انبياء اور مرسلين کے صفات ميں س

نفس پر مسلط ہوتا ہے اور وه غضب اور انتقام کے وقت خاضع نہيں ہوتا ،جاحظ نے حلم کی يوں تعريف کی ہے :انسان 
  )٢۔(کابہت زياده غصہ کی حالت ميں انتقام لينے کی طاقت وقدرت رکھنے کے با وجود انتقام نہ لينا

امام زين العابدين عليہ السالم لوگوں ميں سب سے زياده حليم تھے ،اور ان ميں سب سے زياده غصہ پی جانے والے تھے 
  ،راويوں اور مو ّرخين نے آپ کے حلم سے متعلق متعدد واقعات بيان کئے ہيں جن ميں سے کچھ مندرجہ ذيل ہيں :

اراده کيا تو اس سے پانی النے کے لئے کہا وه پانی ليکر آئی تو اس ۔امام کی ايک کنيز تھی، جب آپ نے وضو کرنے کا ١
  کے ہاتھ سے لوٹا امام کے چہرے پر گرگيا جس سے آپ کو چوٹ لگ گئی فوراً کنيز نے کہا: 

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

  ۔٤٦،صفحہ ٣۔تاريخ يعقوبی، جلد ١
  ۔١٩۔تہذيب االخالق ،صفحہ ٢

  ور غصہ پی جانے والے ہيں ''خدا فرماتا ہے :''والکا ظمين الغيظ ''''ا
  امام نے فوراً جواب ميں فرمايا:''کظمُت غيظ ''''ميں نے اپنا غصہ پی ليا ''۔

کنيز کو امام کے حلم سے تشويق ہو گئی تو اس نے مزيد امام کی خدمت ميں عرض کيا :''والعافين عن الناس ''''اور لوگوں کو
  معاف کردينے والے ہيں ''۔

ُ عنک۔۔۔''امام نے نرمی اور م   ہربانی کرتے ہوئے فرمايا: ''عفا ّهللاٰ
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  )١فوراً کنيز نے کہا :(َوّهللا يحب المحسنين)(
  ''اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ''

  )'' تم جائو ، اب تم آزاد ہو ''۔ ٢توامام نے مزيد اس پر احسان و اکرام کرتے ہوئے فرمايا:''اذھب فانت حّرة''۔( 
حلم کا ايک واقعہ يہ ہے کہ ايک شخص نے بال سبب کے آپ پر سب و شتم کرنا شروع کر ديا تو امام نے اس  ۔ آپ کے٢

سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ فرمايا:''يافتی ان بين ايديناعقبة کؤوداًفان جزت منھافالابال بماتقول،وان اتحيُّرفيھافاناشّر مّما تقوُل 
  )٣۔۔۔''۔(

ر گذار گھاٹی ہے اگر ميں اس سے گذر گياتو تمہارے کہے کی پروا نہيں کروں گا اوراگر ''اے جوان !ہمارے سامنے دشوا
  ره گيا تو ميں تمہاری کہی ہو ئی با ت سے زياده بُرا ہوں ''۔

امام اپنے پورے وجود کے ساتھ هللا سے لو لگائے رہتے تھے اور آخرت کے ان ہولناک حاالت سے آه و بکاکرتے تھے جن 
  وه کو ئی نجات نہيں پا سکتااس حالت کی بنا پر آپ نے کبھی ذلت نفس کا احساس نہيں کيا۔سے متقين کے عال

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

  ۔١٣٤۔آل عمران، آيت ١
  ۔٣٢٦، صفحہ ٢١۔نہاية االرب ، جلد ١٥٥، صفحہ ٣٦۔تاريخ دمشق ،جلد ٢
  ۔٩٦،صفحہ ٤٦۔بحا راالنوار ،جلد ٣

  

  صبر

  حمت و مشقت پر صبر کرنا ہے ،يہ بات قطعی ہے کہ اس آپ کے ذاتی صفات ميں سے امتحان اور ز
دنيا ميں کو ئی بھی امام زين العابدين جيسی مصيبتوں ميں گرفتار نہيں ہوا ،آپ نے اپنی زند گی کی ابتداسے ليکر موت کے 

حبت کی وقت تک مصائب برداشت کئے ،آپ ابھی عہد طفولت ميں ہی تھے کہ آپ کی والده کی وفا ت ہو گئی،آپ ان کی م
شيرينی نہ چکھ سکے ، بچپن کے آغاز ميں آپ نے ابن ملجم کے ہاتھوں اپنے دادا علی بن ابی طالب کی شہادت پر اپنے 

  خاندان کے غم و اندوه کوديکھا ۔
اس کے بعد آپ نے اس چيز کا مشاہده فرمايا جب آپ کے چچا امام حسن کو مجبوراً معاويہ بن ابی سفيان جيسے سر کش 

نا پڑی، وه معاويہ ابن ابو سفيان جو دنيائے عرب اور عالم اسالم کی رسوائی کيلئے کلنک کا ٹيکا تھا،جب وه سے صلح کر
تخت حکومت پر بيٹھا تو دور جا ہليت کی تمام چيزيں ظاہر ہونے لگيں،وه اسالم اور مسلمانوں سے بہت زياده کينہ و بغض 

کيلئے ہر طرح سے اپنی حکومت کو مضبوط کيا ،اہل بيت عليہم السالم رکھتا تھا ،اس نے اسالم کو صفحۂ  ہستی سے مٹانے 
کے خالف بہت سخت قوانين نافذ کئے ، منبروں اور اذانوں ميں ان پر سب و شتم کو واجب قرار دياجس طرح اس کے ان 

  چاہنے والوں کو قتل کيا جودين و سياست کا نمونہ تھے ۔
ب ميں قدم رکھا آپ کے چچا فرزند رسول ۖ امام حسن کی شہادت ہو گئی ،آپ جيسے ہی امام زين العابدين نے عنفوان شبا

)نے زہر دغا سے شہيد کيا جس سے امام اور خاندان نبوت کے بقيہ افراد بہت رنجيده ١کو(کسرٰی عرب )معاويہ بن ہند (
  ہوئے ان تمام بڑے بڑے مصائب سے ان سب کے ہوش اڑ گئے۔

ال ميں پڑی جب آپ نے کربال کے ميدان ميں گناہگاروں کو اہل بيت نبوت کے سروںامام پرسب سے بڑی مصيبت واقعہ کرب
کو بے دردی کے ساتھ کاٹتے ديکھا ،جس کی تاريخ ميں کوئی مثال نہيں ملتی ہے عدالت اور حق کی دعوت دينے والے 

ليا ،آپ اور خا ندان نبوت  ستاروں کی اس حالت کے بعداہل کو فہ کے بيوقوف مجرموں نے امام کو اپنے محا صره ميں لے
کے تمام خيموں کو جالديا ،آپ کوبہت ہی برے طريقہ سے اسير کيا ،وه ابن مرجانہ تھا جو آپ کی تباہی اور بربادی سے 

خوش نظر آرہاتھا اور آپ کو ذليل و حقير سمجھ رہاتھا ،امام ايسے صابر تھے جنھوں نے اپنے تمام امورهللا کے سپرد 
بعد پھر يزيد بن معاويہ کاسامنا ہوا،جس نے ايسے ايسے مصائب کے پہاڑ ڈھائے جن سے دل ہل  فرمادئے تھے،اس کے

  جاتے ہيں۔
..............  
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  ۔اس کو يہ لقب دوسرے خليفہ نے ديا تھا ۔١

ھا ليکن امام سجاد نے هللا کی قضاء و قدر پر راضی رہتے ہوئے ان تمام مصيبتوں کو برداشت کيا،ان کا نفس کونسا نفس ت
  اور ان کا دل کيسا دل تھا؟

آپ کا نفس ہر مشکل ميں اس خالق کا ئنات سے لو لگاتا تھاجو زندگی عطا کرنے واال ہے ،اور آپ کا طيب و طاہر ضمير ہر
  چيز سے قوی اورمحکم تھا ۔

آپ کا نفس پاک آپ ہميشہ ہر مصيبت مينخالق کا ئنات سے ہی لو لگاتے تھے جس نے آپ کو زندگی عطا فر ما ئی تھی ،اور 
  و پاکيزه اور طيب و طاہر تھاجو ہر چيز سے طاقتور اور قوی تھا ۔

مصائب پر صبر کرنا آپ کی ذات ميں تھا صبر کی مدح و تعريف ميں آپ کا يہ با اثر جملہ موجود ہے کہ صبر کرناہی اصل 
کی خبر النے والے کی آواز سنی  ) آپ کا سب سے عظيم صبر يہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر ميں موت١ميناطاعت اٰلہی ہے(

جبکہ آپ کے پاس بہت سے افراد جمع تھے توجو کچھ رونما ہواتھا آپ اس کی تحقيق کيلئے تشريف لے گئے جب آپ کو 
خبر دی گئی کہ آپ کے ايک بيٹے کا انتقال ہوگيا ہے تو آپ نے مجلس ميں آکر سب کو آگاه کيا سب نے آپ کے صبرپر 

مايا:''ہم اہل بيت جس چيز کو دوست رکھتے ہيں اس ميں هللا کی اطاعت کرتے ہيناور دشوار و تعجب کياآپ نے ان سے فر
)آپ صبر کو غنيمت سمجھتے تھے اور جزع و فزع کو کمزوری تصور ٢ناپسند امور ميں اس کی حمد وثنا کرتے ہيں''۔ (

  کرتے تھے ۔
نے نہ جھکنايہ چيزيں طول تاريخ ميں شاذ ونادر افرادبيشک آپ کی ذاتی قوت اور آپ کاہوش اڑادينے والے واقعات کے سام

  ميں ہی پا ئی جا تی ہيں۔

  لوگوں پر احسان 
امام زين العابدين عليہ السالم کی ايک ذاتی صفت لوگوں پر احسان اور ان کے ساتھ نيکی کر نا تھی ، آپ کا قلب مبارک اُن 

  کہنا ہے :جب آپ کو يہ معلوم ہوجاتا  پر رحم و کرم کرنے کيلئے آماده رہتا تھا ،مو ّرخين کا
..............  

  ۔ ١٩۔امام زين العابدين مؤلف مقرم، صفحہ ١
  ۔١٣٨،صفحہ ٣۔حلية االولياء ،جلد ٢

) اور آپ اس ڈرسے کہ کہيں آپ ١تھا کہ آپ کا کوئی چا ہنے واال مقروض ہے تو آپ اس کا قرض ادا فرما ديتے تھے ،(
کی حا جتيں پوری کر دے اورآپ ثواب سے محروم ره جائيں لٰہذا لوگونکی حاجتوں کو پورا  کے عالوه کو ئی دوسرا لوگوں

کرنے ميں سبقت فرماتے تھے، آپ ہی کا فرمان ہے : '' اگر ميرا دشمن ميرے پاس اپنی حاجت ليکر آئے تو ميں اس خوف 
جت پوری نہ کردے يا وه اس حاجت سےسے اس کی حاجت پورا کرنے کيلئے سبقت کرتا تھا کہ کہيں اور کو ئی اس کی حا

  )٢بے نياز ہو جائے اور مجھ سے اس کی فضيلت چھوٹ جائے ''۔ (
آپ کے لوگوں پر رحم و کرم کے سلسلہ ميں زہری نے روايت کی ہے :ميں علی بن الحسين کے پاس تھاکہ آپ کے ايک 

ے لئے اپنے اہل و عيال کی وجہ سے ان کو صحابی نے آپ کے پاس آکر کہا :آج مينچارسو دينار کا مقروض ہوں اور مير
ادانہينکر سکتا ،امام کے پاس اس وقت اس کو دينے کے لئے کچھ بھی مال نہيں تھا ،آپ نے اس وقت گريہ وزاری کرتے 

ہوئے فرمايا :''ايک آزاد مو من کے لئے اس سے بڑی مصيبت اور کيا ہو سکتی ہے کہ وه اپنے مو من بھا ئی کو مقروض 
  )٣وه ادا نہ کر سکے اور وه اس کاايسے فاقہ کی حالت ميں مشا ہده کرے جس کو وه دور نہ کر سکتا ہو''۔( ديکھے اور

  سخاوت
سخاوت بھی آپ ايک عظيم صفت اور آپ کی شخصيت کا ايک اہم جز ء تھی ،مو ّرخين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ 

ساتھ سب سے زياده نيکی کر تے تھے ، مورخين نے آپ  لوگوں ميں سب سے زياده سخی تھے ،فقراء اور کمزوروں کے
  کے جودو کرم کے متعددواقعات نقل کئے ہيں جن ميں ہم ذيل مينچند واقعات نقل کر رہے ہيں :

  محمد بن اسامہ کے ساتھ نيکی کر نا 
د نے زور محمد بن اسامہ مريض ہوگئے تو امام ان کی عيادت کے لئے تشريف لے گئے جب سب لوگ بيٹھ گئے تو محم
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  زور رونا شروع کر ديااس وقت امام نے اس سے فرمايا : ''مايبکيک؟ '''' تم کيوں رورہے ہو ؟''۔
..............  

  ۔٢٤۔امام ابو زيد (ابو زہره )،صفحہ ١
  ۔٤٥٣۔امالی شيخ صدوق ،صفحہ ٣۔١٤، صفحہ ١۔ناسخ التواريخ ،جلد ٢

  ميں مقروض ہوں۔
  ''کتنا قرض ہے ؟''۔

  نا ر۔پندره ہزار دي
  ''ميں ادا کر دو نگا'' ۔

امام نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وه سب قرض ادا فرمادياجس کے قرض کی وجہ سے رنج و غم اور سونے کی 
  )١اس کی بيماری دور ہو گئی ۔(

  عمومی طور پر کھانا کھالنا
)٢کو عمومی طورپر کھانا کھالتے تھے ۔( آپ کی جود و سخاوت کا يہ عالم تھا کہ آپ مدينہ ميں ظہر کے وقت ہر دن لوگوں

  سو گھروں کی پرورش 
)سو گھروں کی پرورش کرتے تھے، اور ہر گھر ميں ٣آپ کے جود و کرم کا يہ عالم تھا کہ آ پ مدينہ ميں مخفی طور پر(

نفس پر داللت کرتی ہے ،لوگوں پر رحم کر نے )کی کافی تعداد ہوا کر تی تھی ۔بيشک سخاوت بخل سے پاکيزگیٔ  ٤لوگوں (
  کے شعور اور هللا کی عطا پر اس کا شکر اداکرنے پر داللت کر تی ہے ۔ 

  فقيروں پر رحم و کرم 
آپ کے ذاتی صفات ميں سے ايک صفت يہ تھی کہ آپ فقيروں ،محروموں اورمايوس ہوجانے والوں پر احسان فرماتے تھے 

  بعض واقعات نقل کرتے ہيں :۔ہم ذيل ميناس سلسلہ ميں 
..............  

،صفحہ ٣،الحلية ،جلد ٢٦٦،صفحہ ٢،تاريخ االسالم جلد ٢٣٩، صفحہ ٤،سير اعالم النبالء ،جلد ١٠٥،صفحہ  ٩۔البدايہ والنہايہ ،جلد ١
  ۔١٤١
  ۔ ٦،صفحہ ٣۔تاريخ يعقوبی ،جلد ٢
  ۔٣٤٣۔تہذيب اللغات واالسماء ،صفحہ ٣
  ۔٨٨ ،صفحہ٤٦۔بحاراالنوار، جلد٤

  

  ۔ فقيروں کی عزت کرنا١

امام فقيروں کے لئے افسوس کرتے ،ان کے ساتھ مہربانی سے پيش آتے ،جب کسی سائل کو کچھ ديتے تو اس سے معانقہ 
)کااثر جاتا رہے، جب سا ئل کسی سوال کا قصد کرتا تو آپ مرحبا کہتے اور فرماتے ١کرتے تاکہ اس سے ذلت اور حاجت(

  )٢ْحِمُل َزاِدْ◌ اِلٰی َداِر اآلِخَرِة''۔(: ''مرحباًبَِمْن يَ 
  ''مرحبا اس شخص پر جو ميرا زاد راه ہے اور مجھے دارآخرت کی طرف لے جا رہا ہے ''۔

بيشک فقير کے محبت اور عطوفت کے ساتھ اس طرح اکرام کرنے سے معاشره ميں اتحاد اور بھا ئی چارگی پيدا ہوتی ہے 
  ائم ہو تی ہے ۔اور ان کی اوالد کے درميان محبت ق

  ۔آپ کی فقيروں پر مہربانی٢
آپ فقيروں اور مسکينوں کے ساتھ نہايت ہی عطوفت و مہربا نی کے ساتھ پيش آتے تھے ،آپ کو يہ بات بہت پسند تھی کہ 

ا ديتے ، آپ ايسے فقرا ،مساکين اور بيمار افراد کو دستر خوان پر بالئيں جن کا کوئی آسرا نہ ہوآپ ان کو اپنے ہاتھ سے کھان
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) فقراء اور مساکين ٤) اسی طرح آپ اپنی پشت پر ان کيلئے کھانا اور لکڑياں الد کر ان کے دروازے پرپہنچاتے تھے(٣(
کے سلسلہ ميں آپ کے رحم و کرم کايہ عالم تھا کہ آپ رات کی تاريکی ميں خرمے توڑنے کو منع کر تے تھے کہ اس 

گے،امام نے اپنے کارندوں سے فرمايا(جو رات کے آخری حصہ ميں ان کے طرح فقراء آپ کی عطا سے محروم ره جا ئيں 
لئے خرمے توڑ کرالياتھا ):''ايسا نہ کر ،کيا تم کو نہيں معلوم کہ رسول هللا ۖ نے رات ميں فصل کاٹنے اور بوجھ اٹھانے سے 

ئے اس لئے کہ فصل کاٹنے کے منع فرمايا ہے ؟اور آپ فرماتے :جس دن فصل کا ٹی جائے اسی دن سائلين کو عطا کيا جا
  )٥دن يہ اُن کا حق ہوتا ہے'' ۔(

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

  ۔ ١٣٧،صفحہ ٣۔حليہ جلد ١
  ۔٣۔٥٣،صفحہ ٢۔صفوة الصفوه، جلد ٢
  ۔٦٢،صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٣
  ۔ ٣٥٥،صفحہ ٩۔اور اسی سے ملتی جلتی روايت دائرة المعارف ِبستا نی جلد ٦٢،صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٤
  ۔١٣٨،صفحہ ٦۔وسا ئل الشيعہ ،جلد ٥

  

  ۔ آپ کا سائل کو رد کر نے سے منع فرمانا٣

امام نے سائل کوبغير کچھ دئے ہوئے رد کرنے سے منع فرمايا ہے ،چونکہ ايسا کر نے سے برائياں زياده ہو تی ہيں اور ان 
وی ہے : ميں علی بن الحسين کی خدمت ميںسے نعمتيں ختم ہو جا تی ہيناور مصيبتيں نازل ہوتی ہيں،سعيد بن مسيب سے مر

پہنچا يہاں تک کہ صبح کی نماز آپ ہی کے ساتھ ادا کی ، آپ کے دروازے پر سائل آيا تو امام نے فرمايا:''اعطوا السائَل 
  والترد السائَل ''

  )١''سائل کو عطا کرو،اوراس کو خالی ہاتھ واپس نہ پلٹائو''۔(
  د احاديث ميں زور ديا ہے ۔امام نے اس بات کی ضرورت پر متعد

بيشک ضرورت مند فقير کو محروم کرنے اور ان کی حاجت روا ئی نہ کرنے سے نعمتيں زائل ہونے اور هللا کے غضب 
نازل ہونے کا سبب ہوتی ہيں اس سلسلہ ميں ائمۂ  ہدٰی سے متواتر احا ديث بيان ہو ئی ہيں لٰہذا جو هللا کی دی ہو ئی نعمتوں 

ہے اس کے لئے قطعاً سائل کو رد کرنا يا فقير کو مايوس کرنا سزوار نہيں ہے چونکہ اس کے پاس يہ هللا کی  کی بقا چا ہتا
  عطا کرده نعمت ہے ۔

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

 ۔١٥،صفحہ ٤۔الکافی ،جلد ١
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  آپ کے صدقات
امام زين العابدين نے اپنی حيات طيبہ ميں سب سے زياده فقيروں کو صدقے دئے تاکہ وه آرام سے زندگی بسر کرسکيں اور 

کيونکہ اس پر انسان کو اجر جزيل ملتا ان کا ہم و غم دور ہو جائے اور امام دوسروں کو بھی اس کی ترغيب فرماتے تھے 
اْستُِجْيَب لَہُ''ہے ، آپ کا فرمان ہے: ''َماِمْن َرُجٍل تََصدََّق علٰی ِمْسِکْيٍن ُمْستَْضَعٍف فََدَعا لَہُ اْلِمْسِکْيُن ِبَشی ٍئ فِْی تِْلَک  اَعِة ااِلَّ   السَّ

عطا کرنے والے کے حق مينمسکين کی دعا ضرور ''جب کو ئی انسان کسی کمزور مسکين کو صدقہ ديتا ہے تو اس وقت 
  )٢قبول ہو تی ہے ''۔(

  ہم آپ کے بعض صدقات کو ذيل ميں بيان کر رہے ہيں:
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  ۔٢٩٦،صفحہ ٦۔وسائل الشيعہ ،جلد ٢

  

  ۔لباس تصّدق کرنا١

س کو صدقہ امام اچھے لباس پہنتے تھے ،آپ سردی کے مو سم ميں خزکا لباس پہنتے جب گرمی کا مو سم آجاتا تھا تو ا
ديديتے تھے يا اس کو فروخت کر کے اس کی قيمت صدقہ ديديتے تھے اور گر می کے مو سم ميں دومصری لباس پہنتے 

  ) اور آپ فرماتے١تھے جب سردی کا مو سم آجا تا تھا تو ان کو صدقہ ميں ديديتے تھے ، (
َ فِْيِہ''تھے :''اِنِّْی اَلَْستَْحيِْی ِمْن َربِّْی اَْن آُکَل ثََمَن ثَوْ    ٍب قَْد َعبَْدُت ّهللاٰ

 )٢''مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ ميں نے جس لباس ميں هللا کی عبادت کی ہے اس لباس کی قيمت کھائوں ''۔(

  ۔اپنی پسنديده چيزکا صدقہ ميندينا٢
اور شکر ديتے تھے آپ سے اس کے  امام اپنی پسنديده چيز صدقہ ميں ديتے تھے ،راويوں کا کہنا ہے :اما م صدقہ مينبادام

  متعلق سوال کيا گيا تو آپ نے قرآن کريم کی اس آيت کی تالوت فرما ئی :
اتُِحبُّْوَن )( َحتّٰی تُْنفِقُواِممَّ )''تم نيکی کی منزل تک اس وقت تک نہيں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چيزوں ٣(لَْن تَنَالُْوااْلبِرَّ

  )٤کرو''۔(مينسے راه خدا ميں انفاق نہ 
مورخين کا بيان ہے کہ امام انگور بہت زياده پسند فرماتے، آ پ ايک دن روزه تھے تو افطار کے وقت آپ کی ايک کنيز نے 
آپ کی خدمت ميں انگور پيش کئے ايک سائل نے سوال کيا توامام نے انگورکے گچھے کواسے دينے کا حکم صادر فرمايا 

گو ر آپ کی خدمت ميں پيش کئے تو دروازے سے دوسرے سائل نے سوال کيا امام ،کنيز نے دوباره اپنے خريدے ہوئے ان
عليہ السالم نے وه انگور کے گچھے بھی اسے دينے کا حکم صادر فرمايا ،اس کے بعد پھر کنيز نے اپنے خريدے ہوئے 

وه گچھے سائل کو انگور امام کی خدمت ميں پيش کئے تو تيسرے سائل نے دروازے سے سوال کيا امام نے انگور کے 
  )٥ديدينے کا حکم صادر فرماديا ۔(

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

  ۔٦٧،صفحہ ١۔ناسخ التواريخ ،جلد٢۔ ١٦١،صفحہ ٣٦۔تاريخ دمشق، جلد ١
   ٩٢۔سوره آل عمران، آيت ٣
  ۔٨٩،صفحہ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٤۔
  ۔٣٥٠،صفحہ ٦۔فروع الکافی ،جلد ٥٤٧۔المحاسن (برقی)،صفحہ ٥

کی اس نيکی ميں کتنی مشابہت تھی جنھوں نے تين دن پے درپے ايسی طاقت و قوت کا مظاہره آپ کے آباء و اجداد 
کياحاالنکہ وه سب روزه کی حالت ميں تھے تب بھی انھوں نے مسکين ،يتيم اور اسير کے ساتھ ايسا برتائو کيا تو هللا نے ان 

و بزرگی رہتی دنيا تک باقی رہے گی يہاں تک کہ خدا  کی شان ميں سورئہ ''ھَل اتٰی ''نازل فرمايا،اُن کی يہ عظيم جاللت
  زمين کا وارث ہواور اُن پر احسان کرے۔

  ۔آپ کا اپنے مال کو تقسيم کرنا٣
امام نے دو مرتبہ اپنا سارا مال دو حصوں مينتقسيم کيااور اس ميں سے ايک حصہ اپنے لئے رکھ ليا اور دوسرا حصہ 

ديا،اس سلسلہ ميں آپ نے اپنے چچا امام حسن فرزند رسول کا اتباع فرما ياکيونکہ امام ) ميں تقسيم کر١فقيروناور مسکينوں(
  حسن نے دو يا تين مرتبہ اپناسارا مال تقسيم کيا تھا ۔

  ۔آپ کا مخفی طور پر صدقہ دينا٤
وئی آپ کو پہچان نہ امام زين العا بدين عليہ السالم کے نزديک سب سے پسنديده چيز مخفيانہ طور پر صدقہ دينا تھاتاکہ ک

سکے ،آپ اپنے اور آپ سے مستفيض ہونے والے فقرا ء کے درميان رابطہ ہوں خدا سے محبت اورفقراء کے ساتھ صلٔہ 
رحم کی صورت ميں ديکھنا چاہتے تھے۔ آپ لوگوں کومخفيانہ طور پر صدقہ دينے کی رغبت دالتے اور فرماتے تھے 

' بِّ ) ''چھپ کر صدقہ دينا خدا کے غضب کو خا موش کر ديتا ہے ''۔آپ رات کے ُگھپ اندھيرے ٢'۔(:''اِنَّھَاتُْطفِٔیُ َغَضَب الرَّ
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ميں نکلتے اور فقيروں کواپنے عطيے ديتے حاالنکہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہوتے ،فقيروں کو رات کی تاريکی ميں 
ے ہوکر آپ کے منتظر رہتے ،جب وه آپ کے عطيے وصول کرنے کی عا دت ہو گئی تھی وه اپنے اپنے دروازوں پر کھڑ

) آگئے ۔آپ کے ايک چچا زاد بھا ئی تھے جن کو آپ رات ٣آپ کو ديکھتے تو آپس ميں کہتے کہ : صاحب جراب(تھيلی)(
  تاريکی 

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

،صفحہ ٩ ۔بدايہ اور نہايہ ،جلد٧١،صفحہ ٢۔جمہرة االوليائ، جلد ١٤٠،صفحہ ٣۔حليہ ،جلد ٢٣١۔خالصہ تہذيب کمال، صفحہ ١
  ۔١٩، صفحہ ٥۔طبقات ابنسعد،جلد١٠٥
  ۔٣٢٦، صفحہ ٢١،نہاية االرب فی فنون االدب، جلد ١١٠۔اخبار الدول ،صفحہ ٧٥،صفحہ ١۔تذکرة الحفّاظ، جلد٢
  ۔٨٩،صفحہ ٤٦۔ بحاراالنوار ،جلد ٣

فرماتے اور انھوں نے امام ميں جا کر کچھ دينار دے آيا کر تے تھے ،انھوں نے ايک دن کہا :علی بن الحسين ميری مدد نہيں
کو کچھ نا سزا کلمات کہے امام نے وه سب کلمات سنے اور خود ان سے چشم پوشی کرتے رہے اور ان سے اپنا تعارف 

نہيں کرايا جب امام کا انتقال ہوگيااور ان تک کوئی چيز نہ پہنچی تو ان کو معلوم ہوا کہ جو ان کے ساتھ صلٔہ رحم کرتا تھا 
  ) ١ے تو وه امام کی قبر اطہر پر آئے اور ان سے عذرخواہی کی۔(وه امام ہی تھ

ابن عائشہ سے روايت ہے :ميں نے اہل مدينہ کو يہ کہتے سنا ہے :علی بن الحسين کی وفات تک ہمارا مخفيانہ طور پر 
  )٢صدقہ لينا بند نہيں ہوا ۔(

ا کہ ان کی زندگی کا خرچ کہاں سے آرہا ہے جبمورخين سے روايت ہے کہ اہل مدينہ کی ايک جماعت کو يہ نہيں معلوم تھ
  )٣امام زين العابدين کا انتقال ہوگيا تو جو کچھ ان کو رات ميں ديا جاتا تھا وه آنابند ہو گيا ۔(

امام ہبہ يا صلٔہ رحم کرتے وقت خود کو بہت زياده مخفی رکھتے اور جب آپ کسی کو کو ئی چيز عطا فرماتے تو اپنا چہره 
  )٤کہ کو ئی آپ کو پہچان نہ سکے ۔(چھپاليتے تا

  )٥ذہبی کا کہنا ہے :آپ مخفيانہ طور پر بہت زياده صدقہ ديتے تھے ۔(
امام فقيروں ميں تقسيم کرنے والے کھانے کو ايک بوری ميں رکھ کر اپنی پيٹھ پر رکھتے جس کے نشانات آپ کی پيٹھ پر مو

  جود تھے ۔
ا گيا توآپ کے کندھے پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے تھے جب آپ کے يعقوبی سے روايت ہے کہ جب امام کو غسل دي

گھروالوں سے سوال کيا گيا کہ يہ کيسے گھٹے ہيں تو انھوں نے جواب ديا: امام رات ميں اپنے کاندھے پر کھانا رکھ کر 
  )  ٦فقيروں کے گھر تک جاتے اور ان کو کھانا ديتے تھے ۔ (

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

  ۔١٠٠،صفحہ ٤٦لد ۔بحاراالنوار، ج١
  ۔ ٤٩۔االتحاف بحب االشراف، صفحہ ٥٤،صفحہ  ٢۔صفوة الصفوه ،جلد ٢
  ۔ ٣٢٦،صفحہ ١٥۔االغانی، جلد ٣
  ۔٦٢،صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٤
  ۔٦٢،صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار، جلد ٥
  ۔٤٥،صفحہ ٣۔تاريخ يعقوبی ،جلد ٦

ت ميں سے تھا اورهللا کے نزديک ان سب کا اجرو ثواب بہر حال مخفيانہ طور پر صدقے دينا آپ کے سب سے عظيم احسانا
  بھی زياده تھا ۔

  شجاعت
آپ کے ذاتی صفات ميں سے ايک شجاعت ہے آپ لوگوں ميں سب سے زياده بہا در تھے ،جو آدم کے صلب سے خلق ہونے

درتھی جب آپ کو اسير والوں ميں سب سے بہادر و شجاع ،امام حسين ،کے فرزند ارجمند تھے آپ جيسی بہادری شاذ و نا
کرکے سرکش عبيد هللا بن مرجانہ کے پاس لے جايا گيااور اس نے تسلی و تشفی دينے والے کلمات کہے تو امام نے اس کا 
ايسے شعلہ ور کلمات ميں جواب ديا جواس ملعون کيلئے تلواروں اور کوڑوں سے بھی کہيں زياده سخت تھا ،امام اس کی 

مرعوب نہيں ہوئے ،ابن مرجانہ غصہ سے بپھر گيا،اس کی رگيں پھول گئينتو اس نے امام  حکومت اور جبروت بالکل سے
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کو قتل کرنے کا حکم ديديا ، امام نے بالکل اس کی پروا نہيں کی اور کو ئی نالہ و آه نہيں کيا اور اس سے فرمايا :''القتل 
  لناعادة، وکرامتنا من الشھادة ُ۔۔۔''۔
پ کو اسيری کی حالت ميں يزيد بن معاويہ کے پاس بھيجاحاالنکہ آپ کے ساتھ بزرگان وحی اس کے بعد ابن مرجانہ نے آ

اور مخدرات عصمت و طہارت و رسالت بھی تھيں،اما م نے اس سے کہا کہ مجھے خطبہ دينے کا موقع دے تاکہ ميں 
اہل شام نے اس سے اصرار کرتے  مسلمانوں کی اصالح کيلئے کچھ باتيں بيان کروں، يزيد نے آپ کی بات قبول نہيں کی تو

ہوئے کہا :مايحسن ھذا الغالم ؟ ''يہ جوان کيا کرپائے گا؟ ''اس نے جواب ديا :يہ اہل بيت ميں سے ہيں جن کو اس طرح علم 
بھرايا گيا ہے جس طرح چڑيا اپنے بچہ کو دانا بھراتی ہے۔ وه اپنی بات پر مصر رہے تو يزيد نے امام کو اجازت ديدی، امام

ايسا خطبہ ديا جس سے آنکھيں رونے لگيں اور دل منقلب ہو کر ره گئے اور يزيد کا و ه راستہ تباه و برباد ہو گيا جس  نے
پروه گا مزن رہنا چا ہتا تھا ،اس کے پاس اس رسوا ئی اورذلت سے بچنے کيلئے اذان کے عالوه کو ئی اورچا رهٔ  کارباقی 

پ نے خطبہ روک ديا، اس سے پہلے ايسا فصيح و بليغ خطبہ سننے کو نہيں مالتھا ، نہيں ره گيا تھا ،مؤذن نے اذان دی تو آ
آپ نے اہل شام کو رسول اسالم ۖ کے نزديک اپنے مقا م و منزلت کا تعارف کرايا جس کا اہل شام کو علم نہيں تھا ،اور ان 

کر رکھا تھا کہ اہل بيت نے حکومت سے حکومت کی مخفی رکھی ہو ئی چيز کا ازالہ کيا حاالنکہ حکومت نے يہ مشہور 
کے خالف خروج کيا ،اس کی اطاعت نہيں کی اور ان ميں تفرقہ ڈاالہے،اس سرکش نے اپنے خالف عام طور پرفتنہ و فساد 
اور انقالب بر پا ہوجانے کے خوف سے امام اور ان کے ساتھ اہل بيت عصمت و طہارت کو شام سے مدينہ بھيجنے ميں بہت

  يا۔جلدی سے کام ل

  امام مدينہ ميں
جب امام يثرب ميں مقيم ہوگئے اور آ پ نے اموی حکومت کے ذريعہ شريعت اسالم کے محو ہونے ، احکام دين کا کو ئی 

اہتمام نہ کرنے ،دور جا ہليت کو دوباره زنده کرنے اورلوگوں کو کتاب خدا سے منصرف کرتے ديکھا تو اسالمی تعليمات کو
نفيس اٹھے اور آ پ نے ايک حوزئہ علميہ کی بنياد ڈالی جس ميں وه لوگ شامل تھے جن کو آپ  زنده کرنے کے لئے بنفس

نے خريد کر آزاد کيا تھا ،آپ نے ان کو اسالمی فقہ ، آداب شريعت وغيره کا درس دينا شروع کياآپ کے اردگرد علماء جمع 
م اور آداب کو لکھ کر ہی آپ سے جدا ہوتے تھے،ہوتے جو احکام کے متعلق فتوے اور وہاں بيان کئے جانے والے غرر حک

شايان ذکر بات يہ ہے کہ اس زمانہ کے بڑے بڑے فقہا آپ کے مدرسہ کے ہی تعليم يافتہ تھے ،اور ہم نے ان کی سوانح 
  حيات اپنی کتاب ''حياةاالمام زين العابدين ''ميں بيان کی ہے ۔

ق کے عظيم سرمايہ کے مالک تھے جس کی اہميت آپ کی درسگاه اور امام زين العابدين عليہ السالم علم ،فکر اور اخال
حوزئہ علميہ سے کم نہيں تھی اور وه دولت آپ کی وه دعائيں ہيں جن کو صحيفۂ  سجاديہ کے نام سے ياد کيا جاتا ہے 

کو اہميت کے اعتبار ،علماء نے اس کو کبھی زبور آل محمد کا نام ديا تو کبھی انجيل آل محمد کے نام سے ياد کيا اور اس 
سے قرآن کر يم اور نہج البالغہ کے بعد شمار کيا ،يہ در حقيقت اسالمی حيات کی تکميل، ادب اور اسالمی فکر کا ذخيره ہے

  ۔
اس نے علمی جگہوں کوپُر کيا علماء نے اس کا درس دينا شروع کيا ،اس کی شرحيں لکھيں،يہاں تک کہ اس صحيفہ سجاديہ 

  )١ه شرحيں لکھی گئی ہيں۔(کی پينسٹھ سے زياد
جيسا کہ اس کتاب کاانگريزی ،فرانسيسی اور جرمنی زبان ميں بھی ترجمہ کيا گيا ہے اور مغربی علماء نے اس ميں تربيت 

  کے اصول ،بلند و باال اخالق ،سلوک کے قواعد و ضوابط وغيره جيسے فکر انسانی کے خزانے پائے ہيں ۔
..............  

  ۔١٨،صفحہ ١٥نيف الشيعہ، جلد ۔الذريعہ فی تصا١

  

  آپ کی عبادت

مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام زين العابدين عليہ السالم لوگوں ميں سب سے زياده عبادت گذاراورسب سے زياده 
  هللا کی اطاعت کر تے تھے ،آپ کی عظيم عبادت و انابت کے مانند کو ئی 

نہيں تھا ،متقين اور صا لحين آپ کی عبادت کی وجہ سے متعجب تھے ،تاريخ اسالم ميں صرف آپ ہی کی وه واحد شخصيت
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  ہے جس کو زين العابدين اور سيد الساجدين کا لقب ديا گيا ۔
پ نے اس کی آپ کی عبادت کسی کی تقليد کے طور پر نہيں تھی بلکہ اس کی وجہ هللا پر عميق ايمان سے تھی ، جيسا کہ آ

معرفت کے سلسلہ ميں فرمايا ہے ،آپ نے نہ جنت کے اللچ اور نہ دوزخ کے خوف سے خداکی عبادت کی ہے بلکہ آپ نے 
خدا کو عبادت کے الئق سمجھا تو اس کی عبادت کی ، آپ کی شان وہی ہے جوآپ کے دادا اميرالمو منين سيد العارفين اور 

اد لوگوں کی طرح هللا کی عبادت کی ،جس کی اقتدا آپ کے پوتے امام زين العابدين امام المتقين کی شان تھی جنھوں نے آز
  عليہ السالم نے کی ہے آپ اپنی عبادت ميں عظيم اخالص کا مظاہره فرماتے تھے جيساکہ آپ کا ہی فرمان ہے :

ثََوابُہُ،فَاَُکْوَن کَ  َ َواَلَغَرَض ِلْ◌ ااِلَّ ْ◌ اَْکَرهُ اَْن اَْعبَُدّهللاٰ لَم يَْعَمْل،َواَْکَرهُ اَْن اَْعبَُدهُ لَِخْوِف َعَذابِِہ،فَاَُکْوَن''اِنِّ اْلَعْبِد الطَّاِمِع،اِْن طَِمَع َعِمَل،َوااِلَّ
ْوِئ اِْن لَْم يََخْف لَْم يَْعَمْل''۔   َکاْلَعْبِد السُّ

ميں ايسے عبادت کروں گا تو ''ميں هللا کی اس عبادت کوپسند نہينکرتا جس ميں ثواب کے عالوه کوئی اور غرض ہو ،اگر 
اللچی بنده ہونگا ،اگر مجھے اللچ ہوگا تو عمل انجام دوں گا ورنہ انجام نہيں دونگا،اور ميں اس بات سے بھی کراہت 

کرتاہوں کہ ميں هللا کے عذاب کے ڈر سے اس کی عبادت کروں کيونکہ اگر ميں اس کے عذاب کے خوف سے اس کی 
  کی طرح ہوجائوں گا کيونکہ اگرڈر نہ ہوتا تو اس کی عبادت نہ کرتا''۔عبادت کروں تو ميں برے بندے 

  آپ کے پاس بعض بيٹھنے والوں نے سوال کيا :آپ هللا کی عبادت کيوں کر تے ہيں ؟
  )١آپ نے اپنے خالص ايمان کے ذريعہ جواب ميں فرمايا:''اَْعبُُدهُ لَِماھَُواَْھلُہُ بِاَيَاِدْيِہ َواِْنَعاِمِہ ۔۔۔''۔(

س ميں کو ئی شک و شبہ نہيں ہے کہ آپ معرفت خدا کی بنا پر اس کی عبادت کر تے تھے ،نہ ہی آپ کو اس کا کو ئی اللچ ا
تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کو ئی خوف تھا ،آپ ميں يہ حالت خدا پر عميق ايمان کی وجہ سے پيدا ہوئی تھی ،جيسا کہ عبادت 

َ َعّزَوَجلَّ َرْھبَةً کی اقسام کے متعلق آپ نے فرمايا ہے :''   اِنَّ قَْوماًَعبَُدْواّهللاٰ
َ ُشْکراً فَ  ارَوقَْوماَعبَُدْواّهللاٰ   )٢تِْلَک ِعبَاَدةُ االحراِر۔۔۔''۔(فَتِْلَک ِعبَاَدةُ اْلَعبِْيِد َوآَخِرْيَن َعبَُدْواَرْغبَةً فَتِْلَک ِعبَاَدةُ التُّجَّ

عبادت کرتے ہيں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہوتی ہے اور جو لوگ''جو لوگ کسی چيز (جنت )کی خواہش ميں هللا کی 
هللا کی کسی چيز (جہنم )کے خوف سے عبادت کرتے ہيں ان کی عبادت غالموں کی عبادت ہے اور جو لوگ شکر کے 

  عنوان سے هللا کی عبادت کرتے ہينوه آزاد لوگونکی عبادت ہے اور يہی سب سے افضل عبادت ہے ''۔
اور اطاعت کی قسميں ہيں جو ميزان کے اعتبار کے سب سے زياده بھاری ہيں،ان ميں سے خداوند عالم آزاد يہ عبادت 

لوگوں کی عبادت پسند کر تا ہے چونکہ اس ميں منعم عظيم کے شکر کے عالوه اور کچھ نہيں ہے نہ اس ميں ثواب کا اللچ 
  ہے اور نہ ہی اس کے عذاب کا خوف ہے ۔

  ايک دو سری حديث ميں اسی عبادت احرار کی تاکيد فرما ئی ہے : امام عليہ السالم نے
ِ،اَلَخْوفاًَواَلَرْغبَةً ''۔( ّٰ ُشْکرًهللاِ   )٣''ِعبَاَدةُ االحراِر اَلتَُکْوُن ااِلَّ

  ''احرار کی عبادت صرف هللا کے شکر کيلئے ہو تی ہے اس ميں نہ کو ئی خوف ہوتا ہے اور نہ اللچ ''۔
هللا سے محبت سے مملو تھے يہ آپ کی فطرت مينبسی ہوئی تھی اور راويوں کا کہنا ہے :آپ ہر  امام کے دل اور عواطف

وقت هللا کی عبادت اور اس کی اطاعت ميں مشغول رہتے تھے ،آپ کی ايک کنيزسے آپ کی عبادت کے متعلق سوال کياگيا 
  تواس نے سوال کيا : اُْطنُِب، اَو ْٔاَْختَِصر۔ ۔۔؟ بل اختصری 

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

  ۔١٣٢۔تفسير العسکری صفحہ ١
۔ ١٠٥، صفحہ ٩۔البدايہ والنھاية ،جلد ١٣٤،صفحہ ٣۔الحلية ،جلد ١٠٥،صفحہ ١۔شذرات الذھب ،جلد٥٣،صفحہ  ٢۔صفوة الصفوة ،جلد ٢

  ۔١٣٩،صفحہ ٢۔الکواکب الدريہ ،جلد ٣۔ ١٣٩،صفحہ ٢درراالبکار جلد 

  ہا مختصر ۔تو اس نے بيان کرنا شروع کيا''''تفصيل سے بيان کروں يا مختصر طور۔لوگوں نے ک
  )١آپ دن ميں کھانا نہيں کھاتے تھے اور رات ميں ہر گز آپ کيلئے بستر نہيں بچھاياجاتا تھا۔۔۔۔(

امام پوری زندگی دن ميں روزه رکھتے اور رات ميں نمازيں پڑھتے تھے ،کبھی آپ نماز ميں مشغول رہتے اورکبھی 
  يں مشغول رہتے ۔۔۔مخفيانہ طور پر صدقہ دينے م

يہ بات زور دے کر کہی جا سکتی ہے کہ مسلمين اور عابدوں کی تاريخ ميں کو ئی بھی امام جيسا بااخالص اور هللا کا 
  اطاعت گزار بنده نہيں مل سکتا ہے ۔ہم آپ کی عبادات کے سلسلہ ميں کچھ چيزيں پيش کر رہے ہيں: آپ کا وضو

ت اور نماز کا پہال مقدمہ ہے ،امام ہميشہ با طہارت رہتے ، راويوں نے آپ کے بيشک وضو نور ہے اور گناہوں سے طہار
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وضو ميں هللا کے لئے خشوع کے متعلق کہا ہے :جب امام وضوکا اراده فرماتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتاتھا آپ کے اہل و
آپ نے هللا سے خوف و خشيت  عيال نے اس کے متعلق سوال کيا : وضو کے وقت آپ کی يہ حالت کيوں ہوجاتی ہے ؟ تو

)''کيا تم جانتے ہو کہ مينکس کے ٢سے ايسا ہونے کی وجہ بيان کرتے ہوتے يوں جواب ديا:''اَتَْدُرْوَن بَْيَن يََدْ◌ َمْن اَقُْوُم ؟''۔(
  سامنے کھڑاہونے کا اراده رکھتا ہوں ''۔

خود طہارت کيلئے پانی التے اور اس کو سونے  آپ وضو کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کسی سے کو ئی مدد نہيں ليتے تھے آپ
سے پہلے ڈھانک کر رکھتے ،جب رات آجا تی تو آپ مسواک کرتے اس کے بعد وضو کرتے اور وضو سے فارغ ہو جانے 

  ) ٣کے بعد نماز ميں مشغول ہو جاتے تھے ۔(

  آپ کی نماز 
  سا کہ حديث ميں آياہے )ذاتی نماز مو من کی معراج ہے اور متقی کو هللا سے قريب کر ديتی ہے (جي

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

  ۔٤٨٨۔الخصال صفحہ ١
۔اخبار ٤٩۔االتحاف بحب االشراف صفحہ ٢٣٨صفحہ  ٤۔سير اعالم النبالء جلد ٣٢٦صفحہ ٢١۔نہاية االرب جلد ٧٠۔درراالبکار صفحہ ٢

  ۔٥٣صفحہ ٢۔صفوة الصفوة جلد ٣۔ ١٠٩الدول صفحہ 

ميت ديتے تھے ،نماز کو معراج اس لئے کہا گيا ہے کيونکہ نماز انسان کو هللا تک طور پر امام سب سے زياده نماز کو اہ
پہنچا تی ہے اور خالق کائنات اور زندگی دينے والے سے متصل کر تی ہے جب آپ نماز شروع کرنے کا اراده فرماتے تو 

يا:''اَتَْدُرْوَن بَْيَن يََدْ◌ َمن اَقُْوُم،َوَمْن آپ کا جسم مبارک کانپ جا تا تھا ،آپ سے اس کے متعلق سوال کيا گيا تو آپ نے فرما
  )''کيا تم جانتے ہو کہ ميں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کو پکار رہا ہوں ''۔١ٔاُنَاْج؟''۔(

  ہم ذيل ميں آپ کی نماز اورآپ کے ذريعہ نماز ميں خوشبو لگانے کے سلسلہ ميں کچھ چيزيں بيان کر رہے ہيں :

  ا خوشبو لگانا نماز کے وقت آپ ک
امام جب نماز پڑھنے کا اراده فرماتے تو آپ نے نماز پڑھنے کی جگہ جو خوشبو رکھی تھی اس کو لگاتے جس سے مسک 

  کی خوشبو پھيل جا تی تھی ۔

  نماز کے وقت آپ کا لباس 
کيونکہ آپ خالق عظيم  )لباس پہنتے تھے٢امام جب نماز کا اراده فرماتے تو صوف (اون ) کا لباس پہنتے ،اور بہت موٹا(

  کے سامنے خود کو بہت ہی ذليل و رسوا سمجھتے تھے ۔

  نماز کی حالت ميں آپ کا خشوع
نماز ميں اما م صرف خدا ہی سے لو لگاتے ،عالم ما ديات سے خالی ہوتے ،اپنے اطراف ميں کسی چيز کا احساس نہ کرتے 

تھے ،آپ اپنا دل هللا سے لگا ديتے ،راويوں نے نماز کی حالت ميں،بلکہ آپ بذات خود اپنے نفس کا بھی احساس نہيں کر تے 
آپ کی صفت يونبيان کی ہے :جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ متغير ہو جاتا ،آپ کے اعضاء هللا کے 

  خوف سے کانپ جاتے ،آپ نماز ميں اس طرح 
..............  

۔العقد ١٣٢،صفحہ ٣۔حلية االوليائ، جلد ٥٢صفحہ ٢۔صفوة الصفوه جلد ٣٨صفحہ ٤،جلد  ۔سير اعالم النبالء٢٠٧۔وسيلة المآل، صفحہ ١
  ١٠٣صفحہ ٣الفريد،جلد 

  ۔ ٥٨،صفحہ  ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٢

کھڑے ہوتے تھے جيسے ايک ذليل بنده بڑے بادشاه کے سامنے کھڑا ہواور آپ نماز کو آخری نماز سمجھ کر بجاالتے تھے۔
السالم نے اپنے والد بزرگوار کے نماز ميں خشوع کے سلسلہ ميں يوں فرمايا ہے : ''َکاَن َعلِیُّ اْبُن اْلُحَسْيِن امام محمد باقر عليہ

ْيُح ِمْنہُ ''۔( َکِت الرِّ ُک ِمْنہُ َشْيئا ااِلَّ َماَحرَّ اَلِة َکاَنَّہُ َساُق َشَجَرٍة اَليَتََحرَّ   )١اَِذاقَاَم ِفْ◌ الصَّ
ں اس درخت کے تنے کے مانند کھڑے ہوتے جس کو اسی کی ہوا کے عالوه کو ئی اور چيز ہال ''علی بن الحسين نماز مي
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  نہيں سکتی ''۔
نماز ميں آپ کا خشوع اتنا زياده تھا کہ آپ سجده ميں سر رکھ کر اس وقت تک نہيں اٹھا تے تھے جب تک کہ آپ کوپسينہ نہ 

  )٣سے پا نی ميں ڈوب گئے ہوں۔()ياگويا کہ آپ اپنے آنسؤوں اور گريہ کی وجہ ٢آجا ئے ،(
راويوں نے ابو حمزه ثمالی سے نقل کيا ہے کہ انھوں نے امام کو نماز کی حالت ميں ديکھا ہے کہ آپ کے کندھے سے آپ 
کی ردا ہٹ گئی تو آپ نے اس کو درست تک نہيں کياابوحمزه ثمالی نے جب امام سے اس کے متعلق سوال کيا تو آپ نے 

َمااَْقبََل َعلَْيِہ ِمْنھَابِقَْلبِِہ ''فرمايا:''َوْيَحْک،   )٤۔(اَتَْدِرْ◌ بَْيَن يََدْ◌ َمْن ُکْنُت؟اِنَّ اْلَعْبَد اَليُْقبَُل ِمْن َصاَلتِِہ ااِلَّ
''تم پر وائے ہو کيا تم جانتے ہو ميں کس کے سامنے کھڑا ہوں ؟بنده کی وہی نماز قبول ہو تی ہے جو دل سے ادا کی جاتی 

  ہے ''۔
يں هللا سے اس طرح لو لگاتے کہ ايک مرتبہ آپ کے فرزند ارجمند کنويں ميں گرگئے تو اہل مدينہ نے شور مچايا آپ نماز م

کہ اس کو بچائيے امام محراب عبادت ميں نماز ميں مشغول تھے ، اس کی طرف بالکل متوجہ ہی نہيں ہوئے ،جب نماز تمام 
  ے فرمايا: ہو گئی تو آپ سے اس کے متعلق سوال کيا گيا تو آپ ن

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

  ۔٦٨٥، صفحہ ٤۔وسا ئل الشيعہ، جلد ١
  ۔٧٩،صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٢٨٦،صفحہ ٢۔تہذيب االحکام، جلد ٢
  ۔ ١٠٨، صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار، جلد ٣
  ۔٦٨٨،صفحہ ٤۔وسا ئل الشيعہ ،جلد ٦١، صفحہ ٤٦۔بحار االنوار، جلد ٨٨۔علل الشرائع ،صفحہ ٤

ْ◌ ُکْنُت اُنَاِجْ◌ َربّاً َعِظْيماً''۔(''َماَشَعْرُت،اِ    )١نِّ
  ''مجھے احساس تک نہيں ہوا،ميں اپنے عظيم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا ''

ايک مرتبہ آپ کے گھر ميں آگ لگ گئی اور آپ نماز ميں مشغو ل تھے اور آپ نے آگ بجھانے ميں کو ئی مدد نہيں کی 
  يا تو آپ نے فرمايا: اور لوگوں نے آپ سے اس کے متعلق سوال ک

  )٢''ٔاَْلھَْتنِْی َعْنھَا النَّاُراْلُکْبرٰی ''۔(
  ''مجھے اس سے بڑی آگ نے اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا ''۔

عبد الکريم قشيری نے امام کے نماز ميناس تعجب خيز اظہار کی يوں تفسير کی ہے کہ امام کی يہ حالت اس وجہ سے ہو تی 
ميں جس چيز کی طرف متوجہ ہوتے تھے وه آپ کودنيا اور ما فيہا سے غافل کر ديتی تھی يہاں  تھی کہ آپ عبادت کے عالم

تک کہ ثواب يا عذاب اٰلہی کے تصور سے خود اپنے نفس پرمترتب ہونے والے حاالت کی طرف آپ کا قلب متوجہ نہيں 
  )٣ہوتا تھا۔ (

  ہزار رکعت نماز 
)نماز بجاالتے تھے آپ کے پانچ سو خرمے کے ٤دن ميں ايک ہزار رکعت(مورخين کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ رات 

)نماز پڑھتے تھے ،آپ کی اتنی زياده نمازيں بجاالنے کی وجہ سے ٥درخت تھے اور آپ ہر درخت کے نيچے دو رکعت (
يک تھيلی ميں ہی آپ کے اعضاء سجده پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے تھے ،جن کو ہر سال کا ٹا جاتا تھا، آپ ان کو ا

  جمع کرتے رہتے اور جب آپ کا انتقال ہو ا تو ان کو آپ 
  )6کے ساتھ قبر ميں دفن کر ديا گيا ۔(

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

  ۔٩٩،صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار، جلد ١١٠۔اخبار الدول ،صفحہ ١
 ٤اعالم النبالء ،جلد ۔سير ٣٢٥، صفحہ ٢١۔نھاية االرب، جلد ١٤١،صفحہ ٦۔المنتظم، جلد ٥٢،صفحہ ٢۔صفوة الصفوة ،جلد ٢

  ۔٢٣٨،صفحہ
  ۔ ٢١٤صفحہ ١۔رسالة القشريہ ،جلد ٣
، صفحہ ١۔تذکرة الحفاظ ،جلد ٤٩۔االتحاف بحب االشراف ،صفحہ ١٣٦۔نور االبصار ،صفحہ ٣٠٦، صفحہ ٧۔تہذيب التہذيب، جلد ٤
، صفحہ ٣٦يخ دمشق ،جلد ۔تار١١٠۔اخبار الدول ،صفحہ ١٨٨۔الفصول المھمة ،صفحہ  ١٠٤،صفحہ  ١۔شذرات الذہب ،جلد ٧١
۔دائرة المعارف (البستانی )،جلد ١١١،صفحہ ١۔العبر فی خبر من غبر جلد ١٧١۔اقامة الحجة ،صفحہ ١٩٣۔الصراط السوی، صفحہ ١٥١
، صفحہ ٢۔تاريخ االسالم (الذھبی )۔ الکواکب الدريہ ،جلد ١٤٣، صفحہ ٦۔المنتظم ،جلد ٤٥،صفحہ  ٣۔تاريخ يعقوبی جلد ٣٥٥، صفحہ ٩

  ۔١٠٥، صفحہ ٩۔ البدايہ والنھايہ جلد  ١٣١
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  ۔٤٨٧۔الخصال ،صفحہ ٦١، صفحہ ٤٦۔بحاراالنوار ،جلد ٥
  ۔ ٤٨٨۔الخصال، صفحہ 6

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  مستحب نمازوں کی قضا
آپ نے پوری زند گی ميں کو ئی مستحب نماز نہيں چھوڑی،اگردن ميں آپ کی کو ئی مستحبنماز چھوٹ جا تی تھی تو آپ 

َ◌ لَْيَس ٰھَذاَعلَْيُکْم رات ميں اس کی قضا بجاالتے اور آپ  نے اپنی اوالد کو اس کی وصيت کرتے ہوئے يوں فرمايا:''يَابُنَّ
َد نَْفَسہُ ِمْنُکْم َعاَدةً ِمَن الَخْيِرٔاَْن يَُدْوَم َعلَْيھَا''۔(   )٢بَِواِجٍب،َولِکْن ٔاُِحبُّ لَِمْن َعوَّ

اس کو پنی عادت بنالو، يہ اچھی عادت ہے اور ہميشہ اس  ''ميرے فرزند يہ تم پر واجب نہيں ہے ليکن ميں يہ چاہتاہونکہ تم
  پرعمل کرتے رہو''۔ 

  آپ کا زياده سجدے کرنا
حديث کی رو سے انسان اپنے رب سے سجده کی حالت ميں بہت زياده قريب ہو تا ہے اور امام زين العابدين عليہ السالم بہت 

بہت زياده ذليل سمجھتے تھے راويوں کا کہنا ہے :ايک مرتبہزياده سجدے کرتے خضوع کرتے اور هللا کے سامنے خود کو 
آپ صحرا کی طرف تشريف لے گئے ايک شخص نے آپ کو تالش کيا تو آپ کو ايک سخت پتھر پر سجده کر تے ہوئے 

  ديکھا اس نے آپ کوہزار مرتبہ يہ کہتے سنا: 
ُ َحقّا ًَحقّاً،اَلاِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ  ّهللاٰ ّهللاٰ اِْيَماناً َوِصْدقاً''۔(''اَلاِٰلہَ ااِلَّ   )٣تََعبُّداً َوِرقّااًَلاِٰلہَ ااِلَّ

ِ ُشْکراً ''اس کے بعد کہتے :''يَاَذاْلَمنِّ اَلَِّذْی اَل يَْنقَِطُع اَبَداً  ّٰ ِ ،َواَليُْحِصْيِہ َغْيَرهُ آپ سجده شکر ميں سو مرتبہ کہتے :''اَْلَحْمُد 
 َّ   )٤ِذْی اَليَْنفَُد ٔابَداًْ◌يَاَکِرْيُم يَاَکِرْيُم''اس کے بعد گريہ و زاری کر تے اور اپنی حاجت طلب کرتے ۔(َعَدداً،َويَاَذااْلَمْعُرْوِف اَل

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

  ۔٥٣، صفحہ ٢۔صفوة الصفوة ،جلد ٢
  ۔ ٩٨١، صفحہ ٤۔ وسائل الشيعہ، جلد ٣
  ۔٩٨١، صفحہ ٤۔وسا ئل الشيعہ ،جلد ٤

  

  کثرت تسبيح

،تسبيح اور اس کی حمد ميں مشغول رہتے اور ان نورا نی کلمات ميں هللا کی تسبيح کرتے تھے : آپ ہميشہ هللا کے ذکر 
َشْی َئ يَْحِجبُہُ ِن اْلِعبَاِدبِطََرائِِق نُفُْوِسِھْم،فاََل ''ُسْبَحاَن َمن اَْشَرَق نُْوُرهُ ُکلَّ ظُْلَمٍة،ُسْبَحاَن َمْن قَدََّربِقُْدَرتِِہ ُکلَّ قُْدَرٍة ُسْبَحاَن َمْن اْحتََجَب عَ 

ِ و َبَِحْمِدِه''۔(   )١،ُسْبَحاَن ّهللاٰ
''پاک و پاکيزه ہے وه ذات جس کے نور نے ہر تا ريکی کو منور کر ديا ،پاک و پاکيزه ہے وه ذات جس نے تمام قدرتوں کی 

س سے کو ئی چيز حد محدود کر دی ،پاک و پاکيزه ہے وه ذات جو بندوں سے اُ ن کے نفوس کے خياالت ميں مخفی ہوا ،ا
  مخفی نہيں ہے ،هللا پاک و پاکيزه ہے اور وہی حمد کا سزاوار ہے ''۔

..............  
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  ۔دعوات قطب راوندی (خطی نسخہ )حکيم ال ئبريری۔١

  

  نماز شب کا واجب قرار دينا

ماز شب بجاالتے تھے امام زين العا بدين عليہ السالم کبھی بھی نماز شب سے غافل نہيں رہے آپ سفر اور حضر ہر جگہ ن
  يہاں تک کہ آپ اپنے رب حقيقی سے جا ملے ۔

  نماز شب کے بعد آپ کی دعا
  جب آپ نماز شب سے فارغ ہوتے تو يہ دعا پڑھتے جو ائمہ اہل بيت کی تابناک دعا ہے:

  ''اللَّھم يا ذالملک المتٔابد۔۔۔
اور جس کی سلطنت بغير کسی لشکر اور مدد گار  ''اے وه پروردگار جس کا ملک ہميشگی کے ساتھ ابديت رکھنے واال ہے

کے محفوظ ہے ،زمانوں کے بدلتے رہنے ،برسوں کے بيت جانے ،ايام و ازمنہ کے گذر جانے کے باوجود اس کی عزت 
باقی رہنے والی ہے تيری سلطنت اس قدر عزيز ہے کہ اس کی عزت کی نہ کو ئی ابتدا ہے اور نہ انتہااور تيرا ملک اس قدر

ہے کہ تمام اشياء اس کی انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جا تی ہيں اور جن کماالت کو تونے اپنی ذات کيلئے  بلند
  مخصوص کيا ہے ان کی ادنٰی منزل تک بھی تعريف کرنے والوں کی تعريف کی آخری منزل نہيں پہنچ سکتی ہے۔

ی جناب ميں بکھر گئی ہيں اور دقيق ترين تصورات بھی سارے صفات تيری بارگاه ميں گم ہو گئے ہيں اور تمام تعريفيں تير
تيری کبريائی کے سامنے حيران ره گئے ہيں ۔يقيناً تو ايسا ہی ہے تو اپنی اولويت کے اعتبار سے اول ہے اور ايسا ہی ہميشہ 

  رہنے واال ہے ۔ميں تيرا وه بنده ہوں جس کے اعمال ضعيف اور جس کی آرزوئيں عظيم ہيں ۔
تعلقات کے تمام اسباب نکل گئے ہيں عالوه اس رشتہ کے جسے تيری رحمت نے قائم کيا ہے اور اميدوں  ميرے ہاتھ سے

کے تمام رشتے قطع ہو گئے ہيں عالوه اُس معافی کے رشتہ کے جس کی پناه ميں ،ميں زندگی گذار رہا ہوں ،ميرے پاس 
ذار رہا ہوں وه بہت زياده ہيں ليکن يہ طے ہے کہ بندهتيری قابل اعتنااطاعت بہت کم ہے اور جن معصيتوں ميں،ميں زندگی گ

  کسی قدر بھی بد کردار کيوں نہ ہو جائے تيرے پاس معافی کی تنگِی دامن نہيں ہے لٰہذا مجھے معاف کر سکتا ہے ''۔
 دعا کے يہ جملے خداوند عالم کی عظمت اور اس کی وحدانيت پر داللت کر تے ہيں،اور اس کے بعض دا ئمی صفات کا

تذکر ه موجودہے جن کی کو ئی ابتدا اور انتہا نہيں ہے ،وه محکم و مضبوط سلطان قاہر جو اپنے ملک کی حمايت کے لئے 
لشکر اور مددگاروں کا محتاج نہيں ،کو ئی ايسی ذات اور کو ئی ايسی صفت نہيں ہے جس سے اس کی تو صيف کی جا 

  سکے ،وه ہر چيز سے بلند و برتر ہے ۔
خدا کی بارگاه ميں اپنے ذليل ، خضوع اوراس کے بندے ہونے کا اظہار کيا ، آپ نے اپنی تمام آرزووں ميں  امام نے ہميشہ

اسی سے لو لگا ئی ،اسی سے پناه ما نگی ،اسی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ، اسی سے لو لگا ئی اور اب اسی دعاء 
  کے دوسرے چند جملے مال حظہ فرما ئيں :

  اَْشَرَف۔۔۔''اللَّھُمَّ َوقَْد 
''خدايا تيرا علم ميرے مخفی اعمال پر بھی نگاه رکھتا ہے اور تيری اطالع کے سامنے ہر پوشيده عمل واضح ہے دقيق ترين 

  چيز بھی تجھ سے پوشيده نہيں ہے اور غيبی اسرار بھی تيرے علم سے دور نہيں ہے ۔
اه کرنے کی مہلت مانگی تھی تو تو نے ديدی اور مجھ پر تيرے اس دشمن کا غلبہ ہو گيا ہے جس نے تجھ سے مجھے گمر

مجھے بہکانے کے لئے قيامت تک کا وقت مانگا تو تونے اسے آزاد چھوڑديااور اب اس نے مجھے گمرا ہی ميں ڈال 
 دياجبکہ ميں اپنے مہلک گناہان صغيره اور تباه کن گناہان کبيره سے بھاگ کر تيری بارگاه ميں آرہا تھا ۔حالت يہ ہے کہ جب
ميں نے تيری کو ئی نا فرما نی کی اور برے اعمال کی بنا پرتيری ناراضگی کا حقدار ہو گيا تو اس نے اپنے حيلہ کی باگ 

موڑ دی اور چل ديااور مجھے کلمۂ  کفر ميں مبتال کرکے مجھ سے برائت کا اعالن کرديااور پيٹھ پھير کر روانہ ہو گيا 
ڑ ديا ،اور تيرے عذاب کے ميدان تک ہنکا ديا کہ اب نہ کو ئی شفيع ہے جو ۔مجھے تيرے غضب کے صحرا ميں اکيال چھو

سفارش کر سکے اور نہ کو ئی قلعہ ہے جو اپنے اندر چھپا سکے اور نہ کو ئی پناه گاه ہے جس کی پناه لی جا سکے، اب 
ر رہا ہے لٰہذا تيرے فضل ميں تيرے سامنے وه شخص کھڑا ہے جو تيری پناه گاه کا طلبگار ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار ک

تنگی نہ ہونے پائے اور تيری بخشش ميں کمی نہ آنے پائے ۔ميں تيرے اُن بندوں ميں نہ ہو جائوں جو توبہ کرکے بھی ناکام 



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

 
 

ہو جاتے ہيں اور اُن اميدواروں ميں نہ شامل ہوجائونجو مايوس ہوجاتے ہيں ۔ميرے گناہوں کو بخش دے کہ تو بہترين بخشنے
  ے ''۔ واال ہ

امام نے ان چند فقروں ميں انسان کی خوا ہشات نفسانی کے سامنے کمزور ہونے کے سلسلہ ميں گفتگو کی ہے اور انسان 
اس شيطان رجيم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہيں رکھتا جس نے انسان کے نفس مينطمع ، حرص اور تکبر وغيره جيسی 

ريعہ خدمت لينا چا ہی ،اس نے انسان کی لگام اپنے ہاتھ ميں پکڑ شرارت سے بھرے صفات کو برانگيختہ کرکے ان کے ذ
لی اور اس کے عواطف پر مسلط ہو گيا ،اس کو گناہوں اور ہالکت کے ميدانوں ميں مسخر کرنا شروع کر ديا ،اس کو هللا 

ن کے مقابلہ ميںسے قريب کرنے والے راستوں سے دور کرنا شروع کر ديا ،اور امام نے اس دھوکہ دينے والے خبيث دشم
  پروردگار عالم سے اپنی حمايت طلب فرما ئی ۔ ہم اس دعا کے دوسرے جملوں ميں يوں پڑھتے ہيں :

  اللَّھُمَّ اِنََّک اَ َمْرتَنِْی فَتََرْکُت۔۔۔
 ''خدايا! تونے جس بات کا حکم ديا اسے ميں نے چھوڑ ديا اور جس چيز سے منع کيا اس کا مرتکب ہوگيااور بُرے خياالت

نے خطائوں کو سنوار دياتو ميں نے کو تا ہی سے کام ليا ۔ميں نہ اپنے دنوں کے لئے روزوں کو گواه قرار دے رہا ہوں اور 
نہ راتوں کی شب بيداری کی پناه لے رہا ہوں اور نہ کو ئی سنت حسنہ اپنے کو زنده کر نے کی تعريف کر سکتی ہے عالوه 

ک ہوجاتا ہے ۔ميں تو کسی مستحب عمل کو بھی وسيلہ نہيں قرار دے سکتا ہوں اُن فرائض کے جن کو ضائع کرنے واال ہال
جبکہ بہت سے واجبات و فرائض ميں غفلت برت چکا ہوناور تيرے مقرر کئے ہوئے حدود سے تجاوز کر چکا ہوں ۔کچھ 

ا ئی سے پرده پوشی کر لی حرمتوں کو برباد کيا اور کچھ گناہاِن کبيره کا مرتکب ہو گيا ليکن تيری عافيت نے ان کی رسو
خدايا يہ اس شخص کی منزل ہے جو اپنے نفس کے بارے ميں تجھ سے شرمنده ہے اور اس سے ناراض ہو کر تجھ سے 

خوش بھی ہے اور اب تيرے سامنے اُس نفس کے ساتھ آيا ہے جوخاشع ہے اور اس گردن کے ساتھ حاضر ہوا ہے جو 
ں کا بوجھ ہے ،اس کی منزل خوف اور اميد کے درميان ہے اور تو اس کی خاضع ہے اور اس کمر کے ساتھ جس پر خطائو

اميدوں کے لئے سب سے اولٰی اور اس کے خوف و خشيت کے لئے سب سے زياده حقدار ہے لٰہذا مجھے وه شئی عنايت 
ز دے کہ فرمادے جس کا ميں اميدوارہوں اور اس سے بچالے جس سے خوف زده ہوں اور اپنی رحمت کے انعامات سے نوا

  تو ان سب سے زياده کريم ہے جن سے سوال کيا جاتا ہے '' ۔
امام نے ان جملوں ميں اہل بيت کے هللا کے خضوع و خشوع کو پيش کيا ہے اور يہ مشاہده کيا کہ سب سے عظيم حسنات( 

النا ،اسالم کی سنتوں کو نيکياں)، رات بھر خدا کی عبادت کرتے رہنا ،دن ميں روزه رکھنا ،تمام نوافل اور مستحبات کا بجا
زنده کرنا وغيره نيکيوں کی دو سری قسميں جن کا احصا نہيں کيا جا سکتا ہے ، يہ خدا کے مقابلہ ميں بہت کم ہے، اس توبہ 
کے عالوه هللا سے اور کو نسی تو بہ کی جا سکتی ہے؟ اور اس طرح هللا سے لو لگانے کے مانندکو نسا لو لگانا ہو سکتا ہے

يں يہ امام دنياکے متقين اور صالحين ميں منفرد حيثيت رکھتے ہيں ۔۔۔ہم اس دعا کے کچھ اور جملے نقل کر تے ہيں ؟حقيقت م
:  

  ''اَللَّھُمَّ َواِْذ َستَْرتَِنْ◌۔۔۔
''خدايا !جب تونے اپنی بخشش کے ذريعہ پرده پوشی کر دی ہے اور اپنے فضل سے اس فنا کے گھر ميں ساتھيوں کے 

ا ہے تو اب دار البقاء ميں بھی تمام مالئکہ مقربين اور مر سلين ،معصومين اور شہداء و صالحين کے سامنےسامنے ڈھانپ لي
رسوا ئی سے بچا لينا ۔اس پڑوسی کے حضور ميں جس سے ميں اپنی برائيوں کو چھپايا کرتا تھا اور اس قرابتدار کے 

ے اس پرده پوشی ميں کسی پر بھروسہ نہيں کيا ليکن خدايا سامنے جس سے ميں اپنے مخفی معامالت ميں شرماتا تھا ۔ميں ن
تيری مغفرت پر بھروسہ کيا ہے اور تو سب سے زياده بھروسہ کے قابل اور تمام اُن لوگوں سے زياده عطا کرنے واال ہے 

رحم فرما جن کی رغبت کی جا تی ہے اور اُن سب سے زياده مہربان ہے جن سے مہربانی طلب کی جا تی ہے لٰہذا مجھ پر 
  ۔۔۔'' ۔

امام نے ان جملوں ميں يہ بيان فر ما يا ہے کہ هللا پر بھروسہ رکھو اس سے عفو بخشش ،لطف و کرم کی اميد رکھو ،اس 
سے دار آخرت مينخوشنودی اور رضائے اٰلہی طلب کرو ،خدا وند عالم نے اپنے گناہگار بندوں کے عيوب کی پرده پوشی 

ہے کہ آخرت کی مصيبتوں سے نجات دے جہاں تمام مالئکہ، مرسلين ،شہداء اور تمام کی ہے جيسا اس سے مطالبہ کيا 
  بندگاِن صالح موجود ہوں اور امام نے گناہگار مسلمانوں کو يہ درس ديا کہ وه هللا سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کريں۔

  ہم اسی دعائے شريفہ کے کچھ اور جملوں پر روشنی ڈالتے ہيں :
  ْنَت ھََدْرتَِنْ◌۔۔۔''اَللَّھُمَّ َؤاَ 

''اے خدا ! تونے صلب کی ہڈيوں کے تنگ راستوں اور رحم مادر کی تنگ ناليوں سے ايک حقير نطفہ کی شکل ميں گذارا 
ہے تونے مختلف حجابات سے ميری پرده پوشی کی ہے اور مختلف حاالت ميں مجھے کروٹيں بدلوائی ہينيہاں تک کہ جب 
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ے ميرے اعضاء و جوارح کو مستحکم بناديا جس طرح تونے اپنی کتاب ميں تو صيف ميری صورت مکمل ہو گئی اور تون
کی ہے کہ نطفہ سے علقہ بنا ،اس کے بعد مضغہ بنا،پھر ہڈياں پيدا ہوئيں،پھر ہڈيوں پر گوشت چڑھايا گيا اور پھر ايک تازه 

ن کرم سے بے نياز نہ ہو سکا تو ،تو مخلوق بنا ديا گيااور پھر جب مجھے تيرے رزق کی ضرورت پڑی اور ميں تيرے بارا
نے ميری بہترين غذا بہترين ماکو الت و مشروبات کو بنا ديا ۔جسے تونے اپنی اس کنيز کے جسم ميں دوڑايا جس کے شکم 
ميں مجھے جگہ دی تھی اور مجھے اس کے مرکز رحم ميں وديعت کرديا تھا ۔حاالنکہ اگر اس وقت مجھے ميری طاقت کے

اور ميری قوت کے سپر دکرديتا تو ہر تدبير مجھ سے الگ ہو جا تی اور ہر قوت مجھ سے دور بھاگ جا تی تو حوالہ کر ديتا
نے اپنے فضل سے ايک مہربان کرم فرما کی طرح مجھے غذا عنايت کی اور مسلسل ايسا احساس کر تا رہا يہاں تک کہ 

ور نہ تيرے بہترين سلوک ميں کو ئی تاخير ہو ئی ليکن پھر ميں اس منزل تک پہنچ گيا ۔نہ کبھی تيری نيکی سے محروم ہوا ا
بھی ميرا بھروسہ مستحکم نہ ہوا اور ميں برابر زياده مفاد کے لئے مواقع نکالتا رہا ۔شيطان نے بد گما نی اور ضعِف يقين کی

طرف سے اس کی اطاعت کی بنا پر ميری زمام کو اپنے ہاتھ ميں لے ليا ہے ،لٰہذا ميناس کی بدترين ہمسا ئيگی اور اپنی 
فرياد کر رہا ہوں اور اس کے تسلط سے تيری حفاظت کا طلبگار ہوں اور اس بات کی بھی فرياد کر رہا ہوں تو ميرے رزق 

  کے راستہ کو آسان کردے ۔
شکر ادا تيرا اس بات پر شکر ہے کہ تونے بال مانگے ہی عظيم نعمتيں عطا فرما دی ہيناور پھر اُن احسانات و انعامات پر 

کرنے کا الہام بھی کر ديا ہے لٰہذا اب محمد وآل محمد ۖپررحمت نازل فرمااور ميرے رزق کو آسان بنادے اور جو کچھ مقدر 
کيا ہے اُس پر قانع بنا دے اور ميری قسمت کے حصہ پر مجھے راضی کردے اور ميری زندگی اور ميری جسمانی طاقت 

  ديدے کہ تو بہترين رزق دينے واال ہے ۔ کا مصرف اپنی اطاعت کے راستہ کو قرار 
يہ جملے خالق عظيم کے وجود پر مؤثق دليليں ہينوه خالق جس نے انسان کو ذليل (گندے) پانی سے خلق کيا،تنگ رحم ميں 
رکھا،اس کے بعد وه يکے بعد ديگرے حاالت ميں منتقل ہوتا رہا يہاں تک کہ مکمل انسان بن گيااور انسان هللا کی سب سے 

يم مخلوقات ميں ہے جو فکر ، سمع و بصر وغيره جيسی عجيب چيزوں سے بنايا گيا ہے جو خالق حکيم کے وجود پر عظ
داللت کر تی ہيں ،امام کی يہ حديث قرآن کريم کی ان آيات کی تفسير کر رہی ہے جس ميں انسان کی تخليق کو بيان کيا گيا 

ور پر جنين کی کيفيت بيان کی ہے اور انسان نے اسی حقيقت سے ہے ،يہ بات شايان ذکر ہے کہ قرآن کريم نے دقيق ط
  استفاده کيا ہے ۔

سيد قطب کا کہنا ہے : انسان قرآن کريم کے جنين کے سلسلہ مينان انکشافات کے سامنے حيران ہے وه دقيق طور پر اس 
ت کے خليوں کے عالوه ہيں ،يہ چيز کو نہيں جانتا تھا مگر علم کی پيشرفت و ترقی ہونے کے بعد ،ہڈيوں کے خليے گوش

بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنين ميں پہلے ہڈيوں کے خليے پيدا ہو تے ہيں اور گو شت کے خليوں کا اس وقت مشاہده نہيں کيا 
جا سکتا جب تک ہڈيوں کے خليے اور جنين کے پورے ہڈيوں کے ڈھانچے کا مشاہده نہ کيا جائے يہ وه حقيقت ہے جس کو 

  )١ثابت کيا ہے ۔۔۔(قرآنی آيات نے 
بہرحال ،امام اپنی ذات پر هللا کی عظيم نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کی بارگاه ميں گڑگڑائے کہ وه آپ کو شيطان کے 

مکر و فريب اور اس کے کبرو غرور سے دور رکھے ،چونکہ شيطان انسان کا پہال دشمن ہے ۔۔ ۔ہم ذيل ميں دعا آخری 
  جملے پيش کر رہے ہيں :

ْ◌ اَُعْوُذبَِک ۔۔۔''ا   للَّھُمَّ اِنِّ
''خدايا !ميناس آگ سے تيری پناه کا طلبگار ہوں جس کو تونے نافرمانوں کے لئے بھڑکايا ہے اور اس کے ذريعہ اپنی رضا 

  سے انحراف کرنے والوں کو تنبيہ کی ہے ۔وه آگ جس کی روشنی بھی تاريکی ہے اور 
..............  

  ۔١٦،صفحہ ١٧۔فی ظالل القرآن، جلد ١

جس کا معمولی حصہ بھی دردناک ہے اور جس کا دور واال حصہ بھی قريب ہے اور جس کا ايک حصہ دوسرے کو کھا رہا
ہے اور اس پر حملہ آور ہورہا ہے ۔وه آگ ہڈيوں کو ريزه ريزه بنا ديتی ہے اور اپنے باشندوں کوکھولتا پانی پالتی ہے 

حم پر مہربانی نہيں کر تی ہے کو ئی فروتنی کا اظہار بھی کرے اور اس کے سپردفريادی کو چھوڑتی نہيں ہے اور طالب ر
بھی ہو جائے تو اس کے حق ميں کو ئی تخفيف نہيں کر تی ہے اپنے باشندوں سے دردناک عذاب اور سخت وبال کے گرم 

ن بچھوؤں سے جو منھ پھيالئے ترين مصائب کے ساتھ مالقات کر تی ہے ۔اور خدايا ميں تيری پناه چا ہتا ہوں جہنم کے اُ 
ہوئے ہيں اور ان سانپوں سے جو اپنے دانت گا ڑرہے ہوں گے اور اس کھولتے ہوئے پانی سے جو اپنے باشندوں کے دل 
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اور کليجہ کو کاٹ ڈالے گا اور دل کو کھينچ کر پھينک دے گا ۔ اور تيری ہدايت کا طالب ہوں اُن امور کے لئے جو اُس آگ 
  اور اسے پيچھے ہٹا ديں ۔سے دور بنا ديں 

خدايا محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرمااور مجھے اپنے فضل و رحمت سے اس کی اجرت دے ۔اپنی مہربانيوں سے 
ميری لغزشوں کو معاف کردے اور اے بہترين پناه دينے والے مجھے ال وارث نہ چھوڑديناکہ تو ہر برائی سے بچا نے واال 

  اال ہے اور جو چاہے وه کر سکتا ہے ۔تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے ۔اور ہر نيکی کا عطا کر نے و
خدايا محمد و آل محمد ۖ پر رحمت نازل فرما اس وقت جب نيک کرداروں کا ذکر کيا جائے اور محمد وآل محمد ۖ پر رحمت 

  نازل فرما جب تک روز و شب کی آمد و رفت برقرار ہے ۔
اس کے اعداد کا شمار نہ ہو سکے ۔وه رحمت جو فضا کو معمور کردے اور  ايسی رحمت جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو اور

آسمان و زمين کی وسعتوں کو بھر دے ۔هللا اُن پر رحمت نازل کرے يہاں تک کہ وه راضی ہوجائيں اور اس رضا کے بعد 
  بھی ايسی رحمت نازل کرے جس کی کو ئی حد اور انتہا نہ ہو ۔اے بہترين رحم کرنے والے ''۔

فقروں ميں اس جہنم کی آگ کی توصيف بيان کی گئی ہے جس کو هللا نے اپنے بدکار ، ظالم اور سرکش بندوں کے لئے ان 
خلق کيا ہے وه بندے جنھوں نے ظلم و جور اور فساد کو زمين پر پھياليا ان کو جہنم کی آگ ميں طرح طرح کا عذاب ديا 

  ہينجس سے ہم هللا کی پناه چا ہتے ہيں ۔  جائيگا جس کے خوف و وحشت کی ہم توصيف نہيں کرسکتے
اس مقام پر يہ دعائے شريفہ ختم ہو جا تی ہے جس کو امام نماز شب کے بعد پڑھا کر تے تھے ،يہ اہل بيت کی روشن و تا 

  بناک دعائوں ميں سے ہے ۔
هللا ۖ کے جليل اما م کے کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کے اعزاء پر آپ کی وفات ہوجانے کا خوف ہوگيا تو رسول 

القدرصحابی جابر بن عبدهللا انصاری کے پاس آکر يوں گو يا ہو ئے :اے رسول ۖ هللا کے صحابی بيشک ہمارے تم پر حقوق 
ہيں اور ہمارا تم ايک حق يہ ہے کہ جب تم ہم ميں سے کسی ايک کوخود کو ہالک کر نے کی کو شش کرتا ديکھو تو اس کو 

پر اپنی جان کو باقی رکھنے کی دعوت دو ، اپنے والد بزرگوار کی يادگار علی بن الحسين ہيں جنهللا کی ياد دالئو ،اس موقع 
  کی عبادت کر نے کی وجہ سے ناک کی ہڈی چھد گئی ہے اور ان کے اعضاء سجده پر گھٹے پڑگئے ہيں ۔

ھا کہ آپ محراب ميں عبادت ،هللا کیجناب جابر ،امام زين العابدين عليہ السالم کی خدمت بابرکت ميں حاضر ہوئے تو کيا ديک
اطاعت ميں مشغول ہيں ،جب امام نے جابر کو ديکھا تو ان کا استقبال کيا ،اپنے پہلو ميں بٹھايااور ان کے حاالت دريافت 

کئے، اس وقت جابر بڑے ہی ادب و احترام سے يوں گويا ہوئے :اے فرزند رسول ! آپ کو علم ہے کہ پروردگار عالم نے 
آپ کے اور آپ سے محبت کر نے والے کے لئے خلق کيا ہے اور دوزخ کو آپ سے بغض اور دشمنی رکھنے جنت کو 

  والے کے لئے خلق فرمايا ہے تو پھر آپ خود کو اتنی مشقتوں ميں کيوں ڈال رہے ہيں ؟
اگلے اور پچھلے امام نے ان کو بڑی ہی نرمی و محبت سے جواب ديا :اے صحا بی رسول ۖ،بيشک ميرے جد رسول هللا ۖ کے

تمام گناه معاف کر دئے گئے تھے مگر پھر بھی آپ ۖ نے کو شش کر نا نہيں چھوڑا اور يوں عبادت کی (ميرے ماں باپ آپ ۖ 
پر فدا ہوں ) کہ آپ کی پنڈليوں اور قدموں پر ورم آگيا جب آپ ۖ سے کہا گيا : آپ اتنی عبادت کيونکرتے ہيں جبکہ هللا نے آپ 

  نده کے تمام گناه بخش دئے ہيں ؟رسول هللا ۖ نے فرمايا:کيا ميں خدا کا شکر گزار بنده نہ بنوں''۔کے گذشتہ اور آئ
جب جابر نے ديکھا کہ گفتگو کے ذريعہ امام کو کثرت عبادت سے نہينروکاجاسکتا تو يہ کہتے ہوئے آپ کو آرام کر نے کی 

ے کيونکہ آپ اس خاندان سے ہيں جن سے بال ئيں دور خاطر خدا حافظ کہا :فرزند رسول ،آپ اپنے نفس کی حفاظت کيجئ
  کردی گئی ہيناور جن کے ذريعہ آسمان سے بارش ہوتی ہے ۔

امام نے جابرکو بڑی ہی خفی اور غمگين آواز ميں جواب ديا :ميں اپنے آباء و اجداد کے طريقے کو نہيں چھوڑ سکتا اور ان 
  ۔سے مالقات کر نے تک ان کی پيروی کر تا رہونگا ''

جابر ہّکے بکے ره گئے اور اپنے اطراف ميں بيٹھے ہوئے لوگوں سے يوں مخاطب ہوئے :ہم نے يوسف بن يعقوب کے 
عالوه انبياء کی اوالد ميں علی بن الحسين جيسا نہيں ديکھا،خدا کی قسم امام حسين کی ذريت يوسف بن يعقوب کی ذريت سے 

و انصاف سے دنيااسی طرح بھرجائے گی جس طرح وه ظلم و جور افضل ہے، بيشک ان ہی کی ايک فر د کے ذريعہ عدل 
  )١سے بھری ہو گی ۔(

هللا بزرگ و برتر ہے ،بيشک انبياء عليہم السالم کی اوالد ميں علی بن الحسين جيسا ان کے ورع، تقوٰی اور تمام بلند و باال 
ين عليہ السالم کی ذريت ميں آپ کا ايک فرزند اخالق و کر دار ميں کو ئی نہيں ہے ۔جيسا کہ جابر نے کہا ہے کہ امام حس

ہوگا جو ظلم و جور سے بھری ہو ئی دنيا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وه ظلم وجور سے بھری 
ہو گی ،اور وه عظيم مصلح امام مہدی آل محمد ۖ ہيں جن کی نبی اکرم ۖ نے بشارت دی ہے ۔ آپ کی بعض اوالد نے آپ کی 

بادت کو ديکھ کر بڑی ہی نر می کے ساتھ آپ سے عرض کيا : اے والد بزرگوار آپ اتنی جا نفشانی کيوں کر رہے کثرت ع
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  ہيں؟يعنی :اتنی زياده نمازيں کيوں پڑھ رہے ہيں ۔۔۔؟
  )٢امام نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ جواب ميں فرمايا:ميں هللا کی نظر ميں محبوب ہونا چا ہتا ہوں۔۔۔(

وان نے امام کی کثرت عبادت کی وجہ سے مہربانی کا اظہار کيااور جب آپ مسلمانوں کی ايک جماعت کیعبدا لملک بن مر
سفارش کے لئے اس کے پاس گئے اور جب عبدالملک نے امام کی دونوں آنکھوں کے درميان پيشانی پر سجدوں کی وجہ 

بہت ہی جد و جہد کرنے والے ہيں ،جبکہ آپ پرسے گھٹوں کے نشانات ديکھے تو آپ سے يوں کہنے لگا :يہ ظاہر ہوگيا آپ 
خدا کے پہلے سے ہی بہت سے احسانات ہيں آپ بضعة رسول ہيں ،آپ نسب اور سبب دونوں ہی اعتبار سے اُن سے بہت 

قريب ہينخدا نے آپ کو فضل ،علم ،دين اور تقوٰی عنايت کيا ہے جو آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے عالو ه کسی اور 
  يں ديا۔کو نہ

امام اس کے بيان کو سنتے رہے جب وه اپنی بات تمام کر چکا تو اس سے فرمايا :''جو کچھ تو نے هللا کے فضل و کرم اس 
  کی تا ئيد و توفيق کا تذکره کيا ہے، تو کہاں اس کی نعمتوں کا شکريہ ادا کيا جا سکتا ہے ؟ 

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

  ۔٢٠١۔٢٠٠فحہ ،ص ١۔ حياة االمام علی بن الحسين ،جلد ١
  ۔٩١،صفحہ ٤٦۔بحا راالنوار، جلد ٢

حاالنکہ رسول خدا ۖ نماز ميں اتنا کھڑے رہتے تھے کہ آ پ ۖ کے پيروں پر ورم آجاتاتھا ، روزه ميں اتنی پياس کا احساس 
آپ ۖ کے گذشتہ  کرتے تھے کہ آپ کا دہن اقدس سوکھ جاتاتھا۔آپ ۖ کی خدمت اقدس ميں عرض کيا گيا:يارسول هللا ۖ کيا هللا نے

اور آئنده کے گناه معاف نہيں کردئے ہيں ؟آنحضرت ۖ نے فرمايا:کيا ميں شکر گذار بنده نہ بنوں؟تمام تعريفيں اس خدا کے 
لئے ہيں جس نے ہمارا امتحان ليا،وہی ابتدا اور آخرت ميں حمدوستائش کا حقدار ہے ،خدا کی قسم اگر ميرے اعضا و جوارح

ميرے آنسوميرے سينے پر بہہ جائيں تو بھی مينخدا وند عالم کی تمام نعمتوں ميں سے ايک نعمت کےقطع کردئے جا ئيں اور
دسويں حصہ کا شکريہ ادا نہيں کرسکتاوه نعمتيں جن کو شمار کرنے والے شمار نہيں کر سکتے اور تمام تعريف و تمجيد 

قسم نہيں مگر يہ کہ خدا وند عالم مجھے اس حال کرنے والے اس کی ايک نعمت تک بھی نہيں پہنچ سکتے ،نہيں ،خدا کی 
ميں ديکھے کہ مجھے کو ئی چيز رات دن ميں اس کے شکر اور ذکر سے نہ روک سکے،نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی 

مخفی طورپر،اور مجھ پر ميرے اہل و عيال اور تمام خاص و عام کے حقوق ہيناور ان کو ادا کرنے کيلئے ميں اپنی طاقت و 
ے مطابق ہی کو شش کرتاہوں اور آسمان کی طرف نگاه اٹھاتاہوں ،اور ميرا دل هللا سے لولگائے گااور پھر ميں وسعت ک

اپنے دل اور نظر کو اس وقت تک نہيں ہٹا ئوں گا جب تک کہ خدا ميرے نفس کا فيصلہ نہ کردے وه سب سے اچھا فيصلہ 
  کرنے واال ہے ''۔

کا عبدالملک سر کش پربہت زياده اثر ہوااور وه يوں کہنے لگا : کتنا فرق ہے ان  امام نے بہت زياده گريہ و بکا کيا جس
دونوں ميں ،جس نے آخرت طلب کی اور اس کے لئے جدوجہد کی ،اور جس نے دنيا طلب کی اور وه کيسے ہاتھ لگے گی 

  اور اس کا آخرت ميں کو ئی حصہ نہيں ہے ۔۔۔
  )١ااور مسلمانوں کے سلسلہ ميں اُن کی سفارش کو قبول کرليا۔(عبدالملک امام کی گفتگو سن کر شرمنده ہوگي

انبياء کی روحا نيت کے لئے امام کی عبادت ايک مثال تھی جوهللا سے آپ کی توبہ ،اس کا تقوٰی اورآپ کے هللا سے و ابستہ 
  ہونے کی حکايت کرتی ہے ،آپ خدا سے محبت کر تے اور اس کی عبادت ميں 

  رجہ پر فا ئز تھے۔اخالص کے سب سے عظيم د
..............  

  ۔٢٠٢۔٢٠١،صفحہ ١۔حياة االمام زين العابدين ،جلد ١

  

  اپنے غالموں کے ساتھ

يہ واضح سی بات ہے کہ امام اپنے غالموں کو آزاد کر ديتے تھے ،وه آپ کے زير سايہ پرورش پاتے ،نعمتيں حا صل 
ان کی برائيوں سے چشم پوشی کرتے ،اور اپنی تمام کنيزوں کو ماه کرتے اور آپ ان سے اپنے بيٹوں کا سا معاملہ کر تے ، 
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رمضان ميں آزاد کر ديتے تھے ،راويوں نے نقل کيا ہے کہ جب ان کی کسی کنيز يا غالم سے کو ئی گناه سرزد ہو جاتا تھا 
تھے جب رمضا ن کا تو آپ اُن کو کو ئی سزا نہيں ديتے تھے ليکن جس دن سے کو ئی گناه سرزد ہوتا اس کو لکھ ليتے 

آخری دن ہوتا تو ان سب کو جمع کر تے اور جس دفتر ميں ان کے گناه لکھے ہوئے ہوتے اس کو ال تے اور ان کے سامنے 
بيان کر تے اور فرماتے : تم اپنی بلند آواز ميں کہو : اے علی بن الحسين بيشک آپ کا پروردگار آپ کے تمام اعمال کا اسی 

س طرح آپ نے ہمارے اعمال شمار فر مائے ہيں،ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے اسی طرح طرح احصاء فرماتا ہے ج
حاضر و مو جود ہيں جس طرح ہمارے اعمال آپ کی نگاہوں کے سامنے مو جود ہيں،ہم کو اسی طرح معاف کر ديجئے جس

ميد رکھتے ہيں ،ہم کو معاف طرح آپ خدائے مقتدر سے عفو کی اميد رکھتے ہيں ،جس طرح آپ خدا سے اپنی بخشش کی ا
کر ديجئے کيونکہ آپ معاف کرنے والے ہيں ،اور خدا آپ کو بخش دے گا ،پرودگار کسی پر ظلم نہيں کرتا،آپ کی کتاب 

ہمارے حق ميں گوا ہی دے رہی ہے کوئی بھی چھوٹا بڑا گناه ايسا نہيں ہے جس کو شمار نہ کرليا گيا ہو ،ياد کرو اے علی 
نے عادل و حکيم پروردگار کے سامنے ذليل و خاضع ہيں جو رائی کے دانہ کے برابر بھی ظلم نہيں بن الحسين! آپ اپ

کرتااور قيامت کا دن آنے واال ہے ،خدا ہی ہمارے لئے کافی اور گواه ہے ،پس ہم کو معاف فرماديجئے اور اپنے پروردگار 
)١لَُکْم )۔(هللاُ ہے :( َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا َالَتُِحبُّوَن َْن يَْغفَِر اسے ہماری بخشش کيلئے دعا فرما ديجئے کيونکہ خود اسی کا فرمان 

  ''ہر ايک کو معاف اور درگذر کرنا چاہئے کيا تم يہ نہيں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے'' ۔
..............  

  ۔٢٢۔سورئہ نور، آيت ١

نے ان کو ان کلمات کی تلقين فر ما ئی جو آپ کے هللا سے لو لگانے اور اس کی پناه گاه چاہنے کی ايک مثال ہے آپ آپ 
کھڑے ہوکر هللا کے خوف و خشيت کرتے ہوئے يوں کہتے :پروردگار تو نے ہم کو يہ حکم ديا ہے کہ ہم اس شخص کو 

ے نفسوں پر ظلم کيا ہے ،ہم نے تيرے حکم کے مطابق جس نے ہم معاف کرديں جس نے ہم پر ظلم کياحاالنکہ ہم نے خود اپن
پر ظلم کيا تھا اس کو معاف کرديا ،پس تو ہم کو معاف کردے بيشک تو معاف کرنے کے لئے ہم سے اور مامورين سے کہيں

نکہ تو نے سائل زياده سزاوار ہے ،اور تونے ہم کو يہ حکم ديا ہے کہ ہم کسی سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کريں حاال
و مسکين کو بھيجا ہے ، ہم تيری بارگاه ميں جھکتے ہيناور تجھ سے تيری معرفت اور عطا کے خواستگار ہيں ،تو اس کے 
ذريعہ ہم پر احسان کر اور ہم کو نا اميد نہ کر ،تو اس سلسلہ ميں ہم سے اور ماموروں سے اولٰی ہے ،پروردگار تو کريم و 

تجھ سے سوال کروں تو ،تُو مجھ پر اپنے جود و کرم کی بارش کر ،تونے امر بالمعروف کيا صاحب ِ عزت ہے پس جب ميں
  پس تو مجھے امر بالمعروف کرنے والوں ميں قرار دے ''۔

پھر آپ ان کے سامنے ہوتے حاالنکہ آپ کا چہره آنسووں سے تر ہوتااور آپ بہت ہی نرمی کے ساتھ فرماتے : ''ميننے تم 
کيا تم مجھے معاف کر دو گے؟اورجو کچھ تم نے ميرے زير سلطہ رہنے ميں برا ئی ديکھی ہے ،ميں اس کو معاف کر ديا ۔

  کريم ،جواد ،عادل ،محسن اور فضل و کرم کرنے والے کا غالم ہوں '' ۔
ل اس عظيم نفس کے مانند کو نسا نفس ہو سکتا ہے جس کی انبياء کی روحانيت اور ان کے اچھے صفات اور اخالق سے مثا

  دی گئی ہے ؟
  غالم آ پ سے يوں کہتے :اے ہمارے سيد وسردار ہم نے آپ کو بخش ديا۔

آپ ان سے يوں فرماتے :''کہو :اے پروردگار تو بھی علی بن الحسين کو اسی طرح بخش دے جس طرح انھوں نے ہم کو 
  سے آزاد کيا ہے ''۔ بخش ديا ہے ،تو اِن کو آگ سے اسی طرح آزاد فرما جس طرح انھوں نے ہم کو اپنی غالمی

اس کے بعد آپ ان سے فرماتے :ياهللا آمين رّب العالمين ،جائو ميں نے تم سب کو بخش ديا، تم کو آزاد کر ديا ،تم مجھ سے 
معافی اور آزاد ہونے کی اميد رکھتے تھے ''،عيد فطر کے دن آپ ان کو اتنا اور ايسا انعام ديتے جس سے انھيں کسی سے 

  )١رت نہ ہو سکے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نياز رہيں ۔(سوال کرنے کی ضرو
دنيا مينا کے صالحين اور متقين ميں اس امام عظيم کے تقوٰی ،ورع ،اخالص عظيم اور اس کی اطاعت کرنے والے کے 

  مانند کو ئی نہيں ہے آپ کا قلب شريف ايمان اور هللا کی معرفت سے لبريز تھا ۔

  بيٹوں کو وصيت آپ کی اپنے 
امام نے اپنے بيٹوں کو بعض تربيتی وصيتيں فر ما ئيں جو آپ کی زند گی کے تجربات کا خالصہ تھا تاکہ وه اس راستے پر 

  گا مزن رہيں ۔آپ کی بعض وصيتيں يہ ہيں :
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رانی پيغام ہے۔آپ نے اپنے بعض فرزندوں کو ايسی اہم وصيت فر ما ئی جو اُن کے اصحاب اور چا ہنے والوں کے لئے نو١
ايسے ساتھيوں سے دور رہنے کی تلقين کی ہے جس سے دوستوں کے درميان دشمنی اور عداوت پھيلنے کا امکان ہو،آپ 
کی وصيت يہ ہے :''اے ميرے فرزند،اگر تم پانچ قسم کے لوگوں کو ديکھو تو نہ ان کی مصاحبت کرو ،نہ ان سے گفتگو 

''آپ کے فرزند ارجمند نے آپ سے عرض کيا :وه پانچ افراد کو ن ہيں؟تو اما م  کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ راستہ طے کرو
نے فرمايا:''تم کّذاب (بہت زياده جھوٹ بولنے والے ) کی مصاحبت نہ کرو (يعنی اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بيٹھو)چونکہ يہ 

تے ہيں ۔تم فاسق کی مصاحبت سے سراب کے مانند ہوتے ہيں اور قريب چيز کو دور اور دور والی چيز کو نزديک کر دي
پرہيزکروچونکہ يہ شخص ايک لقمہ يا اس سے کم ميں تم کو بيچ دے گا ،بخيل کی مصاحبت سے پرہيز کرووه شديد 

ضرورت کے وقت تمہاری امداد کرنے سے گريز کرے گا،احمق کی مصاحبت سے پرہيز کرو چونکہ وه تم کو نفع پہنچانے 
ہنچا دے گا ۔ اور قطع رحم کرنے والے سے پرہيز کروکيونکہ ميں نے کتاب هللا ميں اس کو کا اراده کرے گا ليکن نقصان پ

  )٢ملعون ديکھا ہے ''۔(
اس قسم کے لوگوں پر وائے ہو اور يہ گھاٹے ميں رہيں گے ،جو ان کی تصديق کر ے گا وه بہت زياده نقصان اٹھا ئے گا 

  ں ہيں ليکن جن ازکيا اور اصفياء کی اور معاشره ميں اس طرح کی نئی اور پرانی بہت قسمي
  مصاحبت سے انسان مستفيد ہو تا ہے وه بہت کم ہيں ۔

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

  ۔٢١١۔٢٠٩،صفحہ ١۔حياة االمام زين العابدين ، جلد ١
  ۔١٠٥،صفحہ ٩،البدايہ والنھايہ جلد ٢٧٩۔تحف العقول ،صفحہ ٢

وصيت يہ تھی :''اے ميرے فرزند! مصيبت پر صبر کر،حقوق ۔آپ کی اپنے فرزندوں کوايک اوربلند و باال نصيحت اور ٢
کے لئے معارضہ نہ کر اور اپنے کسی بھا ئی کو ايسی چيز کے متعلق جواب نہ دے جس کا نقصان تمہارے لئے اس کے 

  )١فائده سے بہت زياده ہو ۔۔۔''۔(
کی وصيت فرما ئی ، کيونکہ ايسا کر امام نے مصائب اور غم انگيز واقعات پر صبر اور ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹيکنے 

نے سے انسان کی شخصيت اور اس کی پائيداری کا پتہ چلتا ہے ،اسی طرح آپ نے لوگوں کے حقوق کے سلسلہ ميں تجاوز 
نہ کر نے کی بھی وصيت فرما ئی چونکہ اس سے جس آدمی کے ساتھ تجاوز کيا جا رہا ہے اس کی سالمتی اور اس کے 

رنے والے کی بھی سالمتی کی ضمانت ہوجا تی ہے ، اسی طرح آپ نے يہ بھی وصيت فرما ئی کہ بالمقابل خود تجاوز ک
  کسی انسان کوايسی چيز کی دعوت نہ دو جس سے اس کا نقصان اور گھاٹا ہو رہا ہو ۔

  آپ کی اپنے بيٹوں کے لئے دعا 
کيں جو آپ کی ان کے ساتھ تابناک سلوک  آپ نے اپنے بيٹوں کے لئے انتہا ئی خلوص اور جالل و بزرگی کے لئے دعائيں

کی حکايت کر تی ہيں ،امام ان سے بلندآداب يا مکارم اخالق کی تمنا و آرزو کرتے تھے ،تاکہ وه غور سے سنيں اور ان پر 
عمل کريں ،چونکہ اسال می تربيت ميں يہی سب سے بڑی دولت ہے : ''يابن اّن ّهللاٰ لم يرضک ِل فاَوصاَک ِب،ورضين لک 

التقصيُراِلی الُعقُْوِق  حذَّرن ِمنَک،َواعلم اَّن خيراآلباء لاِلبناء من لم تدعہُ المَودَّةُ الی التَّفريِط فيِہ،وخيَر االبنَاِئ لآلباِئ َمْن لم يدُعہُ ف
  ) ٢لَہُ ۔۔۔''۔(

ان کی تربيت اصالح امام کے يہ فقرے اپنی اوالد کی تربيت کے سلسلہ ميں آپ کی روحانيت پر داللت کر تے ہيں ، آپ نے 
  اور تہذيب مطلق کے طور پر فر ما ئی آپ نے ان کيلئے يوں دعا فر ما ئی :

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

  ۔٨٨،صفحہ ٣۔العقد الفريد، جلد ٧٦،صفحہ ٢۔البيان والتبيين ،جلد ١
  ۔٨٩،صفحہ ٣۔العقد الفريد ،جلد ٢

  ہونے ميں احسان کيا۔۔خدا وند عالم نے ان پر ان کے جسموں ،اديان اور اخالق کے صحيح ١
  ۔خداوند عالم ان کے نفوس اور ارواح کو معاف فرمائے اور يہ برائيوناورگناہونسے پاک ہونے کے بعد ہوتا ہے ۔٢
۔خداوند عالم ان پر اپنا رزق کشاده فرمائے ،ان کو فقر کی کڑواہٹ کا مزه نہ چکھائے ، کيونکہ يہ بہت ہی دردناک حوادث ٣

  اور مہلک چيز ہے ۔
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اوند عالم بيماريوں ميں ان کی ہدايت فر ما ئے ،ان کو نيکی کے لئے سبقت کرنے والوں ميں قرار دے اور وه اس کے ۔خد٤
  امر پر عمل کرتے رہيں ۔

۔خداوند عالم اپنے اولياء کو ان کا محبوب قرار دے اور اپنے دشمنوں کو مبغوض قرار دے ، کيونکہ اس سے خاندان منظم ٥
  ی اس طريقہ سے تربيت کی جا تی ہے تو بچہ اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوجاتا ہے ۔ہوتا ہے اور جب بچہ ک

  آپ کی حکمتيں اور تعليمات 
امام زين العابدين عليہ السالم نے متعدد حکمتيں اور بلند وباال تعليمات بيان فر ما ئيں جن سے حقيقی زندگی ابھر کر سامنے 

کتنی گہرا ئی سے کام ليتے ، ان کے حاالت اور امور کی خبر گيری فرماتے آتی ہے ،آپ معاشرے کے معامالت ميں 
  تھے،آپ کی بعض تعليمات يہ ہيں :

  بلند خصلتيں
امام نے ان بعض بلند و باال خصلتوں کے متعلق گفتگو کی ہے جن سے ايک مسلمان کو متصف ہونا چاہئے اور جن سے اس 

ہے :''چار چيزيں ايسی ہيں جن سے اسالم کامل ہوتا ہے ،گناه محو ہو جاتے کے اسالم کی تکميل ہو تی ہے، آپ کا فرمان 
ہيں ،اور اس کا پروردگار اس سے راضی و خشنود ہو نے کی صورت ميں مالقات کر تا ہے :خداوند عالم نے انسان کے 

کرتے وقت سچا ئی سے نفس کيلئے جو چيز قرار دی ہے اس ميں وه هللا عز وجل کيلئے وفا کرے ، لوگوں کے ساتھ گفتگو 
کام لے ،ہر وه چيز جو هللا اور انسانوں کے نظر ميں بری ہے اس کو نہ بجاالئے ،اور اپنے اہل و عيال کے ساتھ اچھا ئی 

  )١سے پيش آئے''۔(
بيشک جس ميں يہ بلند و باال صفات پا ئی جائيں گی وه حقيقی مو من اورکا مل االيمان ہو گا جس سے خدا راضی ہو نے کی 

  ورت ميں مالقات کر ے گا ۔ص

  مو من کی عال متيں
  امام فرماتے ہيں :''مو من کی پا نچ نشا نياں ہيں ''۔

طاوس يما نی نے آپ سے سوال کيا :فرزند رسول! وه پانچ عالمتيں کو ن کو ن ہيں ؟امام نے فرمايا:خلوت ميں تقوٰی اختيار 
صبر کرنا ،غضب کے وقت حلم اختيار کرنااور خوف کے وقت  کرنا ،کم مال کے باوجودبھی صدقہ دينا ،مصيبت کے وقت

  )٢صدقہ دينا''۔(
جس شخص ميں يہ پانچ صفات پا ئے جاتے ہيں وه مو من کہالتا ہے اور وه هللا کے ان نيک و صالح بندوں ميں قرار پاتا ہے 

  جن کے نفوس ميں تقوٰی سمايا ہوا ہوتا ہے ۔

  اچھی گفتگو
گوں کے ساتھ حسن سلوک سے پيش آنے کی رغبت دال ئی اور حسن کالم پر مترتب ہونے والےامام نے اپنے اصحاب کو لو

منافع کا تذکره بھی کياچنانچہ آپ نے فرمايا:''حسن کالم سے انسان مالدار ہوجاتاہے ، اس کارزق کشاده ہوتاہے ،مو ت کو 
  )٣ص جنت ميں جائے گا ۔۔۔''۔(فراموش کر ديتا ہے ،اپنے اہل و عيال ميں محبوب ہوجاتا ہے اور ايسا شخ

  امام کی اس حديث يعنی حسن کالم اور کلم الطيب سے مندرجہ ذيل مطلب سا منے آتا ہے :
  ۔حسن کالم سے مال ميں رشد و نمو ہو تی ہے ،واضح طور پر اس کا اثر کاريگر،حرفہ و فن جاننے والے ١

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

  ۔٢٤٥۔الخصال ،صفحہ ٢۔ ٣٠٣۔الخصال ،صفحہ ١
  ۔٢٨٩۔الخصال، صفحہ ٥٣١،صفحہ ٥۔وسا ئل الشيعہ، جلد ٣

اور تاجروں ميں ظاہر ہوتا ہے ۔چونکہ لوگ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ حسن کالم کے ذريعہ خريد و فروخت کرتے ہيں 
،يہ فطری بات ہے کہ انسان کاحسن کالم ان لوگوں ميں زياده دخل و تصرف کا سبب ہوتاہے جس طرح فطرت برے اور بد 

  خلق سے بذات خود نفرت کرتی ہے اور برا کالم اور بری عادت رزق ميں تنگی کا سبب ہو تی ہے ۔
کالم الطيب کے نتائج ميں سے ايک يہ ہے کہ اس سے انسان کی موت ٹل جاتی ہے جب انسان کسی مو من سے ظلمت دور 

ے اور آخرت ميں اس کو اجر جزيل سے نوازے کرکے اس کو نفع پہنچاتا ہے تو خدا وند عالم اس انسان کی عمر بڑھا ديتا ہ
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  گا ۔
اور کالم الطيب کے فوائد ميں سے ايک يہ ہے کہ اچھی گفتگو کرنے واال اپنے اہل و عيال کے نزديک اور معاشره ميں 

  عزيز اور محبوب ہو جاتا ہے اور لوگ اچھی گفتگو کرنے والے کے گرويده ہو جاتے ہيں۔
ہ اس سے انسان کو جنت ملتی ہے اور يہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دو آدميوں کے درميانحسن کالم کا ايک فائده يہ ہے ک

  صلح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے ۔

  مو من کو نجات دينے والی چيزيں 
برائی اور ان  امام نے مو من کے نجات پانے کے سلسلہ ميں فرماياہے :''مو من تين چيزوں سے نجات پاتا ہے : لوگوں کی

کی غيبت کرنے سے اپنی زبان کا روکنا ،مو من کا اپنی دنيا اورآخرت ميں فائده دينے والی چيزونميں مشغول رہنا اور اپنے 
  )١گناہوں پرگريہ و زاری کرتے رہنا ۔۔۔''۔(

  آپ کی شہادت
وگوں کے دل آپ کی طرف جھک گئے امام کا سلوک ،عبادت ،نيکياں اور احسانات ميں کو ئی نظير نہينتھا جن سے تمام ل

تھے اور يہ خاندان نبوت سے بغض و کينہ رکھنے والے امويونکيلئے بہت شاق تھا اور ان ميں سب سے زياده بغض و کينہ 
  رکھنے واال وليد بن عبد الملک تھا ۔ 

  زہری سے روايت ہے کہ وليد نے اس سے کہا :جب تک علی بن الحسين دنيا ميں زنده مو جود ہوں 
..............  

  ۔١٧٤۔الدر التنظيم ،صفحہ ١

  )١گے ميں چين و سکون نہيں پا سکتا ۔(
)ميں اپنے گورنر کے ٢اس نے طے کيا کہ جب امام حاکم کے پاس آئيں تو ان کو زہر ہالہل ديديا جا ئے لٰہذا اس نے يثرب (

کا جسم کثرت عبادت اورکمزوری کی وجہ سے نحيف و الغر ہو چکا تھاذريعہ آپ کو زہر دالياامام نے جب تناول کيا توامام 
ّٰ الذ صدقناوعده  اور آپ نے بہت ہی کم وقت ميں دا عی اجل کو لبيک کہا ، آپ کے آخری کلمات يہ تھے :''الحمد 

  )٣واورثناالجنة نتبؤاُمنھاحيث نشاء فنعم اجرالعاملين َ ''۔(
ں جس نے ہم سے کئے ہوئے اپنے وعدے کوسچ کر دکھايا ہے اور ہميں اپنی جنت کا ''تمام تعريفيں اس خدا کے لئے ہي

  وارث بنا ديا ہے کہ جنت ميں جہاں چا ہيں آرام کريں اوربيشک يہ عمل کرنے والوں کا بہترين اجر ہے '' 
  کائنات کے آفاق کو روشن کرنے کے بعد آپ کی عظيم روح جنت ماوٰی کی طرف پرواز کرگئی ۔

  آپ پر جس دن آپ پيدا ہوئے ،جس دن شہيد ہوئے اور جس دن دوباره مبعوث و زنده کئے جا ئيں گے ۔ سالم ہو
..............  

  ۔٥١،صفحہ ١۔حياة االمام محمد الباقر جلد١
۔صواعق المحرقہ ،صفحہ ٥٢۔االتحاف بحب االشراف، صفحہ ٢٣٣۔فصول المہمہ ''ابن صباغ ''،صفحہ ١٢٩۔نور االبصار ،صفحہ ٢
  ۔٢٧٦دول مصباح کفعمی ،صفحہ ۔ج٥٣
  ۔ ١٦١۔االمالی، صفحہ ١٨٥۔الخصال، صفحہ ٣

 

 

 خوشبوئے حيات
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  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم 
امام محمد باقر عليہ السالم ان ائمۂ  اہل بيت عليہم السالم ميں سے ہيں جن کو هللا نے اپنا پيغام پہنچا نے کے لئے منتخب فر 

  مايا ہے اور ان کو اپنے نبی وصايت کے لئے مخصوص قرار ديا ہے ۔
اس امام عظيم نے اسالمی تہذيب ميں ايک انوکھا کردار ادا کيااور دنيائے اسالم ميں علم کی بنياد ڈالی ،امام نے يہ کا رنامہ 

اس وقت انجام ديا جب دنيائے اسالم ميں ہر طرف فکری جمود تھا ،کو ئی بھی تعليمی اور علمی مرکزنہينتھا،جس کے نتيجہ 
سے دو چار ہورہی تھی جن ميں سے کچھ بنی اميہ کے ظلم و تشدد اور بربريت سے ميں امت مسلسل انقالبی تحريکوں 

نجات حاصل کرنا چا ہتے تھے اور کچھ لوگ حکومت پر مسلط ہو کر بيت المال کو اپنے قبضہ ميں لينا چا ہتے تھے 
راحت کی کوئی اميد شمار ۔انقالبات کے يہ نتا ئج علمی حيات کے لئے بالکل مہمل تھے اور ان کو عمومی زندگی کے لئے 

  نہيں کيا جاسکتا ۔
امام محمد باقر نے علم کا مناره بلند کيا ،اس کيلئے قواعد و ضوابط معين فرمائے ،اس کے اصول محکم کئے ، آپ اس کے 

تہذيبی راستے ميں اس کے قائد اور معلم و استاد تھے ،آپ نے علوم کو بہت وسعت دی، ان ہی ميں سے علم فضا اور 
  )١ں کا علم ہے جس سے اس زمانہ ميں کو ئی واقف نہيں تھا، امام کو علم کے موجدين ميں شمار کيا جا تا ہے ۔(ستارو

  امام کے نزديک سب سے زياده اہم مقصدہميشہ کے لئے اہل بيت کی فقہ اسال می کو نشر کرنا تھاجس 
..............  

کہ آپ مختلف علوم کا سر چشمہ ہيں اور ان علوم کی آپ نے اپنے ۔جيسا کہ مغربی دانشوروں نے امام کی يونتعريف کی ہے ١
  شاگردوں کو تعليم دی ہے ۔

ميں اسالم کی روح اور اس کا جوہر تھا ، امام نے اس کو زنده کيا ،اس کی بنياد اور اس کے اصول قائم کئے ، آپ کے پاس 
بن خربوذ، زراره بن اعين وغيره جيسے بڑے بڑے ابان بن تغلب ،محمد بن مسلم ، بريد،ابو بصير،فضل بن يسار ،معروف 

فقہاء موجود رہتے تھے وه فقہا جنھوں نے ان کی تصديق کيلئے روايات جمع کيں اور ان کی ذکاوت و ذہانت کا اقرار 
المکيا،اور اہل بيت کے علوم کی تدوين کا سہرا ان کے سر بندھتا ہے ،اگر يہ نہ ہوتے تو وه بڑی فقہی ثروت جس پر عالم اس

  فخر کرتا ہے سب ضائع و برباد ہو جا تی ۔
امام کی سيرت کے اعتزاز و فخر کيلئے يہ ہے کہ آپ نے فقہا ء کی تربيت کی جس سے وه بافضيلت ہوئے ،ان کو مرکزيت 
کے اعزاز سے نوازا،اور امت نے فتوے معلوم کرنے کے لئے اِن ہی فقہا ء کی طرف رجوع کيا امام نے ابان بن تغلب کے 

ے فرمايا:''مدينہ کی مسجد ميں بيٹھ کر لوگوں کو فتوے بتايا کر وميں اپنے شيعوں مينتمہارے جيسے افراد ديکھنا پسند کرتالئ
  )١ہوں ۔۔۔''۔(

امام نے اِن فقہاء کے نفقہ کی ذمہ داری خود اپنے کا ندھوں پر لی ،ان کی زندگی ميں اقتصادی طور پر پيش آنے والی ان 
ی کيں تاکہ ان کو تحصيل علم ،اس کے قواعد و ضوابط لکھنے اور اس کے اصول کو مدّون کر نے ميںکی تمام حاجتيں پور

کو ئی مشکل پيش نہ آئے ،جب آپ کے دار فا نی سے ملک بقا کی طرف کوچ کر نے کا وقت آيا تو آپ نے اپنے فرزند 
ن کو تحصيل علم اور ان کو لوگوں کے درميان ارجمند امام جعفر صادق کوان فقہاء کو نفقہ دينے کی وصيت فر ما ئی کہ ا

  نشر کرنے ميں کو ئی معاشی مشکل پيش نہ آئے ۔
يہ فقہا جو کچھ امام سے سنتے اس کو مدّون کرنے کے لئے ہر وقت تيار رہتے اور ان کو روشن فکر افراد کے لئے تدريس 

ہو ئی ہيں جن ميں سے اکثر احاديث فقہ اسالمی  کرتے ،امام کے شاگرد فقيہ جابر بن يزيد جعفی سے ستر ہزار روايات نقل
سے متعلق ہيں ،اسی طرح ابان بن تغلب سے احاديث کا ايک بہت بڑا مجموعہ نقل ہوا ہے ، احکام ميں زياده تر عبادات 

  ،عقود اور ايقاعات سے متعلق بہت زياده روايات جمع کی ہيں، فقہ اہل بيت کے مؤسس اور ناشر کا يہی حق ہے ۔
  قرآن کريم کی تفسير کا بڑا اہتمام کيا اس کے لئے مخصوص وقت صرف کيا ،اکثر مفسرين آپ نے 

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

  ۔٦،صفحہ ١۔جامع الروات، جلد ٢٨۔نجاشی ،صفحہ ١

نے آپ سے کسب فيض کيا ،اور آپ نے بعض آيات کی تفسير ميں وارد ہونے والی اپنے آباء و اجداد کی روايات کو مدّون 
ريم کی تفسير ميں ايک خاص کتاب تحرير فرما ئی جس سے فرقۂ  جاروديہ کے سربراه زياد بن منذر نے روايت کيا ۔قرآن ک
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)اور ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد باقر ''ميں وه آيات تحرير کی ہيں جن کی تفسير امام باقر سے نقل کی گئی ١کی ہے ۔(
  ہے ۔

م کے حاالت سے متعلق بيان فر ما ئيں ہيں جن ميں انبياء کا اپنے زمانہ کے امام نے بعض احا ديث انبياء عليہم السال
فرعونوں کے ذريعہ قتل و غارت ،ان کی حکمتيں ،موعظے اور آداب بيان کئے گئے ہيں آپ نے سيرت نبويہ کو ايک 

ے نبی اکرم ۖ کے مجموعہ کی صورت ميں پيش کيا جس سے ابن ہشام ،واقدی اور حلبی وغيره جيسے مدّون کرنے والوں ن
غزوے اور ان کی جنگوں کے حاالت نقل کئے ہيں ، جس طرح ان سے آداب ِ سلوک ،حسن اخالق اور حسن اعمال کے 

  سلسلہ ميں بھی متعدد احاديث نقل کی ہيں ۔
يہ بات شاياِن ذکر ہے کہ امام محمدباقر نے مسيحی ،ازراقہ ،ملحدين اور غاليوں کی جماعتوں سے مناظرے کئے اور 

مناظروں ميں ان کو شکست دی خود فاتح ہوئے اور ان سب دشمنوں نے آپ کی علمی طاقت اور ان پر فوقيت کااعتراف کيا 
  اور ہم يہ سب اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد باقر '' ميں ذکر کر چکے ہيں ۔

زندگی لوگوں ميں علم نشر کرنے بہر حال تاريخ نے امام محمد باقر جيسے کسی امام کا تعارف نہيں کرايا،آپ نے اپنی پوری
ميں صرف کر دی ،آپ نے ''جيسا کہ راويوں نے کہا ہے ''يثرب ميں ايک بہت بڑے مدرسہ کی بنياد رکھی جس ميں لوگوں 

  کوعلم فقہ ،حديث ،فلسفہ ،علم کالم اور قرآن کريم کی تفسير کی غذا سے سير کيا ۔
اس وقت اورعروج پر پہنچ گئی جب آپ نے امپراطوری رومی شہنشاہيت تاريخ ميں امام محمد باقر عليہ السالم کی اہميت 

کے چنگل سے اسالمی سکہ کو آزاد کر ايا اور اس کی ڈھالئی نيزاس پر تحرير کی جانے والی عبارت بھی تعليم فرما ئی 
نے ايک کاغذ پر  اور اس کے بعد آپ کی برکت سے اسالمی سکہ رائج ہو گيا۔چنانچہ اس سلسلہ ميں روايت ہے :عبد الملک

نظر ڈالی تو اُس پر مصری زبان ميں کچھ لکھا ہوا ديکھااُس کا عربی زبان ميں ترجمہ کرنے کا حکم ديا تو وه عيسائيت کے 
  تين نعرے ''باپ ،بيٹا اور روح '' تھے تو اس کواچھانہيں لگا ،اس نے

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

  ۔٢٩٨۔فہرست شيخ طوسی، صفحہ ١

لعزيز بن مروان کو انھيں باطل کرنے کيلئے لکھا اور اس کو حکم دياکہ سکونپرنعرئہ توحيد''َشِہَد اپنے مصر کے گورنرعبدا
ھَُو'' لکھا جائے ، اور اس نے اپنے تمام گورنروں اور واليوں کوسکوں پرروم کے نقش شده شعارکو باطل ُ اَنَّہُ اَلاِٰلہَ ااِلَّ  ّهللاٰ

شعار ملے اس کو سزادينے کيلئے کہا،ڈھالنے والوں نے سکوں پر يہ شعار کرنے کاحکم ديا،جس کسی کے پاس وه نقش شده
لکھا ،اس کو پوری مملکت اسالميہ ميں پھيال ديا،جب بادشاه روم کو يہ معلوم ہوا تو وه بہت غصہ ہوا ،اس نے عبدالملک 

يہ عبدالملک کے پاس سے سکوں کو ان کی پہلی صورت ميں ہی النے کيلئے کہا اور اس نے اپنے خط کے ساتھ ايک ہد
روانہ کيا جب وه ہديہ عبدالملک کے پاس پہنچا تو اس نے وه ہديہ بادشاه روم کو واپس کرديا اور اس کے خط کا کو ئی 

جواب نہيں ديا ،باد شاه روم نے اور زياده ہديہ روانہ کيا اور دوسری مرتبہ خط ميں تحرير کيا کہ وه سکوں کو ان کی پہلی 
دے عبد الملک نے کو ئی جواب نہيں ديا اور پھراس کا ہديہ واپس کر ديا ، قيصر روم نے عبد الملک کويہ حالت ميں ہی پلٹا 

دھمکی ديتے ہوئے تحرير کيا کہ ميں درہم و دينار کے اوپر نبی ۖ کے سلسلہ ميں نا سزا الفاظ لکھواکر تمام اسالمی ممالک 
ک نے اپنے تمام حوالی و موالی جمع کر کے ا ن کے سامنے يہ بات ميں رائج کرادونگا اور تم کچھ نہ کرسکوگے ، عبدالمل

پيش کی تو روح بن زنباع نے اس سے کہا : بادشاه تم بہتر جانتے ہو کہ اس موقع پر کون اسالم کی مشکل کشا ئی کر سکتا 
تو سہی وه کو ن ہے ہے ليکن عمداً اس کی طرف رخ نہيں کرتے۔ بادشاه نے انکار کرتے ہوئے کہا :خدا تجھے سمجھے بتا 

  ؟ 
  روح بن زنباع نے کہا :عليک بالباقرمن اہل بيت النب ۖ۔ميری مراد فرزند رسول امام محمد باقر ہيں ۔

عبدالملک نے روح بن زنباع کے مشوره کا مثبت جواب ديا اور اس نے فوراً مدينہ کے گورنر کوامام محمد باقر اور ان کے 
ر کيا اور ان کے لئے سو ہزار درہم دينے اوران کے خرچ کيلئے مزيدتين الکھ درہم چاہنے والوں کو بھيجنے کے لئے تحري

اضافہ کرنے کا وعده کيا ،يثرب کے والی نے عبدالملک کی بات کو عملی جا مہ پہنايا، امام محمد باقر يثرب سے دمشق 
ان کيا امام نے اس سے فرمايا :تم پہنچے، عبدالملک نے رسمی طور پر آپ کا استقبال کيا اور اس کے بعد اپنا مطلب بي

گھبرائو نہيں يہ دو اعتبار سے کو ئی بڑی بات نہيں ہے : ايک تو يہ کہ صاحب روم نے جو تمھيں رسول هللاۖ  کے متعلق 
دھمکی دی ہے اس ميں خدا اس کو آزاد نہيں چھوڑے گا ''يعنی وه جو چا ہے کر ے''،دوسرے يہ کہ اس ميں حيلہ و دھوکہ 

  ہے ۔
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  ملک نے کہا : وه کيا ہے ؟عبدال
  امام نے فرمايا :

''تم اسی وقت حکاک اور کا ريگروں کو بالئواور اپنے سامنے اُن سے درہم و دينار کے سّکے ڈھلوائو سّکہ کے ايک طرف 
سورئہ تو حيد اور دو سری طرف پيغمبر اسالم ۖ کا نا م نامی لکھواور سکہ کے مدار ميں جس شہر ميں وه سّکے بنے ہيں 

  اس شہر کا نام اور َسن لکھا جائے ''۔
آپ نے اس کو سکہ کی کيفيت اور وزن وغيره اور ان کو ڈھالنے کے طريقہ کی تعليم دی،اس کے بعد اس رنگ کے سکوں 
کو تمام عالم اسالم ميں رائج کر نے کا حکم ديااور رومی سکوں کو خالف قانون قرار ديا ،اور جو خالف ورزی کرے گا اس

ا دی جا ئے گی ۔عبدالملک نے امام کے اس فرمان کو نافذ کر ديا ،جب بادشاه روم کو يہ معلوم ہوا تو وه بہت کو سخت سز
حيرا ن ہوا اور اس کی تمام آرزوئوں پر پا نی پھر گيا پہلے تمام سّکے خالف قانون قرار دئے گئے اور امام کے بنوائے 

  )١ی سّکے عباسيوں کے زمانہ تک رائج رہے ۔(ہوئے سکوں سے معامالت انجام دئے جا نے لگے اور وہ
عالم اسالم امام محمد باقر کا ممنون کرم ہے کہ امام نے اس پر احسان کيا اور اس کو روم کا غالم بننے سے نجات دی ،اور 

  حاکم اسالم سے اسالمی ملک ميں مستقل طور پراسالمی نعره ايجادکراديا ۔
ے سے پہلے ان کے بعض اعلٰی صفات بيان کر رہے ہيں جن کی وجہ سے عالم اسالم ہم امام محمد باقر کے اقوال بيان کر ن
  آج بھی اپنا سر بلند کئے ہوئے ہے ۔

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

  ۔٣١،صفحہ ١۔مطالعة العربيہ ،جلد ٦٤۔٦٣،صفحہ ١۔حيات الحيوان مؤلف دميری ،جلد ١

  

  آپ کاحلم 

يات لکھنے والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام نے اس شخص پر امام محمد باقر کی ايک نماياں صفت حلم ہے ،سوانح ح
ستم روا نہينسمجھا جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کيا ،آپ ہميشہ ان سے خو شروئی اور احسان کے ساتھ پيش آتے ،مؤ 

ی نے آپ رخين نے آپ کے عظيم حلم کی متعدد صورتيں روايت کی ہيں ۔اُن ہی ميں سے ايک واقعہ يوں ہے کہ ايک شام
  کی مختلف مجلسيں اور خطبات ُسنے جس سے وه بہت متعجب اور

متٔاثر ہوا اور اما م کی طرف يہ کہتے ہوئے بڑھا :جب ميں نے آپ کی مجلسينسنيں ليکن اس لئے نہيں کہ آپ کو دوست 
جانتا ہوں کہ هللا اور  رکھتا تھا ،اور ميں يہ نہيں کہتا: ميں آپ اہل بيت سے زياده کسی سے بغض نہينرکھتا ،اور يہ بھی

اميرالمو منين کی اطاعت آپ سے بغض رکھنے ميں ہے ،ليکن ميں آپ کو ايک فصيح و بليغ ، اديب اور خوش گفتار انسان 
ديکھتا ہوں ،ميں آپ کے حسِن ادب کی وجہ سے ہی آپ سے رغبت کرنے لگا ہوں ۔ امام نے اس کی طرف نظر کرم ولطف 

احسان و نيکی کے ساتھ اس کا استقبال کيا ، آپ نے اس کے ساتھ نيک برتاؤ کيا يہاں تک کہ و مہربانی سے ديکھا ،محبت و 
اس شخص ميں استقامت آئی ،اس پر حق واضح ہو گيا ، اس کا بغض امام کی محبت ميں تبديل ہو گيا وه امام کا خادم بن گيا 

يہ السالم سے اپنی نماز جنازه پڑھنے کيلئے وصيت يہاں تک کہ اس نے امام کے قدموں ميں ہی دم توڑا،اور اس نے امام عل
  )١کی ۔(

امام نے اس طرزعمل سے اپنے جد رسول اسالم ۖ کی اتباع کی جنھوں نے اپنے بلند اخالق کے ذريعہ لوگوں کے دلوں 
  ع کيا ۔کوايک دوسرے سے قريب کيا ان کے احساسات اور جذبات کو ہم آہنگ کيا اور تمام لوگونکو کلمہ توحيد کے لئے جم

  آپ کاصبر
آپ نے دنيا کے مصائب اور گردش ايام کے الميہ پر صبر کيا ،صبر آپ کی ذات کا جزء تھا ، آپ نے تلواروں کی سختيوں 
ميں بھی صبر کيا ،اپنے آباء طاہرين سے خالفت کے چھينے جانے ،اور حکومت کے منبروں اور اذانونميں اپنے آباء واجداد

ی صبر کيا ،آپ نے ان سب کو سنا اور ذرا بھی ترش روئی نہيں کی بلکہ صبر و تحمل سے کام ليا پر سب و شتم ہونے پر بھ
،اپنے غصہ کو پی گئے ،اپنے تمام امور هللا کے سپرد کر دئے ،وہی اپنے بندوں کے ما بين حق کے ساتھ فيصلہ کرنے واال 

  ہے ۔
آپ اہل بيت کے شيعونپر بہت زياده ظلم و ستم کر آپ نے سب سے زياده اس بڑی مصيبت پر صبر کيا کہ اموی حکومت 



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

 
 

رہی تھی ،ان کی آنکھيں نکال ديتی ،ہاتھ کاٹ ديتی ،ان کوگمان اور تہمت لگا کر قتل کرديتی تھی ،حاالنکہ آپ ان کی مدد اور
  ان کو نجات دينے پر قادرنہيں تھے ۔

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

  ۔١٣١،صفحہ ١۔ حياة االمام محمد باقر ،جلد ١

ا عظيم صبر يہ تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بيٹھے ہوئے تھے تو آپ کے گھر ميں سے چيخنے کی آواز آ ئی ،آپ آپ ک
کے بعض مو اليوں نے جلدی سے وجہ دريافت کی تو معلوم ہوا کہ آپ کی ايک کنيز بچہ کو اپنے ہاتھوں پر لئے ہوئے تھی 

ِ علی مأاعطٰی ولہ ما اخَذ۔انٰھھم عن البکاء و اچانک بچہ زمين پر گرگيا اور اس نے دم توڑ ديا ہے  ّٰ ،امام نے فرمايا : ''الحمد 
وِع''۔ ِ لَِما تََداَخلِِک ِمَن الرَّ   ُخذوا ف جھازه،واطلبوا السکينة و قولوالھا (ای جارية )انِت حّرة لَِوْجِہ ّهللاٰ

گا ،انھيں گريہ کرنے سے روکا ،اس (بچہ )کے  ''تمام تعريفيں اس خدا کے لئے ہيں جو اس نے ديا ہے وه اسے بھی لے لے
کفن و دفن کا انتظام کرنے کے لئے فرمايا ،ان کو سکون و اطمينان سے رہنے کا حکم ديا ، اور اس (کنيز )سے فرمايا خدا 

  کا خوف جو تيرے دل ميں آگيا ہے ميں نے اس کی وجہ سے تجھے راه خدا ميں آزاد کر ديا ہے ''
اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے لگے کچھ دير کے بعد آپ کے غالم نے آکر عرض کيا ہم نے اس کا اس کے بعد امام آکر 

جنازه تيار کر ديا ہے آپ نے اپنے اصحاب کو اس ما جرے کی خبر دی اور اس کے جنازه پر نماز پڑھنے اور اس کو دفن 
  )١کر نے کا حکم ديا ۔(

کر تا ہے وه يہ ہے کہ آپ کا ايک بااثر فرزند تھا جو بيمار ہو گيا آپ کا ايک اور صبر جو آپ کی بلند شخصيت پر داللت 
جس کی وجہ سے آپ سخت رنجيده ہوئے اور بچہ نے دم توڈيا ،امام نے نہايت صبر سے کام ليا ، آپ کے اصحاب نے 

 کے فيصلہ عرض کيا :فرزند رسول! ہم آپ کے سلسلہ ميں کچھ خوف کھا رہے ہيں آپ نے ان کو بڑے ہی اطمينان اور هللا
َ فِْيَما يُِحبُّ  ،فَاِذا َوقََع ما نکرهُ لَْم نَُخالِِف ّهللاٰ   )٢''۔(پر راضی رہتے ہوئے يوں جواد ديا :''اِنّاندُعواّهللاٰ فيما يُحبُّ

''بيشک ہم خدا کو اسی چيز کے سلسلہ ميں پکارتے ہيں جس کو وه چا ہتا ہے ،پس جس چيزکو ہم پسند نہيں کرتے ہيں وه 
  تی ہے ،تو ہم اس چيز ميں هللا کی مخالفت نہيں کرتے جس کو وه دوست رکھتا ہے ''واقع ہو

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

  ۔١٢٢،صفحہ ١۔ حياة االمام محمد باقر ،جلد ١
  ۔٥٧، صفحہ ٣۔عيون االخبار ابن قتيبہ ،جلد ٥٢،صفحہ ٥١۔تاريخ دمشق ''مخطوط''،جلد ٢

  

  فقيروں پر مہربان 

مام کے بلند اخالق ميں سے تھا ،آپ ان کا بڑی فراخدلی اور اکرام و تکريم کے ساتھ استقبال کر فقيروں پر مہربانی کر نا ا
تے ،آپ نے اپنے اہل و عيال سے يہ عہد ليا تھا کہ اگر کو ئی سائل سوال کرے تو اس کو يہ نہ کہنا :اے فقير يہ لے لو ۔بلکہ 

  )١(اس سے کہو :اے هللا کے بندے خدا تم کو اس ميں برکت دے ۔
جيسا کہ آپ نے اپنے اہل کويہ حکم ديا تھاکہ فقراء کو اچھے القاب سے ياد کريں ،حقيقت ميں آپ نے يہ اخالق اپنے جد 

  رسول اسالم کے اخالق سے منتخب فرمائے تھے وه رسول جو اخالق ميں تمام انبياء سے ممتاز تھے ۔
ہ آپ اپنے برادران ،قاصد ، خبر نشر کرنے والے امام محمد باقر کے نزديک سب سے زياده پسنديده چيز يہ تھی ک

)امام کی پيدائش ہی نيکی سے محبت ،لوگوں کے ساتھ صلٔہ رحم اور ان کوخو ش ٢اوراميدوار سے محبت کر تے تھے ،(
  کرنے کے لئے ہو ئی تھی ۔

ب کے لئے تھی ،آپ کرم ابن صباغ کا کہنا ہے : محمد بن علی بن الحسين کا علم و فضل ،رياست ،امامت ،شيعہ اور سنی س
ميں مشہور تھے ،کثرت عيال اور متوسط حال ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کرنے ميں مشہور 

  )٣تھے۔(
  )٤امام فرماتے تھے :''صلٔہ اخوان اور معارف کے عالوه دنيا ميں کو ئی نيکی و اچھا ئی نہيں ہے ''۔(
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  آپ کی عبادت 
امام محمد باقر عليہ السالم متقين کے امام اور عابدوں کے سردار تھے ، آپ هللا کی اطاعت مينعظيم اخالص سے پيش آتے 

) ،آپ دن اور رات ميں ٥تھے ،جب آپ نماز کيلئے کھڑے ہوتے تو هللا کے خوف و خشيت سے آپ کا رنگ متغير ہو جاتا(
  ز کی وجہ سے ) اور کثرت نما٦ايک سو پچاس رکعت نماز پڑھتے (

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

  ۔ ١٥٨۔البيان والتبيين ،صفحہ ٢۔ ٢٠٨، صفحہ ٣۔عيون االخبار، جلد ١
  ۔٢٢٧۔فصول المہمہ ابن صباغ ،صفحہ ٣
  ۔  ١٧٦، صفحہ  ٢۔شرح شافية ٔابی فراس ( مصّورة )، جلد ٤
  پہال حصہ ۔٥٠٦، صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ٦٣،صفحہ ٢۔صفوة الصفوه ،جلد ٥
  ۔ ٤٤صفحہ ٥١ابن عسا کر ''خطی ''،جلد ۔تاريخ ٦

امت کے علمی امور اور عام مراجعہ ميں کو ئی رکا وٹ نہيں ہو تی تھی ، آپ سجدوں ميں يہ دعا پڑھتے تھے : ''سبحانک 
َک،وتُْب اللھّم انت رّب حقّاحقا،سجدت لک يارب تعبدا ورقا، اللھم انَّ عمل ضعيف فضاعفہ ل۔اللّھمَّ قِنِْی عذابک يوم تبعث عباد

اُب الرحيُم ''۔   علَّ اِنََّک اَْنَت التَّوَّ
''اے خدا تو پاک و منزه ہے ،ميرے پروردگار تو برحق ہے ،اے ميرے پروردگار ميں بندگی اور غالمی کی وجہ سے تيرا 

رکھ  سجده کرتا ہوں ،خدايا ميرا عمل ضعيف ہے ،تو اس کو ميرے لئے ُدوگنا کردے ، مجھے اس دن کے عذاب سے محفوظ
  جس دن تيرے بندے اٹھا ئے جا ئيں گے ،ميری توبہ قبول کرلے ،تو ،توبہ قبول کرنے واال ہے ''۔

آپ قنوت اور سجود ميں دو سری دعا ئيں بھی پڑھا کرتے تھے جن کو ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد باقر '' ميں ذکر کيا 
  ہے ۔

  آپ کا زہد 
نے رونق زندگا نی سے منھ موڑ ليا تھا آپ کے گھر ميں کوئی بھی عمده لباس اور  آپ دنيا کے زاہدوں ميں سے تھے ،آپ

  )١سامان نہيں تھا اور آپ اپنی مجلسوں ميں چٹائی پر تشريف فرما ہوتے تھے ۔ (
امام نے دنيا پر بڑی گہرا ئی کے ساتھ نظريں دوڑائيں اس ميں سے حق کے عالوه دنيا کے زرق و برق سے زہد اختيار 

  ر قلب منيب کے ساتھ هللا سے لو لگا ئی ۔کيااو
  جابر بن يزيد جعفی کا کہنا ہے :مجھ سے محمد بن علی نے فرمايا ہے :

  ''ياجابران لََمْحُزون وانِّ لُمْشتِّغُل القَْلِب۔۔۔''۔''اے جابر ميں محزون و رنجيده ہوں اورميرا دل مشغول ہوگيا ہے''
  رنجيده ہيں اور آپ کا دل کس سے مشغول ہوگيا ہے ؟۔جابر نے جلدی سے عرض کيا :آپ کس چيز سے 

  فرمايا :''اے جابر جس کا دل دين خدا کے امور مينداخل ہوجاتا ہے تو اس کے عالوه دوسری چيزوں
..............  

  ۔٣٢٣،صفحہ ٣۔فروع کا فی، جلد ١

کب کے عالوه کچھ اور ہے جس پر تم سے دور ہو جاتا ہے ۔۔۔اے جابر دنيا کيا ہے ؟اور کيا ہو سکتی ہے ؟کيا يہ اس مر
  )١سوار ہو،يا کپڑا ہے جس کو تم پہنے ہو ،يا وه عورت ہے جو تم کو مل گئی ہے ۔۔۔''۔(

  امام کے دنيا اور اس کے غرور سے پرہيز کے سلسلہ ميں متعدد کلمات نقل ہو ئے ہيں ۔ 

  دلچسپ حکمتيں 
  مجرب حکمتيننقل ہو ئی ہيں ان ميں سے کچھ مندرجہ ذيل ہيں : امام محمد باقر سے دلچسپ مختصرکريمانہ ، اچھی ،مفيد

۔امام محمد باقر عليہ السالم کا فرمان ہے :''جو خود اپنے نفس کو مو عظہ نہ کر سکے اس کو دو سروں کا موعظہ فا ئده ١
  نہيں پہنچاتا ''۔

ا کی معرفت حاصل نہيں کرسکتا ،اس کے بعد آپ ۔امام محمد باقر عليہ اسالم کا فرمان ہے:''هللا کی نا فرمانی کرنے واال خد٢
  نے يہ شعر پڑھا : 
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  ''لَْو َکاَن ُحبَُّک َصاِدقاً اَلٔطَْعتَہُ 
  ِ◌نَّ الُمِحبَّ لَِمْن ٔاََحبَّ ُمِطْيُع ''

  
  ''اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کا کہنا مانتے کيونکہ چاہنے واال محبوب کا کہنا مانتا ہے '' ۔

  م محمد باقر عليہ السالم کا فرمان ہے:۔اما٣
  ''اعرف المؤّدة فی قلب اخيک بمالہ فی قلبک ''۔

  ''اپنے دل ميں اپنے مو من بھا ئی کی محبت ديکھ کر اس کے دل ميں مو جوداپنی محبت کا اندازه لگائو''۔
ھال نہيں کہتا اسے کسی چيز سے محروم ۔امام محمد باقر عليہ السالم کا فرمان ہے:''مومن،مومن کا بھا ئی ہے ،اس کو برا ب٤

  نہيں رکھتا اس کے متعلق برا گمان و خيال نہيں کرتا ہے ''۔
۔امام محمد باقر عليہ السالم کا فرمان ہے:''هللا فرماتا ہے : اے ابن آدم ،جو چيزيں ميں نے تجھ پر حرام کر دی ہيں ان سے ٥

  ار بن جا ''۔پرہيز کر اور لوگوں ميں سب سے زياده متقی و پرہيز گ
  ) ٢۔امام محمد باقر کا فرمان ہے:''انسان پر ہر مصيبت اس کے گناه کی وجہ سے پيش آ تی ہے ''۔(٦

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

  ۔٢٦٩، صفحہ ٢۔اصول کافی ،جلد ٢۔١٥٨صفحہ ٢۔دعائم االسالم جلد ١

  

  اپنے شيعوں کو آپ کی نصيحت

لند و باال تعليمات دی ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے: امام نے اپنے بعض امام محمد باقر نے اپنے شيعوں کو متعدد نصائح اور ب
  اصحاب کے ايک وفد کو شيعوں کی ايک جماعت کے پاس بھيجا کہ وه ان کو مندرجہ ذيل پيغام سنائيں :

يرونتک رسائی امام کا فرمان ہے :''ہمارے شيعوں کو ہمارا سالم کہنا ،ان کو هللا کے عظيم تقوٰی کی وصيت کرنا ، مالدار، فق
کريں ،ان کے صحت مند افراد بيماروں کی عيادت کريں ،ان کے زنده افراد مرنے والوں کے جنازوں ميں حاضر ہوں،ان 

کے گھروں ميں جاکر ان کی احوال پر سی مالقات کريں کيونکہ آپس ميں مالقات کرنے سے ہمارا امر زنده ہوتا ہے ، 
مارے امر کو زنده کيا اور اس نے نيک عمل انجام ديا، اور ان سے کہنا :ہم خداوند عالم اس شخص پر رحم کرے جس نے ہ

هللا سے ان کے لئے صرف نيک عمل کے خواستگار ہيں ، وه ہر گز ہماری واليت تک نہيں پہنچ سکتے مگر يہ کہ وه متقی 
اٹھائے گا جس کو عمل و پرہيز گار اور کو شش کريں ،لوگوں مينقيامت کے دن سب سے زياده وہی شخص حسرت و ندامت 

  ) ١کرنے کا طريقہ بتايا گيا اور پھر بھی اس نے اس کی مخالفت کی''۔(

  آپ کی شہادت
امام محمد باقر کو ان گناہگار ہاتھوں نے زہر دغا سے شہيد کيا جن کا نہ هللا پر ايمان تھا اور نہ وه قيامت پر ايمان رکھتے 

ہشام تھا ۔دوسرا قول يہ ہے :وه ابراہيم تھا ليکن زياده تر احتمال يہی ہے کہ وه تھے ،اس مجرم کے سلسلہ ميں کہا گيا ہے :وه
ہشام ہی تھا ،چونکہ وه خاندان عصمت و طہارت سے بغض و کينہ رکھتا تھا ، ہشام وہی ہے جس نے شہيد زيد بن علی کو 

لم و ستم روا رکھا اور آپ کورسوا کيا يہاں قيام و انقالب برپا کرنے کيلئے ابھارا،چونکہ اس نے زيد بن علی پر بہت زياده ظ
تک کہ آپ حکومت کے خالف قيام کر نے پر مجبور ہو گئے اور اسی کے دور حکومت ميں شہيد کر دئے گئے ،ليکن امام 
محمد باقر کو قتل کرنے کی وجہ آپ کے فضل و شرف ،علم کی شہرت ہونا ،اور مسلمانوں کا آپ کی ہيبت اور عبقريات کے

  يں گفتگو کرنا تھا ۔سلسلہ م
جب امام کو زہر ديا گيا تو وه آپ کے تمام بدن ميں سرايت کر گيا ،زہر نے بہت ہی تيزی کے ساتھ اثرکيا ،جس سے آپ 

موت کے بہت نزديک پہنچ گئے ،آپ هللا کی ياد ميں منہمک ہو گئے ،قرآنی آيات کی تالوت کرنے لگے جب آپ کو موت 
تو آپ هللا کے ذکر وياد ميں مشغول رہے ،آپ کی عظيم روح هللا کی بارگاه ميں پہنچی جس کا کے آنے کا بالکل يقين ہو گيا 

هللا کے مالئکۂ  مقربين نے بڑھ کر استقبال کيا ،آپ کی موت سے رسالت اسالميہ کے ايک متقی و پرہيز گار صفحہ کا خاتمہ
  ا ۔ہو گيا اور اسالمی معاشره علوم کے درميان پيچ و خم کھاتا ره گي

آپ کے بدن مبارک کو آپ کے پدر بزرگوار امام زين العابدين اور امام حسن کے جوار ميں دفن کر ديا گياآپ کے ساتھ علم 
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  ،حلم امر بالمعروف اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی چال گيا ۔
..............  

 ۔٢٥٣،صفحہ ١۔حياةاالمام محمد باقر ،جلد ١
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم 
آپ اس امت کی عظيم ہستی اور فکری و علمی نہضت کے علمبر دار ہيں آپ ہی کے علوم سے دنيا پُر ہوئی ہے (جاحظ کی 

ہی کے علوم کا فيض تھا جو مذاہب اسالميہ کے اماموں نے احکام شريعت کے عبادات ،معامالت تعبير کے مطابق )يہ آپ 
،عقود او رايقاعات حاصل کئے ، اور يہ فقہی دولت ايسی عطا ہے جو کبھی بھی زائل ہونے والی نہيں ہے فقہاء اماميہ احکام

کہ علماء قانون نے احکام کے متعلق اپنے قوانين اِشريعت ميں استنباط کرنے کيلئے اسی کی طرف رجوع کرتے ہيں ، جيسا 
  ن ہی احکام کے ذريعہ مر تب کئے ۔

امام کے علوم صرف فقہ ،حديث اور علم کالم ہی نہيں تھے بلکہ ان ميں آپ کے ايجاد کر ده علوم جيسے فيزيک ، کيميااور 
خصوصيات دليل کے ساتھ بيان فرمائے  طب وغير ه بھی شامل تھے،جيسا کہ آپ نے آکسيجن کا انکشاف کيا،اور اس کے

،آپ نے يہ بھی انکشاف کيا کہ'' ہوا ''عنصر بسيط نہيں ہے بلکہ اس کے بھی مختلف عناصر ہيں ،اسی طرح آپ نے کا ئنات 
کے اسرار اور مجّرات وغيره کے سلسلہ ميں بھی گفتگو فرما ئی ہے ،اس بات کی طرف آپ کے شاگرد جابر بن حيان نے 

ماء کے سامنے ايک لمحہ فکريہ پيش کياہے جوآپ کی تحرير کرده کتابيناپنی درسگاہونمينپڑھاتے ہيں،مغربی ان مغربی عل
  )١علماء اس بات پر بھی يقين رکھتے ہيں کہ انسانيت ميں عقل ِمبدع و موجد آپ ہی ہيں ۔(

تھے اور مغرب سے مشرق چلےبڑے تعجب کی بات ہے کہ مستشرقين کا کہنا ہے کہ امام عرب نہيں تھے ،بلکہ آپ مغربی 
  آئے تھے چونکہ مشرقی لوگ امام کی علمی طاقت و قدرت کے مالک نہيں تھے وه اس 

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

  ۔١٣٠۔١٢٠۔امام صادق جيسا کہ مغربی دانشمندوں نے آپ کا تعارف کراياہے صفحہ ١

  قہ کے چشمے ابلے ۔بات سے نا واقف ہينکہ آپ اس خاندان نبوت سے ہيں جن سے زمين پر نور اور ف
امام جعفر صادق عليہ السالم اپنے زمانہ ميں اپنے عطايا اور علوم ميں يکتا تھے جن کے ذريعہ عقل بشری عروج پر پہنچی 

  اور انسان کی ايک دم ترقی ہو گئی ۔
اہل بيت  بيشک امام صادق جن بڑی علمی قدرتوں کے مالک تھے ،ان کے متعلق شيعوں کايہ عقيده ہے کہ هللا نے ائمہ

پرحکمت ،فصل خطاب اور متعدد علوم کا الہام کيا اور ان کو عطا کيا جس طرح اُس نے رسول اور انبياء عليہم السالم کو 
عطا کيا ہے ۔يہ فطری بات ہے کہ اس قول ميں ذرا بھی غلو اور علمی حدود کے دائره سے باہر کی کو ئی بات نہيں ہے 

  ں مو جود ہيں ۔چونکہ اس قول پر متعدد معتبر دليلي
بہر حال پہلے ہم امام کی پرورش اور آپ کے بعض ذاتی خصوصيات ہم مختصر طور پربيان کريں گے اس کے بعد اس 

  موضوع سے متعلق باتيں بھی نقل کريں گے ۔

  آپ کی پرورش
رسالت اسالم کا امام جعفر صادق نے هللا کے سب سے بزرگ اور عظيم الشان گھرانہ ميں پرورش پائی ،وه گھرانہ جس سے

  نور چمکا ،اسی سے امتيں مدّون ہو ئيں ،انسان کو کرامت ملی اور فکر کو عروج مال ۔
اسی بيت الشرف ميناس امت کی عظيم ہستی امام جعفر صادق نے پرورش پا ئی جو فکری اور ثقافتی نہضت کے علمبر دار 

مام صادق کو مواہب ، ايمان اور تقوٰی سے آراستہ کيا ،امام تھے ، آپ کی تربيت آپ کے دادا امام زين العابدين نے کی اور ا
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)جس ميں آپ نے ١جعفر صادق نے اپنے دادا امام زين العابدين کے سائہ عطوفت ميں اپنی زندگی کے باره سال بسر کئے،(
ے عالوه انسان اپنے دادا کی اس معطر سيرت کا مشاہده کيا جو رسول اور انبياء کی سيرت کی عکاسی کر رہی تھی ،عمل ک

کی کوئی اور چيزاُسے خدا سے قريب نہيں کر سکتی ہے اور انسان اپنی ذات کے عالوه کسی اور چيز سے عظمت يا 
  فضيلت کی بلنديوں پر نہيں پہنچ سکتا ۔

 امام جعفر صادق نے اپنے جدامام زين العابدين کی ہمراہی کی جو ہميشہ هللا کی عبادت ميں مصروف رہتے، دن ميں روزه
  رکھتے اور رات ميں نمازيں پڑھتے تھے ،نماز کی کثرت اور سجدوں کی وجہ سے آپ کے

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

  ۔٣٤،صفحہ ١۔حياةاالمام صادق ،جلد ١

  اعضاء سجده پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹّے پڑ گئے تھے ۔
رات کی تاريکی ميں کھانے اور پيسوں حضرت امام جعفر صادق نے يہ بھی مشاہده فرمايا کہ آپ کے دادا امام زين العابدين 

سے بھری تھيلياں فقيروں اور کمزوروں کی مدد کرنے کيلئے لے جايا کرتے تھے حاالنکہ وه لوگ آپ کو پہچانتے بھی 
  نہيں تھے ،اسی طرح آپ عاجزوں اور کمزوروں ک سيراب بھی کيا کرتے تھے ۔

کہ آپ کے دادا امام زين العابدين لوگوں کے مابين صحيح علمی باتيں نيز امام جعفر صادق عليہ السالم نے يہ بھی مشاہده کيا 
بيان فرماتے جن کاعلوم کے طالب استقبال کرتے اور آپ کے علوم کے دسترخوان سے سيراب ہوتے تھے لٰہذا آپ کی بزم 

  )١ميں علم حاصل کرنے والوں نے آپ کی حکمتوں ،دعائوں اور فتووں کو لکھنا ضروری سمجھا ۔(
ال امام زين العابدين نے اپنے پوتے کی تربيت فرما ئی اور اپنے ذاتی کماالت سے آراستہ کيا اور دينی و علمی امور بہر ح

  ميں امت کی قيادت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لئے تيار کيا ۔
ے اپنے فرزند ارجمند کے حال کی امام زين العابدين کی شہادت کے بعد آپکے پدر بزرگوار امام محمد باقر عليہ السالم ن

رعايت کرتے ہوئے ہر قسم کے علوم و معارف سے سير کيا ،آپ ''امام صادق ' ' بچپن ميں اپنے پدر بزرگوار کے بلند پايہ 
کے دروس ميں حاضر ہوتے تھے جو آپ کے بيت الشرف کے ہال يا مسجد نبوی ميں دئے جاتے تھے ،امام صادق اپنے پدر

اگردوں ميننابغہ شمار ہوتے تھے جوبڑے بڑے علماء اور آپ سے سن و سال مينبہت بڑے تھے ،اس کی بزرگوار کے ان ش
گواہی عمر بن عبد العزيزنے وليد بن عبد الملک کے سامنے دی جب وه مدينہ زيارت کرنے کے لئے آيا تھا ،وليد نے امام 

  )٢عمر ميں عالمہ دہر ہيں''۔( محمد باقر عليہ السالم سے کہا :''بيشک آپ کے فرزنداتنی چھوٹی سی
امام صادق کيلئے احسان و نيکی ميں آپ کے والدکی مثال تھے ، آپ کی نظرميں سب سے بہترين اعمال والدين کے ساتھ 

  )،اور آپ کا فرمان ہے :'' بيشک٣نيکی و احسان کرنا ہے (
..............  

  ۔٣٨،صفحہ ١۔حياةاالمام محمد باقر ،جلد ١
  ۔١١٢عرفہ علماء الغرب ،صفحہ ۔امام صادق کما ٢
  ۔٢٠٨۔وسيلة المآل فی عّد مناقب اآلل ،صفحہ ٣

خداوند عالم والدين کے ساتھ نيکی کرنے سے موت کی سختيوں کو آسان کر ديتا ہے '' ۔آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ 
گئے ، اپنے والد بزرگوار کی  )ان کے سلوک سے متاثر ہوئے ،اور ان کی جيتی جا گتی تصوير بن١انيس سال گزارے ،(

شہادت کے بعد آپ نے امت کی باگ ڈور سنبھالی، آپ کے اردگرد فقہاء جمع رہتے،راويان حديث آپ سے مختلف قسم کے 
  علوم و معارف حاصل کرتے اور ان کے عالوه اچھی حکمتيں اور آداب بھی سيکھتے تھے ۔

  آپ کے وسيع علوم
عارف کی وسعت کے اعتبار سے يکتا شخصيت تھے ،آپ اپنی عطا و بخشش اور امام صادق اپنے دور ميں علوم و م

  عبقريات ميں نابغہ تھے ۔
شيخ ابو زہره کا کہنا ہے :(امام صادق اپنے زمانہ کی فکری طاقت تھے ،آپ نے صرف اسالمی دروس ، علوم قرآن ، سنت 

ز و اسرار کا بھی درس ديا ،اپنی عقل کوآسمانوں، آفتاب اور عقيده پر ہی اکتفا نہيں کی بلکہ آپ نے کا ئنات اور اس کے رمو
،چاند اور ستارونکے مدار (جس چيز پر يہ گھوم رہی ہيں )پرمحيط کرديا ، اسی طرح آپ نے علم النفس کی تعليم پر بھی 
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زل کيا تو امام بڑی توجہ دی ،اور جب فلسفہ کی تاريخ ميں يہ کہا جاتا ہے کہ سقراط نے انسانوں کيلئے آسمان سے فلسفہ نا
  )٢صادق نے آسمان ،زمين ،انسان اوردين و شرائع کا درس ديا ہے ) ۔(

حضرت امام صادق اسی طرح عالم اسالم مينہميشہ کی ترقی کيلئے اپنے علوم کی سخاوت کے چشمے ابالتے رہے ، آپ نے
ہ ہی آپ کے معارف کی کو ئی انتہا اسالمی ثقافت ميں جو ايجادات کی ہيں ان ميں نہ آپ کے علوم کی کوئی حد ہے اور ن

  ہے ،آپ نے دنيائے اسالم ہی کی نہيں بلکہ علمی حيات کی بوسيدگی کوبھی دور کيا،آپ نے پوری دنيا کو فيض پہنچايا ۔

  امام کی يونيورسٹی 
  امام کی يونيورسٹی عباسی دور ميں سب سے نماياں جامعہ تھی جو علمی زندگی کے امور انجام دے رہی تھی

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

  ۔اور کتابونميں آيا ہے کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تيس سال بسر کئے ۔٢٨٠صفحہ ٤۔مناقب آل ابی طالب جلد ١
  ۔١٠٢۔ ١٠١۔امام صادق ،صفحہ ٢

آپ نے مختلف علوم کے اقسام شائع کئے جن کو لوگ اس وقت تک نہيں جانتے تھے ،اس يونيورسٹی نے بہترين مفکر 
فلسفی اورنامورعلماء پيش کئے۔بعض محققين کا کہنا ہے :(اس مقام پر اس حقيقت کا بيان کرنا واجب ہے کہ ترقی پر،منتخب 

گامزن ہونے کيلئے اسالمی ثقافت اور عربی فکر اسی يونيورسٹی کی مرہون منت ہيں اور اس کے عميد و سردار امام جعفر 
  ) ١(صادق نے علمی تجدد اور قيمتی ميراث چھوڑی ہے )۔

عارف ثامر کا کہنا ہے : (علمی ميدان پر امام صادق عليہ السالم کے سلسلہ ميں گفتگو کرنا واجب ہوگيا کہ مدرسۂ  فکر کے 
پہلے بانی آپ ہيں ،فلسفۂ  باطنی کی تعليم کا پہال مرکز قائم کرنے والے آپ ہی ہيں نيزعلم کيمياء کے موجدبھی آپ ہی ہيں 

حيان صوفی طرسوسی نے گفتگو کی ہے ، آپ ہی نے عقل اسالمی کو اس کے محدود دائره جس کے سلسلہ ميں جابر بن 
سے نکال کرخوشگوار اور کھلی فضاعطا فرما ئی جس کے ہر پہلو مينصحيح و سالم فکری اور علمی آزا دی پائی جا تی 

  )٢ہے جومنطق اور حقيقت پر مبنی ہے ) ۔(
الصادق ميں مفصل طور پر گفتگو کی ہے اوراب ہم ذيل ميں اس کی بعض ہم نے اس يونيورسٹی کے متعلق حيات االمام 

  بحثوں کی طرف اجماال اشاره کرتے ہيں :

  يونيورسٹی کا مرکز
جس يونيورسٹی کی امام صادق نے بنياد ڈالی اس کا بڑا مر کز يثرب ميں تھا اور جامع نبوی عظيم ميں آپ اپنے محاضرات 

  وقات آپ کے بيت الشرف کے صحن ميں بھی يہ دروس برقرار ہو تے تھے ۔و دروس ديا کرتے تھے اور بعض ا

  علمی وفود 
  عالم اسالم کے مختلف مقامات کے بزرگان فضيلت جلدی جلدی اس درسگاه سے کسب فيض کے لئے حاضر ہونے لگے ۔

  ارق ، طّی ،سليم سيد عبد العزيز االھل کا کہنا ہے :(کوفہ ،بصره ،واسط ،حجازاورہر قبائل بنی اسد،غنی ،مخ
..............  

  ۔١٣١، صفحہ ١۔حياةاالمام صادق ،جلد ١
  ۔٣٢۔ جعفر صادق ملہم الکيميائ، صفحہ ٢

غطفان ،غفار، ازد ،خزاعہ ،خشعم ،مخزوم ،بنی ضبّہ ،قريش کے لوگ مخصوصا حارث بن عبدالمطلب ،بنی حسن بن علی، 
اپنے بچوں کو اس درسگاه ميں تعليم دين حاصل کرنے کيلئے بھيجنے لگے ، ان کے عالوه عرب اور فارس کے کچھ آزاد 

و امام صادق کی درسگاه ميں تحصيل علم کيلئے روانہ قبيلے خاص طور سے شہر قم کے علماء نے بھی اپنے بچوں ک
  )١کيا)۔(

اقاليم اسالميہ نے مشترک طورپراپنے بچوں کو امام کے علوم سے استفاده اور نسل نبوت سے احکام شريعت حاصل کرنے 
  کے لئے امام کی خدمت ميں روانہ کيا ۔
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  طلبہ کی تعداد
)يہ بہت بڑی تعداد تھی جس کی اس دور کے علمی ٢ر ہزار تھی ،(امام کی يونيورسٹی کے طالب علموں کی تعداد چا

مدرسوں مينکو ئی نظير نہيں ملتی ،حافظ ابو عباس بن عقده ہمدا نی کو فی نے امام جعفر صادق سے حديث نقل کر نے والے
  )٣راويوں کے نام کے متعلق ايک کتاب تاليف کی ہے جس ميں چار ہزار طالب کے نام تحرير کئے ہيں ۔(

ڈاکٹر محمود خالدی کا کہنا ہے :( ''امام جعفر صادق ''کے مؤثق راويوں کی تعداد چار ہزار تھی ہم اس بڑی تعداد سے بالکل 
  )٤بھی متعجب نہيں ہيں بلکہ اگر اس کے برعکس واقع ہو اور نقل کيا جائے تو تعجب کا امکان ہے )۔(

ہ ميں ايسے علوم شائع ہوئے جن سے عقليں مبہوت ہو کر ره گئيںمحقق نے معتبر ميں کہا ہے : (امام جعفر صادق 'کے زمان
  )٥،امام جعفر صادق سے تقريبا چار ہزار راويوں نے روايت کی ہے )۔(

  سيد محمد صادق نشٔات کا کہنا ہے : '' امام جعفر صادق کا بيت الشرف يزدان کی يونيورسٹی کے 
..............  

  ۔٥٩۔جعفر بن محمد صفحہ ١
  ۔٢٦،صفحہ ١۔المعتبر ،جلد ٥٣٥،صفحہ ١۔اعالم الورٰی ،جلد ٥٩،صفحہ ٢،جلد  ۔االرشاد٢
  ۔١٢٠۔صواعق المحرقہ، صفحہ ٣
  ۔٢٠٣،صفحہ ١۔اصول الفکريہ للثقافة االسالميہ جلد ٤
  ۔١٣٤، صفحہ ١۔حياةاالمام جعفر صادق جلد ٥

لکتا رہتا تھا ، اکثر اوقات آپ کے درس مثل تھا جو ہميشہ علم حديث ،تفسير ،حکمت اور کالم کے بڑے بڑے علماء سے چھ
ميں دو ہزار طلبا حاضر ہوتے تھے اور بعض اوقات چار ہزار مشہور علماء حاضر ہوتے تھے ۔ آپ کے شاگردوں نے آپ 
کی وه تمام احاديث اور دوروس تحرير کئے جو بعد ميں شيعہ يا جعفری مذہب کے علمی خزانہ کے مانند کتابوں کی شکل 

  )١(ميں آگئے ''۔
  ہم نے ''حياة االمام الصادق ''ميں آپ کے تين ہزار چھ سو باسٹھ راويوں کاتذکره کيا ہے ۔

  يونيورسٹی کے شعبے 
وه اکثر علماء جو آپ کی درسگاه سے فارغ التحصيل ہو کر اپنے وطن واپس پلٹے انھوں نے اپنے اپنے وطن ميں علمی اور 

ی سب سے بڑی شاخ کی بنيادکوفہ ميں ڈالی گئی جو جامعہ کوفہ کے نام سے دينی مدرسے قائم کئے ۔۔۔اور آپ کے جامعہ ک
  مشہور ہوا ۔

حسن بن علی وّشاء کا کہنا ہے :(ميں اس ''يعنی مسجد کو فہ ''مسجد ميں پہنچا تو مجھ سے نو سو شيخ ''علماء '' نے کہا کہ 
  ) ٢:مجھ سے جعفر بن محمدنے حديث بيان کی ہے )۔(

ہ پرعلمی تحريک کا آغاز ہوا ،جيسے اس کے عالوه دوسرے مقامات پر وسيع پيمانہ پرعلمی نہضت کوفہ ميں وسيع پيمان
  قائم ہو ئی تھی ۔

سيد مير علی ہندی کہتے ہيں : ''اس دور ميں علم منتشر کرنے ميں کو ئی پريشا نی نہيں تھی يعنی فکر ايک دم آزاد تھی اور 
ساعدت کی ،اور عالم اسالم مينعام طور پر ہرجگہ فلسفی بحثيں ہونے اس نے عقل کو اس کے محور سے جدا کرنے ميں م

لگيں،اس بات کو کبھی بھی فراموش نہيں کيا جا سکتا کہ اس بلند و باال تحريک کا آغاز علی بن ابی طالب کے فرزند امام 
پ بہت گہری فکر کے جعفر جن کو صادق کے لقب سے ياد کيا جاتا ہے ،نے کيا آپ نے افق تفکير کو خوش آمديدکہا ،آ

مالک تھے ، اپنے زمانہ کے تمام علوم سے آشنا تھے ،حقيقت ميں آپ ہی وه شخصيت تھے جنھوں نے سب سے پہلے اسالم 
  ميں مشہور فلسفی مدرسوں کی بنياد ڈالی ،حقيقت ميں جن لوگوننے

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

  ۔٦٢صفحہ ١۔ حياة االمام صادق اور مذاہب اربعہ جلد ١
  ۔١٣٥،صفحہ ١ام جعفر صادق ،جلد ۔حياة االم٢

بعد ميں مختلف جگہوں پرمدرسہ کی بنياد ڈالی وه خود امام کے دروس ميں حاضر ہوتے تھے ۔آپ کے درس ميں دور دراز 
  )١کے عالقوں سے بھی لوگ فلسفہ کے دروس پڑھنے کيلئے حاضر ہوتے تھے )۔(
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شرف حاصل ہوا ، اور بہت سے خاندان جيسے آل حيان تغلبی بہر حال کوفہ ميں بعض علمی خاندان کو امام کی شاگردی کا 
  )٢، آل اعين ،بنی عطيّہ ،بيت بنی دّراج وغيره اور دوسرے علمی خاندانوں نے علم فقہ اورحديث ميں تخّصص کيا۔(
ے احکام دين امام جعفر صادق نے کوفہ ميں دو سال سے زياده قيام کيا ،آپ نے بنی عبد القيس کے يہانقيام کيا،جہاں پر آپ س

کے متعلق فتوے معلوم کرنے والے شيعوں کاہجوم لگا رہتا تھا، محمدبن معروف ہاللی نے امام جعفر صادق کے پاس ہجوم 
کے متعلق يوں بيان کيا ہے کہ : ميں مقام حيره پر جعفر بن محمد کی خدمت ميں حاضر ہوا تو وہاں پر لوگوں کا ازدھام تھا 

ے قريب ہوتے ديکھا ، لوگ ان سے دور ہوتے گئے، امام اپنے جد امير المو منين کی قبر کی ،چوتھے دن ميں نے ان کو اپن
  )٣طرف گئے تو ميں بھی ان کے نقش قدم پر قدم رکھتا ہوا اُن کے ساتھ ہو ليا اور ان کا کالم سنا ۔(

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

  ۔٥٩۔جعفر بن محمد ،صفحہ١
  ۔٤٠٨۔تاريخ کوفہ ،صفحہ ٢
  ۔١٣٦،صفحہ ١صادق ،جلد ۔حياةاالمام جعفر ٣

  

  علمی طريقے 

حضرت امام جعفر صادق کے دروس ہر قسم کے علوم و معارف اور ثقافتی ضرب المثل کو شامل ہيں آپ نے مندرجہ ذيل 
  موضوعات ميندروس دئے :

  علم فقہ ۔
  علم حديث ۔
  علوم قرآن ۔
  علم طب ۔
  کيميا ئ۔
  فيزيک۔

  علم نبات 
  علوم کی تعليم بھی دی جن کا آنے والے معاشره اور صناعت ميں اثر تھا ۔ ان کے عالوه آپ نے دوسرے ايسے

ان تمام علوم ميں نماياں طور پر امام نے جس علم کا بہت زياده اہتمام کيا وه علم فقہ اسالمی ہے جس ميں آپ نے عبادات ، 
اميہ فقہاء احکام شرعی کے استنباط معامالت ،عقود اور ايقاعات کی تشريح فرما ئی،اور وه احاديث شريفہ جن کی طرف ام

  کے لئے رجوع کر تے ہيں ۔

  علوم کی تدوين
امام جعفر صادق عليہ السالم نے اپنے اصحاب کو اپنے تمام دروس و محاضرات کو تدوين کرنے کی شدت کے ساتھ تاکيد 

ميں ابوعبدهللا جعفر صادق کی  فرمائی کہ کہيں يہ دروس ضائع و برباد نہ ہو جا ئيں ۔چنانچہ ابو بصير سے مروی ہے کہ
خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے فرمايا :''تمھيں لکھنے سے کو ن منع کرتا ہے ؟ بيشک تم اس وقت تک حفظ نہيں کر 

پائوگے جب تک نہ لکھ لو ،ميرے پاس سے بصره والوں کا ايک ايساگروه گياہے جو جس چيز کے بارے ميں سوال کرتا تھا 
  )١اس کو لکھتا تھا ''۔(

امام جعفر صادق نے علوم تدوين کر نے کا اتنا زياده اہتمام کيا کہ اپنے شاگرد جابر بن حيان سے کہا کہ ايسا کاغذ تيار کرو 
جس کو آگ نہ جال سکے ،جابر نے حکم کی تعميل کرتے ہوئے وه کاغذ تيار کيا تو امام نے اس کاغذ پراپنے دست مبارک 

) البتہ راويوں نے اس کتاب کے نام کاتذکره نہيں کيا اور نہ ہی ٢س کو نہ جالسکی،( سے لکھ کر اسے آگ ميں ڈاال تو آگ ا
  اس ميں تحرير کئے گئے علم کا نام بتايا ہے۔

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

  ۔٢٩٢حديث ٢٩٢،صفحہ ١٧۔مستدرک الوسائل، جلد ١
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  ۔٥٧۔جابر بن حيان و خلفائوه ،صفحہ ٥٤۔امام صادق کما عرفہ علماء الغرب صفحہ ٢

ام کے شاگرد علماء نے آپ کی آواز پر بڑی جلدی کے ساتھ لبيک کہی اور جابر بن حيان نے علم کيمياء کے متعلق آپ ام
)تک پہنچ گئی يہ رسائل علم کيمياء کيلئے بہت ہی بہترين ١کے بيان کرده مطالب کو مدّون کياجن کی تعداد پانچسو رسالہ (

  فائده اٹھاياہے۔سر چشمہ ہيں اور ان سے علماء نے بہت زياده 
  امام کے کچھ نابغہ شاگردوں کا ايک گروه تھا جنھوں نے مختلف قسم کے علوم ميں مختلف کتابيں تاليف کی ہيں ۔

محقق کبير آقا بزرگ (خدا ان کے درجات بلند فرمائے )رقمطراز ہيں کہ امام کے شاگردوں ميں سے دوسو شاگرد مصنف 
  )٢تھے ۔(

  ادق کی يونيورسٹی کے سلسلہ مينہماری گفتگو ختم ہو جا تی ہے۔ اس اختصار کے ساتھ ہی امام ص
..............  

  ۔١٨٦،صفحہ ١۔االعالم جلد ٣٠٤،صفحہ ١۔مرآة الجنان ،جلد ١
  ۔٣٧٤۔ ٣٠١،صفحہ ٦۔الذريعہ ،جلد ٢

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  آپ کے صفات و خصوصيات 
امام جعفر صادق کے بلند و باال صفات ہی آپ کی ذات کا جزء تھے جن ميں سے ہم بعض صفات کی طرف اشاره کرتے ہيں 

:  

  ۔بلند اخالق ١
کی ذا ت کی بلندی يہ تھی کہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک امام جعفر صادق بہت ہی بلند و باال اخالق کے مالک تھے ،آپ 

کرتا آپ اس پر احسان کرتے تھے،مو رخين نے آپ کے بلند اخالق کے متعدد واقعات قلم بند کئے ہيں ان ميں سے ايک 
نےواقعہ يہ ہے کہ حاجيوں ميں سے ايک شخص کو يہ وہم ہوگيا کہ اس کی رقم کی تھيلی کھو گئی ہے، اب اس کو تالش کر

لگا وه مسجد نبوی ميں داخل ہوا تو امام جعفر صادق نماز ميں مشغول تھے وه آپ کے پاس بيٹھ گيا حاالنکہ وه امام کو 
  پہچانتا بھی نہيں تھا جب آپ نماز پڑھ چکے تو اس نے امام سے کہا :کيا آپ نے ميری رقم کی تھيلی اٹھا ئی ہے ؟

  اس ميں کيا تھا ؟۔ امام نے بڑے ہی نرم لہجہ ميں اس سے فرمايا :
  اس نے کہا : ايک ہزار دينار ۔

امام نے اس کو ايک ہزار دينار عطا کر دئے جب وه ايک ہزار دينار ليکر اپنے گھر پہنچا تو اس کو وه ُگم ہو جانے والی 
دينار امام کو تھيلی مل گئی اب اُن ايک ہزار ديناروں کو لے کر امام کی خدمت ميں پہنچا آپ سے عذر خوا ہی کی اور ہزار 

واپس دينے لگاامام نے انھيں لينے سے انکار کر ديا اور فر مايا : ''جو ہم عطا کرديتے ہيں اسے واپس نہيں ليتے ''۔اس 
شخص کو بہت تعجب ہوا اور اس نے امام کے متعلق سواالت کئے کہ يہ کون ہيں تو اس کو بتايا گيا : يہ امام جعفر صادق 

  ہيں ۔
  )١کہا : يقيناميں نے ان کے مانند کسی کو نہيں ديکھا ۔(اس نے بڑے تعجب سے 

بيشک يہ امام کے بلند اخالق اور مکارم اخالق ہی تھے جو اس شخص کی تصديق کرے اوراس کو مال ديدينے کاسبب بنے ۔

  ۔تواضع٢
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بيٹھتے اور اچھے فرش ) پر ٢امام جعفر صادق کی نماياں صفت تواضع تھی، يہ آپ کی تواضع کا ہی اثر تھا جو آپ چٹائی (
پر بيٹھنے سے انکار فرما ديتے ،آپ متکبرين کو حقارت سے ديکھتے تھے کسی قبيلہ کے ايک شخص نے آپ سے سوال 

  کيا تو آپ نے اس سے فرمايا : اس قبيلہ کا سردار کو ن ہے ؟
  ايک شخص نے جلدی سے کہا :ميں ۔

  )٣،ميں نہ کہتا ''۔( امام نے فرمايا : ''اگر تو اس قبيلہ کا سردار ہوتا تو
آپ کی تواضع کا يہ عالم تھا کہ ايک سياه فام شخص آپ کا مالزم تھا جو آپ کے کام انجام ديتا تھاايک شخص نے اس کے 

  متعلق سوال کيااور اس کی اہانت کرتے ہوئے کہا : يہ وه نبطی ہے ۔ 
..............  

  ۔٦٦،صفحہ ١۔حياةاالمام جعفر صادق ،جلد ١
  ۔١٧٦،صفحہ  ٥زاہره جلد ۔النجوم ال٢
  ۔٣٢،صفحہ ١۔الطبقات الکبرٰی جلد ٣

امام نے اس کی ترديد ميں فرمايا :''انسان کی اصليت اس کی عقل ،اس کا حسب اس کا دين ، اس کا کرم اور تقوٰی ہے اور 
  )١سب انسان آدميت ميں برابر ہيں ''۔(

  ان کی شرافت اور اس کا کمال نمو پاتا ہے ۔ بيشک تواضع انسان کے ذاتی صفات کی بلندی سے ہے جس سے انس

  ۔صبر ٣
آپ کے بلند اخالق ميں سے ايک عظيم صفت زمانہ کے مصائب اور گردش ايام پر صبر کرنا تھا آپ کے سامنے آپ کے 

جماعتفرزند اسماعيل کے انتقال کا واقعہ پيش آياجو علم و ادب ميں علويوں کا چشم و چراغ تھا ، امام کے اصحاب کی ايک 
نے جب آپ کو مد عو کيااور آپ کے سامنے کھانا پيش کيا تو آپ کے ساتھ بعض اصحاب نے عرض کيا :اے ہمارے سيد و 

  آقا !آپ پر آپ کے فرزند ارجمند کے غم کے آثار نظر نہيں آرہے ہيں ؟
ين (يعنی ميرے جد رسول هللا ۖ امام نے جواب ميں فرمايا:''ميں ايسا کيوں ہوجائوں جيسا تم سمجھ رہے ہو ،اور اصدق الصادق

  )٢)سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے اصحاب سے فرمايا :ميں ميت ہوں اور تم کو بھی موت آئے گی ''۔(

  ۔سخاوت ٤
امام لوگوں ميں سب سے زياده سخی اور ان ميں سب سے زياده نيکی اور احسان کرنے والے تھے ، راويوں نے آپ کی 

کئے ہيں ،ان ہی ميں سے ايک واقعہ يہ ہے کہ اشجع سلمی آپ کے پاس آيا تو آپ عليل تھے،  سخاوت کے متعدد واقعات نقل
جب اس نے آپ کی بيماری کی وجہ دريافت کی تو آپ نے فرمايا : ''بيماری کو چھوڑ دو تم اپنی ضرورت بيان کرو ''۔اس 

  نے کہا : 
..............  

  ۔٦٦،صفحہ ١۔حياة االمام جعفر صادق ، جلد ١
  ۔ ٢٨٧صفحہ ١۔امالی طوسی ،جلد ٣٤٥،صفحہ ٤مناقب آل ابی طالب ،جلد ۔٢

  ٔاَْلبََسَک ّهللاٰ ُ ِمْنہُ َعافِيَةً 
  ِفْ◌ نَْوِمَک الُمْعتَِر َوف ٔاََرقِک

  
قَاَم َکَما   يُْخِرُج ِمْن َجْسِمَک السَّ
  ٔاَْخَرَج ُذلَّ السََّواِل ِمْن ُعنُقِکْ 

  
  لم ميں اپنے لطف سے لباس عافيت پہنايا۔''خدا نے تم کو نينداور بيداری کے عا

خدا تمہارے جسم کی بيمارياں اسی طرح دور کرتا ہے جس طرح اس نے تم سے بھيک مانگنے کی رسوائی کو دور کيا ہے 
  ''۔
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امام اشعار کی دوسری بيت سے اس کی ضرورت سے آگاه ہو گئے تو آپ نے اپنے غالم سے فرمايا: ''تيرے پاس کچھ ہے 
  )١کہا :چار سودينار ،آپ نے اس کو عطا کرنے کا حکم ديديا ۔(؟''۔اس نے 

راويوں نے فقيروں کے ساتھ آپ کے احسان کے متعلق بہت زياده روايات نقل کی ہيں آپ ان کو کھانا اور لباس عطا کرتے 
حالت يہ تھی کہ تھے يہاں تک کہ آپ کے عيال کيلئے کھانے اور لباس ميں سے کچھ بھی باقی نہ رہتاتھا ،آپ کے کرم کی 

ايک شخص کا آپ کے پاس سے گذر ہوا اس وقت آپ کھانا نوش فرمارہے تھے اس شخص نے سالم نہيں کيااور امام نے 
اس کو اپنے ساتھ کھانا نوش کرنے کی دعوت دی تو بعض حاضرين نے امام کے ايسا کرنے پر اعتراض کيااور آپ سے کہا

دعوت کی جا ئے حاالنکہ اس نے سالم نہيں کيا ہے ؟امام مسکرائے اور اس  : سنت ہے کہ وه پہلے سالم کرے پھر اس کی
  ) ''يہ عراقی فقہ ہے اور اس ميں بخل پايا جاتا ہے'' ۔٢سے فرمايا :''ھذا فَقہ عراق فيہ بُخل''۔(

  ۔مخفی طور پر آپ کے صدقات٥
قيروں کی مدد کرتے تھے حاالنکہ وه آپ کو امام جعفر صادق اپنے دادا امام زين العابدين کی طرح رات کی تاريکی ميں ف

پہچانتے بھی نہيں تھے ،آپ رات کی تاريکی ميں روٹی ،گوشت اور درہموں سے بھرے ہوئے تھيلے اپنی پيٹھ پر الد کر 
ضرورت مندوں کے پاس جاتے اور ان کے درميان تقسيم کرتے تھے جبکہ وه لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہيں تھے ،آپ کے 

  عد ان کومعلوم ہوا کہ ان کے ساتھ صلۂ  رحم کرنے والےانتقال کے ب
..............  

  ۔٨٧، صفحہ ٥۔تہذيب الکمال، جلد ١٦٠، صفحہ ٦۔مرآة الزمان، جلد ٤٥، صفحہ ٦۔تاريخ اسالم، جلد ١
  ۔٦٤،صفحہ ١۔حياةاالمام صادق ، جلد ٢

  )١امام جعفر صادق تھے ۔(
عفر سے روايت ہے :مجھے امام جعفر صادق نے پچاس درہم کی تھيلی دے آپ کے صلۂ  رحم کے بارے ميں اسماعيل بن ج

کر فرمايا :''اس کو بنی ہاشم کے ايک شخص کو دے آئو اور اس کو يہ مت بتانا کہ ميں نے يہ پچاس درہم تمھيں دئے ہيں 
تو اس نے مجھ سے''۔ميں نے وه پچاس درہم ليکر اس شخص کو پہنچا دئے، جب ميں نے وه پچاس درہم اس شخص کو دئے 

  سوال کيا :يہ درہم تمھيں کس نے دئے ہيں ؟ 
ميں نے اس کو بتايا کہ يہ اس شخص نے دئے ہيں جو تم سے اپنا تعارف کرانا نہيں چاہتا ۔علوی نے کہا : يہ شخص ميرے 

باوجود ميرے لئے ہميشہ اسی طرح رقم بھيجتا رہتا ہے جس سے ہماری زند گی بسر ہو رہی ہے ،ليکن جعفر کثرت مال کے
  )٢پاس کو ئی درہم نہيں بھيجتا ۔(

  امام هللا کی مرضی اور دار آخرت کی خاطر اپنے صدقات کو مخفی رکھتے تھے ۔

  ۔ حاجت روائی ميں سبقت کرنا ٦
جب کو ئی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے ميں کو تاہی کرتا تھاتو آپ اس کی حاجت پوری کرنے ميں بہت جلدی 

پ سے اس کے بارے ميں کہا گيا :آپ کسی کی حاجت روائی ميں اتنی جلدی کيوں کر تے ہيں ؟تو امام نے فرمايا فرماتے ،آ
:''ميں اس چيز سے خوف کھاتا ہوں کہ کو ئی دوسرا شخص اس کی حاجت پوری کردے اور مجھے اس کا اجر نہ مل سکے

  ''۔
  ۔ اسی طرح امام ہرطرح کے کرم و فضيلت کے لئے ايک نمونہ تھے

  ۔آپ کی عبادت ٧
امام جعفر صادق اپنے آباء و اجداد کی طرح هللا کی عبادت اور اطاعت کياکر تے تھے ،آپ اپنے زمانہ کے لوگوں ميں سب 
سے زياده هللا کی عبادت کرتے تھے ،آپ اپنے خالی اوقات کو نماز مينَصرف کرتے ،آپ واجب نماز کی نافلہ نمازيں بہت ہی

  ھ بجاالتے ،اکثر ايام ميں روزه رکھتےخشوع و خضوع کے سات
..............  

  ۔٦٤،صفحہ ١۔حياةاالمام صادق جلد ١
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  ۔٨٢، صفحہ ٢۔مجموعۂ  وّرام، جلد ٢

جب رمضان کا مہينہ آتا تو آپ اس کا بہت ہی شوق کے ساتھ استقبال کرتے ۔ آپ سے بہت سی وه دعا ئيں نقل ہوئی ہيں جن 
  ماه رمضان کے دنوں اور رات ميں پڑھا کرتے تھے جن کو ہم نے صحيفۂ  صادقيہ ميں نقل کيا ہے ۔ کو آپ 

آپ نہايت ہی خضوع کے ساتھ حج بيت هللا انجام ديتے تھے ،سفيان ثوری سے روايت ہے : خدا کی قسم ميں نے جعفر بن 
اس طرح کسی بھی حاجی کو نہيں ديکھا  محمد کو جس طرح مشعر مينکھڑے ہوکرتضرع اور گريہ و زاری کرتے ديکھا

  )١،جب آپ عرفات پہنچے تو آپ نے لوگوں کے ايک جانب ہو کر موقف ميں دعاکی ۔(
بکربن محمد ازدی سے روايت ہے :ميں نے طواف کيا تو ميرے ہی ايک پہلو کی طرف ابو عبد هللا نے طواف انجام ديا جب 

ور حجر اسما عيل کے مابين دو رکعت نماز ادا کی اور ميں نے آپ کو آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے خانۂ  کعبہ ا
  سجده ميں يہ کہتے ُسنا :

ُل قَْبَل ُکلِّ َشْيئ،َوھَأاَنَا  ِلْ◌،اِنَّہُ َذا بَْيَن يََدْيَک،ناصيْت بِيَِدَک،فَاْغِفرْ ''َسَجَد َوْجِھْ◌ لََک تََعبُّداً َوِرقّاً،اَل اِٰلہَ ااِلَّ ٔاَْنَت َحقّاً َحقّاً،ااَْلَوَّ
  )٢اَليَْغفُِرالذَّْنَب اْلَعِظْيَم َغْيُرَک فَاْغِفرِلْ◌ ''۔(

امام جعفر صادق عبادت ميناس شخص کيلئے اسوئہ حسنہ تھے جو توبہ کرے اور هللا کا تقوٰی اختيار کرے ، ہم نے اپنی 
  کتاب ''امام صادق کی سوانح حيات ''مينآپ کی عبادت کا مفصل طور پر تذکره کيا ہے۔ 

  مختصر حکمت آميز کلمات
راويوں نے امام صادق کے متعدد مختصر حکيمانہ کلمات نقل کئے ہيں جو انسان کے مختلف امور تمام ضروريات اور بلند و

  باال اسوه حسنہ ہيں ان ميں سے کچھ مندرجہ ذيل ہيں :
پنے اندر موجود کسی اچھا ئی پر حمل ۔امام جعفر صادق فرماتے ہيں:''جب تم کسی مسلمان سے کو ئی بات سنو تو اس کوا١

  ) ٣کرواور اگر تمہارے اندر وه چيز محمول نہيں ہو پا رہی ہے تو اپنے نفس کی مالمت کرو''۔(
..............  

  ۔٧١،صفحہ ١۔حياةاالمام صادق ،جلد ١
  ۔ ٢٨۔قرب االسناد ،صفحہ ٢
  ۔٧٩،صفحہ ٢۔جمہرة االولياء ،جلد ٣

الم جسے معصيت کی ذلت سے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف لے جاتا ہے تو اسے بغير مال ۔امام فرماتے ہيں:''خداوند ع٢
  کے غنی ، بغير انيس و مو نس کے مانوس ،اوربغير قوم و قبيلہ کے عزت عطا کر تا ہے ''۔

س لئے ۔امام فرماتے ہيں:''تم لوگوں ميں کفر کی حد سے وه شخص زياده قريب ہے جواپنے مو من بھا ئی کی لغزش کو ا٣
  بچا کر رکھے تاکہ کسی دن اسے ذليل کر سکے ''۔

  )١۔امام فرماتے ہيں:''بيشک گناه ،رزق سے محروم کر ديتا ہے ''۔(٤
  ) ٢۔امام فرماتے ہيں:''سب سے بڑا گناه ہم پر نازل ہونے والی چيز کا انکار کرنا ہے ''۔(٥
  ) ٣فار ہے ''۔(۔امام فرماتے ہيں:''ہر مرض کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغ٦
  ) ٤۔امام عليہ السالم فرماتے ہيں:''دل کو اس کی جگہ سے ہٹانے سے زياده پہاڑوں کوہٹاناآسان ہے''۔(٧
  )٥۔امام فرماتے ہيں:''جب تمہارے دنياوی امور صحيح ہو جا ئيں تو اپنے دين کو متہم کرو ''۔(٨
ريں تو اُن ميں وه شخص زياده صاحب فضيلت ہے جس ۔امام فرماتے ہيں:''دو مو من جب کبھی ايک دوسرے سے مالقات ک٩

  )٦کے دل ميں اپنے دوست سے محبت زياده شديد ہو تی ہے ''۔(
۔امام فرماتے ہيں:''کو ئی بنده اس وقت تک مو من نہيں ہو سکتا جب تک اس کے اندر خوف و رجا مو جود نہ ہوں اور ١٠

چيزوں پر عمل پيرا نہ ہو جس سے ڈرا جاتا ہے اورجن کی اميد خوف واميداس وقت تک پيدا نہيں ہو سکتے جب تک وه اُن 
  ) ٧کی جا تی ہے ''۔(

  ۔امام فرماتے ہيں:''ميں اپنے ان برادران کو بہت زياده دوست رکھتا ہوں جو مجھے ميرے عيوب١١
..............  

  ۔١٠٠۔الغايات ،صفحہ ١
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  ۔٨٥۔الغايات ،صفحہ ٢
  ۔٢٢۔جامع االخبار، صفحہ ٣
  ۔٣٥٧،صفحہ  ۔تحف العقول٤
  ۔٤٦۔الحکم الجعفريہ ،صفحہ ٥
  ۔٢٠٩۔محاسن صفحہ ،٦
  ۔١٨٥،صفحہ ٢۔مجموعٔہ وّرام جلد ٧

  )١کی نشان دہی کرائيں ''۔(
۔امام فرماتے ہيں:''وه شخص ہمارے شيعوں ميں سے نہيں ہے جو زبان سے کہے وه اس کے اعمال اور آثار کے خالف ١٢

کی زبان اور دل ايک ہو ،ہمارے احکام کی اتباع کرے ،ہمارے اعمال کے  ہو ، ليکن وه ہمارے شيعوں ميں سے ہے جس
  )٢مانند اعمال انجام دے ''۔(

  ) ٣۔امام فرماتے ہيں:''سچی نيت والے کا دل بھی صحيح و سالم ہوتا ہے ''(١٣
  ) ٤۔امام فرماتے ہيں:''اپنی طرف سے اپنے بھا ئی کو بُرا بھال کہنے کی ابتدا نہ کرو'' ۔(١٤
ام فرماتے ہيں:''تمہارا راز تمہارے خون کے اندر پوشيده ہے لٰہذا اسے کسی دوسرے کی رگوں ميں جا ری نہ ۔ام١٥

  )٥کرو''۔(
  ) ٦۔امام فرماتے ہيں:''حرام کما ئی کا اثراوالد ميں ظاہر ہو تا ہے'' ۔(١٦
  )٧۔امام فرماتے ہيں:''جس کی نيت صحيح ہو تی ہے هللا اس کا رزق زياده کرتا ہے''۔(١٧
۔امام فرماتے ہيں:''جس شخص سے تمھيں اپنے جھٹالئے جانے کا خوف ہو اس سے گفتگو نہ کرو، جس سے تمھيں ١٨

  )٨انکار کا خوف ہو اس سے سوال نہ کرو ، اس سے مطمئن نہ ہوجس سے تمھيں دھوکہ کا خوف ہو ''۔(
عالم کے غضب کوخاموش کرديتا ہے، صلۂ   ۔امام فرماتے ہيں:''امر بالمعروف برائی کو دور کرتا ہے ،صدقہ پروردگار١٩

'' کہناجنت    رحم سے عمر ميں اضافہ اور فقر و تنگدستی دور ہو تی ہے اور'' ال حول وال قوة اال با
..............  

  ۔٣٦٦۔تحف العقول، صفحہ ١
  ۔١٩٦صفحہ ٢۔اصول کافی ،جلد ٢
  ۔٤٨١، صفحہ ٤۔حياةاالمام جعفر صادق ،جلد ٣
  ۔٣٥٤،صفحہ ٤مذاہب اربعہ ،جلد ۔امام صادق اور ٤
  ۔٣٥١،صفحہ ٤۔ امام صادق اور مذاہب اربعہ ،جلد ٥
  ۔ ٣٥٧،صفحہ ٤۔امام صادق اور مذاہب اربعہ ،جلد ٦
  ۔٢٠٧۔المحاسن، صفحہ ٧
  ۔٨٥۔تذکره ابی حمدون ،صفحہ ٨

  )١کے خزانوں ميں سے ايک خزانہ ہے ''۔(

  سفرجنت 
اہوں مينايک کانٹے کے مانند تھے جس سے اس کی نظروں ميں اہل بيت کی امام جعفر صادق عليہ السالم منصور کی نگ

زندگی دوبھر ہو گئی تھی ،لٰہذا اس نے آپ کو يثرب ميں اپنے گورنرکے ذريعہ زہر دلواديا جس کو پيتے ہی امام دردرو الم 
آسمان کی طرف پرواز کر  ميں مبتال ہوگئے ،موت آپ کے بہت قريب ہو گئی جس کے بعد آپ کی روح بارگاه ملکو تی ميں

  گئی ۔
اسالم کے پيشوا ،اس علمی اور فکری تحريک کے علم بردار جس ميں آپ کے آباء واجداد کے عالوه آپ کا کو ئی مثل نہيں 

ہو سکتا ،نے وفات پا ئی ،آپ کے فرزند ارجمند اور وصی امام کاظم نے آپ کی تجہيز کی آپ کو غسل ديا ،کفن پہنايا اور 
ادا کر کے آپ کے دادا امام زين العابدين اور والد بزرگوار امام محمد باقر کے پہلو ميں دفن کرديا، آپ کے ساتھ نماز جنازه 

  اس علم اوراس سرمايہ کو بھی زمين کے اندر چھپادياجس سے قيامت تک تمام انسانوں کو بلندی مل سکتی ہے۔
..............  
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  ۔١١٦،صفحہ ٣۔تاريخ يعقوبی ،جلد ١

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم
بيشک حضرت امام موسٰی بن جعفر کی زندگی نور ،کرامت اورحسن سلوک کا سرچشمہ ہے،ان کا فيض دائم ہے جس ميں 

کی روحا نيت ،جہاد،روش اور پا بندی دين کی جلوه نما ئی با لکل مجسم شکل ميں موجود ہے۔آپ کی سيرت و کردار رسول ۖ
  کے مختصر حاالت مندرجہ ذيل ہيں :

  علمی طاقت وقّوت
راويوناور محققين کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے اعلم تھے ،آپ علوم ومعارف کی بڑی طاقت وقوت کے 

مالک تھے ، علماء اور راوی آپ کے علوم کے چشمے سے سيراب ہوئے ، وه امام کے زرين اقوال اور آداب کے متعلق جو
فتوٰی ديتے اس کو لکھنے ميں ايک دوسرے پر سبقت کرتے تھے،ائمہ اہل بيت ميں سب سے پہلے تشريع اسالم ميں حالل 

  )١وحرام کے باب کا آغاز کيا۔(
ے مدرسہ سے بڑے بڑے علماء اور فقہاء فارغ التحصيل ہوئے، ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام موسٰی آپ کے زمانہ ميں آپ ک

)بيان کی ہے ،ان علماء ميں سے ٣٣١بن جعفر ''ميں آپ کے اصحاب اور آپ سے حديث نقل کرنے والے راويونکی تعداد(
مامت کے منکر اور دوسرے تمام فرق بعض آپ ہی کے دور ميں علمی ميدان ميں فعال ہوئے جيسے بعض علماء نے ا

ومذاہب کے علماء کے ساتھ مناظرے کے ميدان ميں قدم رکھا جن مينسب سے نماياں آپ کے صحابی ہشام بن حکم تھے 
،انھوں نے برامکہ کے ساتھ بڑے اچھے مناظرے کئے اور بالط عباسی ميں امامت کے متعلق شيعوں کے مذہب کو اصل 

  دليل وبرہان کے 
..............  

  ۔١٦٠۔الفقہ االسالمی مدخل لدراسة نظام المعامالت، صفحہ ١

وبرہان کيذريعہ ثابت کيا۔ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام موسٰی کاظم ''کی دوسری جلدمينہشام بن حکم کے مناظرونکے متعلق 
  تحريرکياہے۔ 

  امام کے مناظرے
ئی علماء کے ساتھ حيرت انگيز اورمحکم مناظرے انجام دئے جوامام موسٰی کاظم نے اپنے دشمن اور بعض يہودی اور عيسا

آپ کی علمی طاقت وقوت پر داللت کرتے ہيں جو بھی آپ سے مناظره کرتاوه عاجزوکمزورثابت ہو تا، امام کے حجت ہونے
  کا يقين کرليتا اور خود پر آپ کی علمی برتری کا معترف ہوجاتا آپ کے بعض مناظرے مندرجہ ذيل ہيں :

  ۔نفيع انصاری کے ساتھ مناظره١
نفيع انصاری امام سے کينہ وبغض رکھنے والوں ميں سے تھا،جب وه عباسی مملکتوں ميں امام کا اکرام وتکريم ہوتا 

ديکھتاتو وه غصہ سے بھر جاتا ،جب امام ہارون کے پاس تشريف لے جارہے تھے تو ہارون کے دربان نے آگے بڑھ کر 
  ا جب آپ ہارون کے پاس سے جانے لگے تو نفيع کے ساتھ عبدالعزيز نے کہا : يہ بزرگ کون ہيں ؟امام کا بيحد استقبال کي

  يہ بزرگوار ابوطالب کی اوالد سے موسی بن جعفر ہيں ۔
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نفيع نے کہا:ميں نے اس قوم (يعنی بنی عباس)سے عاجز قوم نہيں ديکھی جو اس شخص کی اتنی ايسی تعظيم وتکريم کرتی 
حکومت سے نيچے اتارنے کے در پئے ہے،جان لے جب يہ باہر نکلينگے تو ميں ان کو ذليل ورسوا  ہے جو ان کو تخت

  کرونگا۔
عبدالعزيزنے اس کو امام کے بارے ميں اس طرح کی باتينکرنے سے منع کرتے ہوئے کہا: ايسی باتيں نہ کرو،يہ وه اہل بيت

  واب ديا جو قيامت تک کوئی جواب نہ السکے۔ہيں جب بھی کسی نے ان سے ايسی باتيں کی ہيں اس کا ايسا ج
  جب امام ہارون کے پاس سے نکلے تو نفيع نے آپ کے مرکب کی لگام پکڑتے ہوئے کہا: آپ کون ہيں ؟

امام نے فرمايا:اے شخص اگر تم ميرانسب پوچھنا چاہتے ہوتو مينا کے حبيب کا فرزند ہوں، اسماعيل ذبيح هللا کا فرزند ہوں 
خليل هللا کا فرزند ہوں،اگر تم ميرے وطن کے متعلق سوال کرتے ہوتوميناس شہرکارہنے واالہونجس ميں هللا نے اور ابراہيم 

مسلمانوناورتجھ(اگر تومسلمانوں ميں سے ہے )پر حج کرنا واجب قرار ديا ہے ،اگر تم ہم پرفخر کرنا چاہتے ہو تو ياد رکھو 
قوم کے مسلمانوں کو اپنے برابر کا نہيں سمجھا تھا اور ميدان ميں ميدان جنگ ميں ہماری قوم کے مشرکوں نے تمہاری 

  ) ١صاف کہديا تھا کہ ہمارے برابر کے افراد کو ہمارے مقابلہ کيلئے بھيجو،ميرے مرکب کی لگام چھوڑدے '' ۔(
  نفيع شکست کھاکر لوٹ گيا اس کو امام کے بيان کئے ہوئے مطالب پر بے حد غصہ تھا ۔

  تھ مناظره ۔ابويوسف کے سا٢
ہارون نے اپنی موجودگی ميں ابويوسف کو امام موسٰی کاظم سے فقہی مسائل پوچھنے کے لئے کہاکہ شايد امام ان کا جواب 
نہ دے پائيں اور اسی طرح امام کو رسواکيا جاسکے،ہارون رشيد نے امام کو ابويوسف کے سامنے حاضر کياتواس نے امام 

  سے مندرجہ ذيل سواالت کئے :
  وسف : حالت احرام ميناحرام باندھنے والے کے متعلق سايہ کر نے کے بارے ميں آپ کی کيا رائے ہے ؟ابوي

  فرمايا :''حرام ہے'' ۔
  سوال کيا کہ اگر کو ئی شخص خيمہ کے اندر چال جائے يا گھر ميں چال جائے تو کيا حکم ہے ؟

  فرمايا :''يہ حالل ہے'' ۔
  ق ہے ؟عرض کيا گيا : اِن دونوں ميں کيا فر

 فرمايا :'' حالت حيض ميں عورت کی نماز کاکيا حکم ہے کيا عورت حالت حيض کے ايام کی نماز کی قضا بجاالئے گی ؟''۔
..............  

  ۔٤٥۔نزہةالناظرفی تنبيہ الخاطر، صفحہ١

  اس نے کہا :نہيں۔
  امام :''کياروزه کی قضا کرے گی ؟''۔

  اس نے کہا : ہاں ۔
  'کيوں؟''امام نے سوال کيا :'

  اس نے کہا :حکم خدا اسی طرح آيا ہے۔
  امام نے فرمايا:''تو اسی طرح يہ حکم بھی آيا ہے ''۔

  )١ابو يوسف خا موش ہو گيا اور عاجزی کا اظہار کرنے لگا، اس نے ہارون سے کہا :آپ نے يہ ميرے ساتھ کيا کيا ۔(

  ۔ہارون رشيد کے ساتھ مناظره ٣
يدخانہ ميں ڈالديااورآپ دوسال تک قيدکی سختيانبرداشت کرچکے تواس نے ايک دن امام کو جب ہارون نے امام موسٰی کو ق

اپنے پاس بالبھيجا،جب آپ ہارون کے پاس پہنچے تو اس نے بڑے ہی غيظ وغضب کے ساتھ کہا:اے موسی بن جعفردو 
  خليفائوں کے لئے خراج اکٹھا کيا جاتا ہے۔

مخاطب ہوکر فرمايا:''اے حاکم!ميں تجھ سے خدا کی پناه چاہتا ہوں کہ تو  امام نے بڑی ہی لطف ونرمی کے ساتھ اس سے
ميرے اور اپنے گناه کا بوجھ اٹھائے ،ہمارے دشمنونکی باتونکوہمارے خالف قبول کرے،توجانتاہے کہ رسول اکرم ۖکی وفات

وکيامجھے اس بات کی کے وقت سے ہی ہم پراتہامات لگائے جاتے رہے ،اگر تجھے رسول اکرم ۖسے کچھ قرابت ہے ت
اجازت ہے کہ ميں تجھے ايک خبر سنائوں جس کو ميرے پدربزرگوارنے اپنے آباء سے اور انھوں نے ميرے جدامجد 
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  رسول اکرم ۖسے نقل کيا ہے ''۔
  ہارون :ميں نے آپ کو اجازت دی ۔

وۖل اسالم سے نقل کيا ہے :رشتہ امام نے فرمايا:''مجھے ميرے والد بزرگوار نے اپنے آباء سے اور انھوں نے اپنے جد رس
  دار جب رشتہ دار سے اپنا بدن مس کرتا ہے تو مل کر بے چين ہوجاتا ہے پس تو اپنا ہاتھ 

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

  ۔٤٢٩،صفحہ ٣۔مناقب ،جلد ١

  ميرے ہاتھ ميں دے ''۔
معانقہ کيا ،پھر انھيں اپنے اور  ہارون کے دل ميں رحم آگيا اُس نے اپنا ہاتھ امام کی طرف بڑھايااُن کو اپنی طرف کھينچا

قريب کيا اور امام سے يوں گويا ہوا :آپ اور آپ کے جد نے صحيح فرمايا ہے ،ميرے خون ميں روانی آگئی ہے ،ميری 
رگيں مضطرب ہو گئی ہينيہاں تک کہ مجھ پر رقت طاری ہو گئی ،اور ميری آنکھوں ميں آنسو بھر گئے ہيں،ميں آپ سے 

ميں سوال کرنا چا ہتا ہوں ،جو ميرے دل ميں کچھ مدت سے کھٹک رہی ہيں اور ان کے متعلق ميں کچھ چيزوں کے بارے 
نے کسی سے کو ئی سوال ہی نہيں کيا ہے ،اگر آپ نے اُن کا جواب ديديا تو ميں آپ کو آزاد کر دوں گا ،آپ کے بارے ميں 

بھی جھوٹ نہيں بوال ہے، لٰہذا آپ ميری تصديق کسی کی کو ئی بات نہيں سنُوں گا ، مجھے يہ خبر ملی ہے کہ آپ نے ک
  فرمائيے جو چيزيں ميرے دل ميں ہيں اور ميں آپ سے سوال کرتا ہوں ۔

امام :''جن چيزوں کا علم ميرے پاس ہے ميں اُن کے سلسلہ مينضرورتجھے بتائوں گا اگر تو مجھے اُن کے متعلق امان دے 
  گا ''۔

  بتاليا اور تقيہ نہيں کيا ،جو آپ بنی فاطمہ کی پہچان ہے۔آپ کيلئے امان ہے اگر آپ نے مجھے سچ 
  امام :''جو کچھ پوچھناہے پوچھ لے ''۔

ہارون :آپ کو ہم پر کيونفضيلت دی گئی جبکہ آپ اور ہم ايک ہی شجره سے ہيں ؟ عبدالمطلب کی اوالد ہمارا اور آپ کے 
،جبکہ وه دونوں رسول هللا ۖکے چچا تھے ،اور دونوں کے  باپ ايک ہی ہے ،ہم بنی عباس ہيں اور آپ ابوطالب کی اوالد ہيں

  رشتہ برابر ہيں ۔
  امام :''ہم زياده قريب ہيں ''۔

  ہارون :کيسے ؟
امام :''چونکہ عبدهللا اور ابوطالب ايک مانباپ کی اوالد ہيں ،اور تمہارا باپ عباس، عبدهللا اور ابوطالب کی ماں سے نہيں 

  ہيں'' ۔
کرتے ہيں کہ آپ نبی کے وارث ہيں اور چچا،چچاکے بيٹے کا حاجب ہے ،حاالنکہ رسول هللا ۖدنيا سے ہارون:آپ يہ کيونادعا

  جاچکے تھے اور ابوطالب رسول هللا ۖسے پہلے وفات پاچکے تھے اور رسول هللا ۖکے چچا عباس زنده تھے ؟
  رے مسائل پوچھ لے ''۔امام :''اے حاکم!مجھے اس مسئلہ سے معاف رہنے دے، مجھ سے اس کے عالوه اور دوس

  ہارون:نہيں ،آپ کو جواب دينا ہوگا۔
  امام :''تو تُو مجھے امان دے گا'' ۔

  ہارون:ميں نے آپ کو کالم کرنے سے پہلے ہی امان ديدی ہے ۔
امام :''حضرت علی کافرمان ہے حقيقی اوالد کے ہوتے ہوئے چاہے وه مذکرہويامونث کسی ايک کے لئے بھی 

کے عالوه ميراث مينکوئی حصہ نہيں ہے ،لٰہذاحقيقی اوالد کے ہوتے ہوئے چچاکو کوئی ميراث نہيں  مانباپ،شوہراورزوجہ
ملے گی،ہاں ،تيم عدی اور بنی اميہ کہتے ہيں:چچاوالدہوتاہے ، ان ميں سے کوئی بھی حقيقی نہينہے اور ان کے پاس نبی کی

  کو ئی تائيد نہيں ہے ''۔
ايک جملہ نقل فرمايا جنھوں نے اسی مسئلہ ميں وہی فتوٰی ديا تھا جو آپ کے پھر آپ نے اسی زمانہ کے فقہاء کا 

جداميرالمؤمنين نے دياتھا۔اس کے بعد مزيد فرمايا:''قدماء اہل سنت نے نبی اکرم ۖ سے روايت کی ہے کہ آپ ۖنے فرمايا:تم ميں
مارے درميان علی سب سے اچھا سب کے لئے حق فيصلہ کرنے والے علی ہيں،اسی طرح عمر بن خطاب کا کہنا ہے :ہ

فيصلہ کرنے والے ہيں اور وه يعنی ''قضائ''اسم جامع ہے کيونکہ جن تمام چيزونکے ذريعہ نبی کی مدح وثناکی جائے 
  چاہے وه قرائت ہے يافرائض اور علم ہو سب قضاوت ميں داخل ہيں'' ۔

  ہارون نے امام سے مزيد وضاحت طلب کی۔
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رت نہيں کی ہے نبی ۖنے اس کو وارث نہيں بنايا اور نہ ہی ہجرت سے پہلے اس کے لئے توامام نے فرمايا:''جس نے ہج
  واليت ثابت ہے ''۔

  ہارون :آپ کے پاس کيا دليل ہے ؟
ْيٍئ َحتَّی ْن شَ امام نے دليل کے طورپر مينخداوند عالم کايہ قول پيش کيا :( َوالَِّذيَن آَمنُواَولَْم يُہَاَجُروا َمالَُکْم ِمْن َوالَيَتِِہْم مِ 

  )١يُہَاِجُروا)۔(
''اور جن لوگوں نے ايمان اختيار کر کے ہجرت نہيں کی ان کی واليت سے آپ کا کو ئی تعلق نہيں ہے جب تک ہجرت نہ 

  کريں ''۔
  بيشک ہمارے چچا عباس نے ہجرت نہيں کی تھی ۔

ے کہا: کيا آپ نے ہمارے کسی ايک دشمن ہارون کی تدبير ناکام ہوگئی اور اس کی ناک بھوينچڑھ گئيں اور اس نے امام س
  کويہ فتوٰی ديا ہے ،يا فقہاء ميں سے کسی ايک فقيہ کو اس سے باخبر کيا ہے ؟

  امام :''مجھ سے تيرے عالوه کسی اور نے يہ سوال ہی نہيں کيا''۔
يہ اجازت دی ہے کہہارون کا غصہ کچھ ٹھنڈاہوااوراس نے امام کی خدمت ميں عرض کيا:کيونآپ نے اہل سنت اور شيعونکو

وه تمہيں رسول هللا ۖسے منسوب کرتے ہوئے يوں کہيں:يابنی رسول هللا ۖ،حاالنکہ آپ علی کی اوالد ہيں ،جبکہ انسان کو اس 
  کے باپ سے منسوب کياجاتا ہے ،فاطمہ صلب ہيناور نبی آپ کے ناناہيں؟

نبی اکرم کو زنده کياجائے اور وه تمہاری لڑکی سے امام نے ہارون کی يہ بات اس واضح دليل کے ذريعہ رد فرمائی:''اگر 
  شادی کرنا چاہيں تو کيا تم اس کو قبول کرلوگے؟''۔

  ہارون :کيوں نہيں ؟بلکہ ميں اس بات پر عرب اور عجم پر فخر کروں گا۔
  امام :''ليکن نہ وه مجھ سے مطالبہ کريں گے اور نہ ميں ايسا کروں گا''۔

  ہارون :کيوں؟
  وه ميرے والد ہيں تيرے والد نہيں'' ۔امام :''کيونکہ 

ہارون :مرحبا يا موسٰی ،آپ اس سلسلہ ميں کيا فرماتے ہيں :نبی ۖ کے کو ئی فرزند نہيں تھا جبکہ نسل لڑکے سے چلتی ہے 
  لڑکی سے نہيں ،اور آپ نبۖی کی بيٹی کے فرزند ہيں ؟

  امام '':ميرے رشتہ کا واسطہ مجھے معاف رکھ ''۔
  اوالد علی اس سے متعلق آپ اپنی دليل بيان کيجئے اور اے امام موسٰی کاظم آپ ہارون :نہيں ،اے 

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

  ۔٧٢۔سورئہ انفال، آيت ١

  ان کے سردار ہيں ،آپ اس زمانہ ميں امام ہيں اور ميں اس بارے ميں آپ کومعاف نہيں کروں گا ؟
  امام :'' کيا تيری اجازت ہے کہ ميں جواب دوں ؟''۔

  يان فرما ئيے ۔ہارون : ب
يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَماَن َوَ◌يُّوَب  اما م :خداوند عالم کا فرمان ہے :( َوَوہَْبنَا لَہُ ِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُکاّلً ہََدْينَا َونُوًحا ہََدْينَاِمْن قَْبُل َوِمنْ  ُذرِّ

الِِحيَن)۔(َويُوُسَف َوُموَسی َوہَاُروَن َوَکَذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِيَن۔ َوزَ    )١َکِريَّاَويَْحيَی َوِعيَسی َوِ◌ْليَاَس ُکّل ِمْن الصَّ
''اور ہم نے ابراہيم کو اسحق و يعقوب دئے اور سب کو ہدايت بھی دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدايت دی اور پھر ابراہيم 

ح نيک عمل کرنے والوں کو جزا کی اوالد ميں دائود ،سليمان ،ايوب ،يوسف ،مو سٰی اور ہارون قرار دئے اور ہم اسی طر
  ديتے ہيں زکريا،يحيٰی عيسٰی اور الياس کو قرار ديا اور وه سب صالحين ميں تھے ' '۔

  اے حاکم ! عيسٰی کا باپ کون ہے ؟
  ہارون : عيسٰی کاکو ئی باپ نہيں ہے ۔

طرح ہم کو ہماری والده ما جده  امام :''خداوند عالم نے حضرت عيسٰی کو مريم کے ذريعہ انبياء کی ذريت سے ملحق کيا اسی
  فاطمہ کے ذريعہ نبی کی ذريت سے ملحق کيا ''۔

  ہارون نے اس سلسلہ ميں امام سے مزيد دليل کی خواہش کی ۔
َک فِيِہ ِمْن بَْعِد َما َجائََک ِمْن اْلِعْلِم فَقُْل تََعالَْوانَدْ  ْبنَائَنَاَوَ◌ْبنَائَُکْم ُع َامام نے فرمايا :''خداوند عالم فرماتا ہے :( فََمْن َحاجَّ

  )٢َعلَی اْلَکاِذبِين)(هللاِ َونَِسائَنَاَونَِسائَُکْم َوَ◌ْنفَُسنَاَوَ◌ْنفَُسُکْم ثُمَّ نَْبتَِہْل فَنَْجَعْل لَْعنَةَ ا
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''پيغمبر علم آجانے کے بعدجو لوگ تم سے کٹ حجتی کرينان سے کہہ ديجئے کہ آئو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند ،اپنی اپنی 
  ر اپنے اپنے نفسوں کو بالئيناور پھر خدا کی بارگاه ميندعا کريں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں ''۔عورتوناو

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

  ۔٨٥۔٨٤۔سورئہ انعام ،آيت ١
  ۔٦١۔سورئہ آل عمران، آيت ٢

علی بن ابی طالب  کو ئی بھی يہ ادعا نہيں کر سکتا کہ نبی اکرم ۖ نے چادر کے نيچے اور نصارٰی سے مباہلہ کے وقت
  ،فاطمہ حسن اور حسين کے عالوه کسی اور کو اپنے ساتھ ليا ہو ''۔

  ) ١ہارون کے پاس اور کو ئی دليل باقی نہ رہی چونکہ امام نے اس کی تمام دليلوں کو رد فرما ديا ۔(
اةاالمام مو سٰی بن جعفر ہم اسی مقام پر آپ کے مناظروں کی بحث تمام کرتے ہيں اور ہم نے کچھ مناظرے اپنی کتاب ''حي

  ''کے پہلے حصہ ميں بيان کر دئے ہيں ۔

  آپ کے صفات و خصوصيا ت
کوئی بھی بلند ی، شرف ا ور فضيلت ايسی نہيں ہے جو امام کا ظم کی ذات ميں نہ پا ئی جا تی ہو ہم ذيل ميں آپ کے بعض 

  صفات کا تذکره کر رہے ہيں :

  ۔آپ کے علمی فيوضيات١
راويوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام کاظم اپنے زمانہ کے اعلم تھے ،آپ کا علم انبياء اور اوصياکی طرح الہا می تھا، 
اس مطلب پر شيعہ متکلمين نے متعدد دليليں بيان کی ہيں، خو د آپ کے والد بزرگوار حضرت امام صادق نے اپنے فرزند 

يتے ہوئے يوں فرمايا ہے:''تم ميرے اس فرزند سے قرآن کے بارے ميں جو ارجمند کی علمی طاقت و قوت کی گو ا ہی د
  بھی سوال کروگے وه تمھيں اس کا يقينی جواب دے گا ''۔

مزيد فرمايا:''حکمت،فہم،سخاوت،معرفت اور جن چيزوں کی لوگوں کو اپنے دين کے امر ميں اختالف کے وقت ضرورت 
  )٢ہوتی ہے اِن کے پاس اُن سب کاعلم ہے'' ۔(

شيخ مفيد فرماتے ہيں :''لوگوں نے امام مو سٰی بن جعفر سے بکثرت روايات نقل کی ہيں ۔وه اپنے زمانہ کے سب سے بڑے 
  ) ٣فقيہ تھے ''۔(

علماء نے آپ سے تمام علوم منقولہ اور عقلی علوم فلسفہ وغيره کی قسميں نقل کی ہيں يہاں تک کہ آپ دنيا کے راويوں کے 
  ہو گئے ۔ ما بين مشہور و معروف

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

  ۔٢٦٥۔٢٦١،صفحہ ١۔حياةاالمام مو سٰی بن جعفر ، جلد ١
  ۔١٣٨،صفحہ ١۔حياةاالمام مو سٰی بن جعفر ، جلد ٢
  ۔٢٧٢۔االرشاد ،صفحہ ٣

  

  ۔ دنيا ميں زہد ٢

ال ہر عمل انجام امام موسٰی کاظم نے رونق زندگا نی سے منھ موڑ کر هللا سے لو لگا ئی تھی ،آپ هللا سے نزديک کرنے وا
ديا،ابراہيم بن عبد الحميد آپ کے زہد کے متعلق يوں رقمطراز ہيں :ميں امام کے گھر ميں داخل ہوا تو آپ نماز ميں مشغول 

  ) ١تھے اور آپ کے گھر ميں کھجور کی چٹا ئی ،لٹکی ہو ئی تلوار اور قرآن کے عالوه اور کچھ نہيں تھا ۔(
ور آپ کا گھر بہت ساده تھا حاالنکہ دنيائے اسالم کے شيعوں کی طرف سے آپ کے آپ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے ا

پاس بہت زياده اموال اور حقوق شرعيہ اکٹھا کرکے الئے جاتے تھے ، آپ ان سب کو فقيروں ،محتاجوں اور هللا کی راه ميں 
کی سيرت اپنے اصحاب کے مابين يوںخرچ کر ديتے تھے ،آپ پيغمبر اکرم ۖ کے صحابی ابوذر سے بہت متٔاثر تھے اور ان 

بيان فرماتے تھے :''خدا ابوذر پر رحم کرے، ان کا کہنا ہے :خداوند عالم مجھے َجو کی دو روٹی دينے کے بعد دنيا کو مجھ 
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سے دور رکھے، ايک رو ٹی دو پہر کيلئے اور دوسری روٹی شام کيلئے اور مجھے دو چا دريں دے جن ميں سے ايک کو 
  ) ٢عمال کروں اور دوسری ردا سے دوسرے امورانجام دوں ''۔(جنگ ميں است

فرزند رسول ۖنے دنيا ميناسی طرح زاہدانہ زندگی بسر کی ،دنيا کے زرق و برق سے اجتناب کيا اور هللا کے اجر کی خاطر 
  بذات خود ظلم و ستم برداشت کئے ۔

  ۔ جو د و سخا  ٣
ر بيان کيا جا تا ہے ،محروم اور فقير آپ کے پاس آتے تو آپ اُن کے آپ کی جود و سخا وت کی صفت کو مثال کے طور پ

ساتھ نيکی اور احسان کرتے اور تھيليوں کی دل کھو ل کر سخاوت کرتے ،اس طرح کہ ان کے رشتہ داروں ميں يہ مشہور 
  ) ٣ہو جاتاتھا:تعجب ہے جس کے پاس مو سٰی کی تھيلياں آئيں پھر بھی وه فقيری کيشکايت کرتا ہے ''۔(

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

  ۔٢٦٥،صفحہ ١١۔بحاراالنوار، جلد ١
  ۔١٣٤،صفحہ ٢۔اصول کافی ،جلد ٢
  ۔ ١٨٥۔عمدة الطالب، صفحہ ٣

) کی تھيلياں پہنچاتے تھے مدينہ کے غريبوں١آپ رات کی تاريکی ميں نکلتے اور فقيروں کو دو سو سے چارسو دينار تک(
و گئی تھی ،ہم نے محتاجوں اور فقيروں کے اُن گروہوں کا تذکره اپنی کی آپ کی نعمت ،بخشش اور صلٔہ رحم کی عادت ہ

  کتاب ''حياةاالمام موسٰی کاظم '' کے پہلے حصہ مينکر ديا ہے ۔

  ۔ لو گو ں کی حا جت ر و ا ئی ٤
زده کا امام مو سٰی کاظم کی ذاتی صفت انتہائی شوق کے ساتھ لوگوں کی حا جتوں کو پورا کر نا تھی، آپ نے ہرگزکسی غم

غم دور کرنے ميں سستی نہيں کی ،آپ اسی صفت کے ذريعہ مشہور و معروف ہوئے ،ضرورتمند آپ کے پاس آتے ،آپ 
سے فرياد کرتے اور آپ اُن کی ضرورتوں کو پورا کرتے ،اُن ہی لوگوں ميں شہر َرے کا رہنے واال ايک شخص تھا جو 

بارے ميں سوال کياتو اُس کو بتايا گيا کہ وه شيعہ ہے وه يثرب حکومت کا بہت زياده مقروض تھا، اُس نے حاکم شہر کے 
پہنچا اور امام کے جوار و پڑوس ميں رہنے لگا، امام نے اس کيلئے حاکم شہر کے نام ايک خط ميں يوں تحريرفرمايا :''جان 

و اپنے بھا ئی کے ساتھ لو ! بيشک هللا کيلئے اس کے عرش کے نيچے ايک سايہ ہے، اس ميں کو ئی نہيں رہتا مگر يہ کہ ج
  ُحسن سلوک اور نيکی کرے ،يا مصيبت ميں اس کے کام آئے يا اس کو خوش کرے اور يہ تمہارا بھا ئی ہے'' ۔والسالم 

وه شخص امام کا خط ليکر حاکم کے پاس پہنچا جب اُس نے دروازه کھٹکھٹاياتو ايک نوکر باہر آيا اور اس نے پوچھا :تم کون
  ہو ؟

  مو سٰی کاظم کا قاصد ہوں ۔ ميں صابر امام
نوکر نے جلدی سے حاکم تک يہ خبرپہنچا ئی تووه ننگے پير باہر نکل آيااور اس نے بڑی بے چينی کے ساتھ اس سے امام 
کے حاالت دريافت کئے ،اور اس شخص کا بڑے ہی احترام و اکرام کے ساتھ استقبال کياجب اس کو امام کا خط ديا تو اس 

اُس نے وه خط پڑھا تو اس ميں اُس شخص کے تمام اموال کو معاف کرنے کی درخواست کی گئی  نے خط کو چوما ،جب
تھی ،حاکم نے سب اس کو ديدئے اورجس کی کو ئی تقسيم نہيں کی جاسکتی تھی اس کی قيمت ادا کی، حاکم نے بڑی نر می 

  سے کہا :اے ميرے بھا ئی کيا تم خوش ہو ؟
..............  

  ۔٧٦٦۔کنز اللغة ،صفحہ ٢٨، صفحہ ١٣جلد ۔تاريخ بغداد ،١

  ہاں ،خدا کی قسم ميں بہت زياده خوش ہوں ۔
پھر وه رجسٹر منگايا جس ميں اُ س شخص کے قرضے لکھے ہوئے تھے ،اور اُن سب پر قلم پھير ديااس کو بریٔ  الذمہ 

ور اس نے اپنے وطن کی راه لی ،پھر قرار ديديا ،وه وہاں سے اُس حالت ميں نکال کہ اُ س کا دل خو شی سے لبريز تھا ا
وہاں سے مدينہ پہنچا ،امام کو حاکم کے لطف و کرم و مہربانی کی خبر دی ،امام بہت مسرور ہوئے، اُس شخص نے امام کی

  خدمت ميں عرض کيا :اے ميرے مو ال کيا آپ اس سے خوش ہيں ؟
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،خدا کی قسم اُ س نے ميرے جد رسول اسالم ۖکو خوش ''ہاں خدا کی قسم اس نے مجھے اور امير المو منين کو خوش کر ديا
  ) ١کر ديا اور خدا کو خوش کر ديا ''۔(

آپ اس واقعہ سے مشہور و معروف ہوگئے اور آپ کے شيعوں کے درميان يہ فتوٰی شائع ہو گيا : ''حاکم کے عمل کا کفاره 
  بھا ئيوں کے ساتھ احسان کرنا ہے ''۔

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

  ۔١٦٢۔١٦١،صفحہ ١سٰی بن جعفر ، جلد  ۔حياةاالمام مو١

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  ۔ ا  کی ا طا عت ا و ر عبا د ت ٥
آپ اپنے زمانہ کے سب سے زياده عبادت گذار تھے يہاں تک کہ آپ کو عبد صالح اور مجتہدين کی زينت کے لقب سے ياد 

کی طرح عبادت کر تے نہيں ديکھا گيا، راويوں کا کہنا ہے :جب آپ نماز کے لئے کھڑے کيا جانے لگا،کسی شخص کو آپ 
  ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے اشک جا ری ہوجاتے اور هللا کے خوف سے آپ کا دل مضطرب و پريشان ہو جاتا ۔

سجده بجاالتے جس  آپ کی عبادت کے چند نمونے يہ ہيں کہ جب آپ مسجد ميں رات کے پہلے حصہ ميں داخل ہوتے توايک
ميں بڑے ہی غمگين انداز ميں يہ کہتے :''ميرے گناه بڑے ہو گئے ہيں تو تيری عفو بھی اچھی ہو گی اے تقوٰی اور مغفرت 

  )٢والے خدا ''،اور آپ صبح تک هللا سے توبہ اور خشوع والے يہی کلمات ادا کر تے رہتے ۔(
يتے ،اس کے بعد نماز صبح بجاالتے ، پھر سورج طلوع ہونے آپ نماز شب پڑھتے اور اس کو صبح کی نماز تک طول د

  تک تعقيبات نماز پڑھتے ،اس کے بعد سجدے ميں چلے جاتے اور زوال آفتاب کے قريب
..............  

  ۔٧٦٦۔کنز اللغہ ،صفحہ ٩٣،صفحہ ٤۔وفيات االعيان ،جلد ٢

  ) ١تک سجده سے سر نہيں اٹھا تے تھے ۔(
دس سے کچھ زياده دن تک امام مو سٰی کاظم کی مصاحبت ميں تھا آپ طلوع آفتاب کے بعد سےشيبانی سے روايت ہے :ميں 

) تک سجده کر تے تھے ۔جب ہارون نے آپ کو ربيع کے قيد خانہ ميں ڈاال تو وه ملعون اطالع کيلئے اپنے ٢زوال آفتاب(
ے، اس کو صرف ايک مخصوص مقا م پر ايک محل کے اوپر سے امام کو ديکھتا تھا اور اس کو امام وہاں نظر نہيں آتے تھ

پڑا ہوا کپڑا نظر آتا تھا جو اپنی جگہ سے بالکل ہٹتا نہيں تھا ۔ ہارون نے ربيع سے کہا :وه کيا کپڑا ہے جس کو ميں ہر دن 
  ايک خاص مقام پر پڑا ہوا ديکھتا ہوں ؟

بن جعفر ہيں جو ہر دن طلوع آفتاب سے ليکر  ربيع نے جلدی سے کہا :اے امير المو منين وه کپڑا نہيں ہے وه امام مو سیٰ 
  زوال آفتاب تک سجده کر تے ہيں ۔

  ہارون متعجب ہوا اور اس نے ميرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا :آگاه ہو جائو يہ بنی ہاشم کے زاہدوں ميں سے ہيں ۔
  ربيع نے ہارون سے مخاطب ہو کر کہا :اے بادشاه! تو نے امام کو کيوں قيد ميں ڈاالہے ؟

  رون نے اس کی طرف سے منھ موڑ تے ہوئے کہا :امام کو قيد ميں ڈالنا ضروری تھا ۔ہا
سندی بن شاہک کی بہن سے وارد ہوا ہے کہ جب امام اس کے بھا ئی کے قيد خانہ ميں تھے تو اس کا کہنا ہے :يہ يعنی امام 

نا و تمجيد اور اس سے دعا کرتے اس مو سٰی کاظم جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو رات ڈھلنے تک خدا کی حمد و ث
کے بعد طلوع فجر تک قيام و نماز ميں مشغول رہتے ،پھر صبح کی نماز ادا فرماتے ،اس کے بعد طلوع آفتاب تک خدا کا 
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ذکر فرماتے ،پھر چاشت کے وقت تک بيٹھتے ، اس کے بعد سوجاتے ،اور زوال سے پہلے بيدار ہو جاتے ،اس کے بعد 
و عصربجاالتے ، اس کے بعد ذکر خدا کرتے يہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت آجاتا تو آپ نماز  وضو کرکے نماز ظہر

مغرب بجاالتے اس کے بعد نماز مغرب و عشاء کے مابين نماز ادا کرتے اور داعی اجل کو لبيک کہنے تک آپ کا يہی 
  ) ٣طريقۂ  کار تھا ۔(

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

  ۔٢٧٦۔کشف الغمہ صفحہ ١
  ۔١٤٠،صفحہ ١م مو سٰی بن جعفر ، جلد ۔حياةاالما٢
  ۔١٢،صفحہ ٢۔تاريخ ابو الفداء ،جلد ٣

کثرت سجود کی بنا پر آپ کے اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ گئے تھے اور آپ کا ايک غالم تھا جو آپ کی پيشا نی 
  :اور ناک کے اوپر سے گھٹے کا گوشت کا ٹتا تھا اسی سلسلہ ميں بعض شاعروں نے يوں کہا ہے 

  طَالَْت لِطُْوِل ُسُجْوِدِه ثَفَنَاتُہُ 
  ِ◌ْذ ٔاَْقَرَحْت لَِجبِْينِِہ اْلِعْرنِْينَا

  
  فََرٔا ٰی فََراَغةَ ِسْجِنِہ ٔاُْمنِيَّةً 

  )١نِْعَمةً َمْشُکْوَرةً فِْينَا(
  

  ''کثرت سجود کی وجہ سے آپ کے اعضاء سجده پر بيشمار گھٹے پڑ گئے تھے ۔
  فراغت کو اپنے لئے آرزو قرار ديا يہ قيد خانہ آپ کيلئے نعمت ثابت ہوا ''۔ اسی لئے آپ نے قيد خانہ کی

يہ آپ کی عبادت کے چند نمونے تھے جو آپ کے آباء و اجداد کی عبادت کی حکايت کرتے ہيں جنھوں نے مخلص طور پر 
کتاب ''حياةاالمام موسٰی کاظم  خدا وند عالم سے تو بہ کی ،اور ہم نے امام کاظم کی عبادت کے متعلق تفصيل کے ساتھ اپنی

  ''ميں ذکر کر ديا ہے ۔

  ۔ حلم اور غصہ کو پی جانا ٦
امام مو سٰی کاظم کے نماياں صفات ميں سے ايک صفت حلم اور غصہ کو پی جانا تھی ،جوشخص آپ سے برا ئی سے پيش 

آپ تجاوز کرنے والوں کے ساتھ آتا اس کو معاف کر ديتے ،جو آپ کے ساتھ تجاوز کرتا اس سے خو شروئی سے ملتے ، 
بھی احسان کرتے کہ آپ ان کے اندر سے انانيت اور شر کا قلع و قمع کرديتے تھے ، مورخين نے آپ کے عظيم حلم کايہ 

واقعہ نقل کيا ہے کہ روايت کی گئی ہے کہ عمر بن خطاب کی نسل ميں سے ايک شخص امام کو بہت زياده برا بھال کہتا اور
سب و شتم کرتا تھا ،امام کے بعض شيعوں نے اس کو قتل کرنے کا اراده کيا تو آپ نے ان کو ايسا کر نے آپ پر بے انتہا

سے منع فرمايااور قتل کئے بغير اس کا حل تالش کرنے کا مشوره ديا ،آپ نے اس کے رہنے کی جگہ معلوم کی تو آپ کو 
اری پر بيٹھ کر نا آشنا طور پر اس کے مزرعہ(کھيت) پر پہنچ بتايا گيا : مدينہ کے اطراف ميں اس کا کھيت ہے امام اپنی سو

گئے تو اس کو وہيں پر موجود پا يا جب آپ اس کے نزديک پہنچے تو اس عمری نے آپ کو پہچان ليا اور آگ ببوال ہو گيا 
  کيونکہ امام کے گدھے نے 

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

  ۔٩٣۔انوارالبھيہ، صفحہ ١

ا تھا ،امام نے اس سے نرمی سے گفتگو کر نا شروع کی اور اس سے فرمايا :''تمہارا اس اس کی زراعت کو نقصان پہنچا دي
  ميں کتنا نقصان ہوا ہے ؟''۔
  اس نے کہا :سو دينار ۔۔۔

  ''تم اس سے کتنے منافع کی اميد رکھتے تھے ؟''۔
  اس نے کہا : ميں علم غيب نہيں رکھتا يعنی نہيں جانتا ۔

  ال کر رہا ہوں کہ تجھے تقريباً اس سے کتنا منافع ہوتا ؟''۔امام نے فرمايا :'' ميں يہ سو
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  اس نے کہا : تقريباً دوسو دينا ر۔
  امام نے اس کو تين سو دينار ديتے ہوئے فرمايا :''يہ تمہاری اس زراعت کا ہر جانا ہے ''۔

يا، جب امام وہاں تشريف عمری امام کے حق ميں زيادتی کرنے سے شرمنده ہو گيا اور وه مسجد نبی ۖ کی طرف دوڑ کر گ
  الئے تو اس نے کھڑے ہوکر بلند آواز ميں کہا :خدا وند عالم بہتر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت کہاں قرار دے ۔۔۔

عمری کے دوستوں نے جب يہ ماجرا ديکھا تو اس تبديلی کے سلسلہ ميں گفتگو کر نے لگے، اس نے امام کی بلند عظمت 
نے اس کے دوستوں و ساتھيوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمايا : ''کيا تمہارا اراده بہتر تھا يا  کے سلسلہ ميں جواب ديا امام

  )١جو ارداه ميں نے کيا ''۔ (
آپ کے حلم کا ہی واقعہ ہے کہ ايک مرتبہ آپ اپنے دشمنوں کی ايک جماعت کے پا س سے گذرے جس ميں ابن ھيّاج بھی 

کيلئے ابھارا کہ وه امام کے مرکب کی لگام پکڑ کر يہ ادعا کرے کہ يہ مرکب تھا، اس نے اپنے ايک ساتھی کو ايسا کرنے 
ميرا ہے تو وه شخص امام کے مر کب کے پاس آيا اور اس نے آپ کے مر کب کی لگام پکڑ کر يہ ادعا کيا کہ يہ مر کب 

  )٢ميرا ہے امام مرکب سے نيچے تشريف الئے اور وه مر کب اسی کو عطا کر ديا ۔(
  اپنی اوالد کو زيور حلم سے آراستہ ہونے کی يوں سفارش کر تے تھے:''اے ميرے بيٹے ،  امام کاظم

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

  ۔ ٢٤٧۔کشف الغمہ ،صفحہ ٢٩۔٢٨،صفحہ ١۔تاريخ بغداد، جلد ١
  ۔١٥٧،صفحہ ١۔حياةاالمام مو سٰی کاظم ، جلد ٢

يا ،جب کو ئی گفتگو کرے اور وه تمہارے دائيں کان ميں تمہينوصيت کر تا ہوں کہ جس نے اسے ياد رکھا اُس نے فائده اٹھا
پر گراں گذر رہی ہو توتم اسے بائيں کان کے حوالہ کردوتو ميں اس سے تمہارے لئے معذرت خواه ہوں اور فرمايا:ميں اس 

  )١کا عذر قبول کرنے کے سلسلہ مينہر گز کچھ نہيں کہتا'' ۔(
  ال صفات کی عکا سی کر رہی ہے ۔يہ وصيت امام کے حلم ،وسيع اخالق اور بلند و با

  ۔مکارم اخالق  ٧
اسالم مکارم اخالق لے کر آيا ہے ،اور اس نے اپنے نورانی پيغام ميں مکارم اخالق کو ايک بنيادی و معتبر قانون قرار ديا 

َم َمَکاِرَم ااْلَْخاَلِق'' ''ميں مکارم ا خالق کو تمام کر نے کے لئے مبعوث کيا گيا ہے رسول اسالم ۖ کا فرمان ہے :''اِّن بُِعْثُت اِلُتَمِّ
ہوں '' ،رسول اسالم ۖ انسانيت کريمہ کے لئے بلند اخالق پر فا ئز تھے ،اور آۖپ کے بعد آپ ۖ کے ائمۂ  ہدٰی نے معالم اخالق 

  اور محاسن اعمال کی تاسيس ميں بلند کردار ادا کيا اُنھوں نے اپنے اصحاب کيلئے بہترين نقوش چھوڑے ۔
ان بہترين صفات کی طرف ہميشہ متوجہ رہے اور اپنے اصحاب کو ان بہترين صفات کے زيور سے آراستہ کيا تاکہ وه  امام

  معاشره کے لئے بہترين ہادی و پيشوا قرار پا ئيں ،ہم اس سلسلہ ميں آپ سے منقول چند چيزيں ذيل ميں نقل کر رہے ہيں :

  سخا و ت اور ُحسن خلق 
  و سخاوت اور ُحسِن ُخلق کے زيور سے آراستہ ہونے کی ترغيب دال ئی چنانچہ امام فرماتے ہيں :امام نے اپنے اصحاب ک

''ُحسن خلق واال شخص خدا کے جوار ميں ہے ،خدا اس کو جنت ميں داخل کرے گا ،اور هللا نے نبی کو سخی بنا کر مبعوث 
  کی سفارش فرمائی ہے ''۔ کيا ہے ،او ر ميرے والد بزرگوارنے ہميشہ مجھے سخاوت اور ُحسن خلق

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

  ۔٢٢۔فصول مہمہ ،صفحہ ١

  

  صبر 

امام اپنے اصحاب کو خطرناک حا دثوں ميں بھی صبر کی تلقين فرما تے تھے کيونکہ آه و فغاں کرنے سے وه اجر ختم 
  ہوجاتا ہے جس کا خداوند عالم نے صابرين سے وعده کيا ہے ۔
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  امام مو سٰی کاظم فرماتے ہيں :
بالصبرواالسترجاع عند الصدمِة''۔   ''المصيبةُ التکون مصيبة يستوجُب صاحبھا ٔاَْجَرھا ااِلَّ

''صا حب مصيبت ،مصيبت پر اسی وقت اجر کا مستحق ہوتاہے جب وه مصيبت پر صبر کرے اور صدمہ کے وقت کلمۂ  
ِ َواِنَّااِلَْيِہ َراِجُعْوَن ''بھی کہے ''۔ ّٰ ِ  َّ   استرجاع ''اِنا

َخاِئ ''۔ آپ   ہی کا فرفرمان ہے :''اِنَّ الصبَرعلٰی االبالِئ اَْفَضُل ِمَن اْلَعافِيَِة ِعْنَد الرَّ
  ''مصيبت پر صبر کرنا آسانی کے وقت عافيت سے افضل ہے ''۔

  صمت و و قا ر
بواب ميں آپ اپنے اصحاب کو صمت و وقار کی تاکيد کرتے اور اس کے فائدے بيان کرتے :''صمت و وقار حکمت کے ا

  سے ايک باب ہے ،صمت سے محبت پيدا ہو تی ہے اور يہ ہر خير و بھالئی کی دليل ہے ''۔

  عفو ا و ر ا صال ح 
اپنے اصحاب کو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے جو شخص تمہارے ساتھ برا ئی کرے اس کو معاف کردو ،اسی طرح آپ 

لوگوں کے درميان اصالح کر نے کی ترغيب دالتے ،ان کے سامنے محسنين اور مصلحين کی عاقبت و انجام بيان فرماتے 
اور هللا کے نزديک اُن کااجريوں بيان فرماتے تھے: ''قيامت کے دن ايک منا دی ندا ديگا جس کا هللا پر اجر ہے وه کھڑا 

  صالح کرنے والوں کے عالوه کوئی اورکھڑا نہيں ہو گا ''۔ہوجائے تو عفو و در گذر اور ا

  قو ل خير 
آپ اپنے اصحاب کو نيک گفتگو کرنے اور لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی سفارش فرماتے تھے آپ نے ابوالفضل بن 

َعہ نہ بنو ''۔(   )١يونس سے فرمايا :''خير کی تبليغ کر و ،اچھی بات کہو اور اِمَّ
  :اِمَّعہ کيا ہے ؟سوال کيا گيا 

آپ نے فرمايا :''يہ نہ کہو کہ ميں لوگوں کے ساتھ ہوں اور ميں لوگوں ميں سے ايک شخص کے مانند ہوں ،بيشک رسول 
هللا ۖ کا فرمان ہے :اے لوگو !يہ دونوں بلند و باال اور روشن راستے ہيں ايک خير کا راستہ اور دوسرا شر کا راستہ ،تمہارے 

  ر کے راستہ سے زياده محبوب نہ ہو ''۔لئے شر کا راستہ خي

  شکر نعمت
آپ نے اپنے اصحاب کو هللا کی نعمت اور اس کے شکر کے اظہار کرنے کی تاکيد فر ما ئی :''هللا کی نعمتوں کے بارے ميں

رکھو گفتگو کرنا شکر ہے اور ان کو ياد نہ کرنا کفر ہے ،تم نعمتوں سے خدا کا شکر کرکے اپنے پروردگار سے رابطہ 
،اپنے اموال کو زکٰوة کے ذريعہ محفوظ رکھو ،دعا کے ذريعہ بالو مصيبت کو دور کرو ،دعا بالئوں کو دور کر نے کے 

  لئے سپر ہے اور اس سے انسان محکم و مضبوط ہوتا ہے ۔۔۔''۔

  ۔آپ کے زرين اقوال  ٨
ے بيان فرمائے ہيں ہم ذيل ميں آپ کے چند امام کے متعدد حکيمانہ اقوال ہيں جن ميں آپ نے اخالقی اور معاشرتی طريق

  اقوال بيان کر رہے ہيں :
  ۔امام کاظم فرماتے ہيں :''تم بہترين صدقہ کے ذريعہ کمزوروں کی مدد کر و ''۔١
۔امام کاظم فرماتے ہيں:مو من پہاڑ سے بھی زياده عزيز ہے ،پہاڑ بيلچہ وغيره سے ٹوٹ جاتا ہے اور مو من کا دين کسی ٢

  نہيں ٹوٹ سکتا ''۔ چيز سے بھی
۔آپ نے محمد بن فضل سے فرمايا :''يامحمد کذِّب سمعک وبصرک عن اخيک وان شھد عندک خمسون قسامة،وقال لک ٣

  قوالفصِدقہ وکذبھم ،وال تذيعنَّ شيئاً يُِشْينُہُ''۔
  ''اے محمد تم اپنے بھا ئی کے بارے ميں اپنی قوت سماعت اور بصارت کی تکذيب کرو اگر چہ 

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

  ۔ااِلمع اور ااِلمعہ( کسره و تشديدی کے ساتھ ) ۔کہا گيا ہے :اس کی اصل يہ ہے کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں ۔١
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تمہارے سامنے پچاس اچھے افراد ہی کيوں نہ گوا ہی ديں ،اور تمہارے سامنے اس کی تصديق کے لئے کہيناور تکذيب 
  نہ کرو ''۔کريں اور تم اس کے متعلق کو ئی بری بات شائع 

  ۔امام کاظم فرماتے ہيں:''معرفت کے بعد سب سے افضل عبادت انتظار فرج ہے ''۔٤
۔امام کاظم فرماتے ہيں:''مو من ترازو کے پلڑوں کے مانند ہے جتنا اس کا ايمان بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس کی آزمائش ٥

  کے لئے اس کی مصيبتيں اور بالئيں زياده ہو تی جا ئيں گی ''۔
ام کاظم فرماتے ہيں:''امانت ادا کرنا اور سچ بولنا رزق کے سبب ہيں اور خيانت و جھوٹ بولنا فقر و نفاق کے سبب ہيں ۔ام٦
  ''۔
۔امام کاظم فرماتے ہيں:جب لوگ ايسے گناہوں کے بارے ميں گفتگو کريں جن کو وه انجام نہيں ديتے ہيں خداوند عالم اُن ٧

  ) ١ن کو وه شمار نہيں کر سکتے ہيں ''۔(کيلئے ايسی مصيبتيں ايجاد کرے گا ج
..............  

  ۔٢٧٩۔٢٧٥،صفحہ ١۔حياةاالمام مو سٰی کاظم ،جلد١

  امام ہارون کے قيد خانہ ميں 

جب امام کے فضل و علم اور مکارم اخالق مشہور ہوگئے اور ہر طرف آپ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تو ہارون کو يہ بہت
وں سے بہت زياده کينہ رکھتا تھا ،اس نے مشاہده کيا کہ علوی امام مو سٰی کاظم کا بہت زياده گرانگزراکيو نکہ وه علوي

احترام کر تے ہيں ہارون اس وقت مدينہ ميں تھا اس نے نبی اکرم ۖ کو سالم کيا اور يہ کہا :اے رسول خدا ۖ ميرے ماں باپ آپ
وں ،ميں مو سٰی بن جعفر کو قيد کرنے کا اراده رکھتا ہوں ،کيونکہ فدا ہو جا ئيں ميں اپنے اراده پر آپ ۖ سے معذرت چا ہتا ہ

  )٢مجھے يہ ڈر ہے کہ کہيں آپ کی امت ميں فساد برپا ہوجائے اور اُن ميں خو ن خرابہ ہو ۔(
اس نے ايک سپا ہی امام کو گرفتار کر نے کيلئے روانہ کيا جب وه امام کے پاس پہنچا تو آپ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے 
پاس نماز پڑھنے ميں مشغول تھے تو آپ نے نماز تمام کرنے کے بعد رسوۖل هللا سے يوں شکايت کی :''يارسول هللا ۖ ميں آپ 

  )٣سے اس کی شکايت کر تا ہو ں ۔۔۔''۔ (
امام کو بڑی ذلت و خواری کے ساتھ گرفتار کر کے ہارون کے پاس اليا گيا جب آپ اس کے سامنے پہنچے تو اُس نے آپ 

  )4ھ مينقيدکياگيا۔( ١٧٩شوال  ٢٠ہت بُرا بھال کہا اور آپ کوکو ب
..............  

  ۔١٩٦صفحہ ١٧۔بحاراالنوار ،جلد ،٢
  ۔٣٨٥،صفحہ ٢۔مناقب ،جلد ٣
 ۔٤٦٥،صفحہ٢۔حياةاالمام مو سٰی کاظم ،جلد 4

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  بصره کے قيد خانہ ميں 
اس طاغوت نے امام کو بصره منتقل کرنے کيلئے کہا اور بصره کے گورنر عيسٰی بن ابوجعفر کو قيد کرنے کا حکم ديا تو 

کو ايک گھر ميں قيد کرديا اور اس قيد خانہ کے دروازے بند کر دئے گئے اور ان دروازوں کو صرف دو حالتوں ميں آپ 
  )٢کھوال جاتا تھا ايک طہارت کيلئے اور دوسرے کھانا دينے کيلئے ۔(

  آپ کا عبادت ميں مشغول رہنا 
تے اور رات ميں نمازيں پڑھتے، آپ نے قيد خانہ ميں امام خدا وند عالم کی عبادت ميں مشغول رہتے تھے دن ميں روزه رکھ
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کو ئی جزع و فزع نہيں کی ،آپ نے هللا کی عبادت ميں مشغول رہنا هللا کی نعمت جانا ، آپ اس پر هللا کا اس طرح شکر ادا 
کر ،خدايا ! تو نے کر تے تھے :''خدايا ! تو جانتا ہے کہ ميں تجھ سے يہ سوال کرتا تھاکہ مجھے اپنی عبادت کاکوموقع فراہم

  )٣ايسا کرديالٰہذا تيرے لئے ہی حمد و ثناہے۔۔۔(

  عيسٰی کو امام کو قتل کرنے کے لئے روانہ کرنا 
ہارون سر کش نے بصره کے گورنر عيسٰی کو امام کو قتل کرنے کا حکم ديا تو اس کو يہ بات بہت گرانگذری ،اس نے اپنے

ميں مشوره کيا تو اُن سب نے اُس کو ايسا کرنے سے منع کيا اور اُس نے ہارون کو حواليوں و مو اليوں کو بالکر اس سلسلہ 
ايک خط لکھا جس ميں يہ تحرير کيا کہ مجھے ايسا کرنے سے معاف کيجئے جس کا مضمون کچھ يوں ہے :موسٰی بن جعفر

تا رہا ہوں ،اور ميری آنکھوں نےايک طوالنی مد ت سے ميرے قيد خانہ ميں ہيں اور ميں تجھ کو اُن کے حاالت سے آگاه کر
اس طويل مدت ميں امام کو عبادت کرنے کے عالوه اور کچھ نہيں ديکھا ،اور جو کچھ امام اپنی دعا ميں کہتے تھے وه بھی 

  سنا ہے، انھوں نے کبھی بھی ميرے اور تيرے
..............  

  ۔٤٦٦،صفحہ٢۔حياةاالمام مو سٰی کاظم ،جلد ٢
  ۔٢٧٩،صفحہ ٢۔مناقب، جلد ٣

خالف کو ئی بات نہيں کہی ہے اور نہ ہی کبھی برا ئی کے ساتھ ياد کيا ہے ،وه ہميشہ اپنے نفس کيلئے مغفرت و ر حمت کی
دعا کر تے تھے آپ جس کو چا ہيں مينان کو اس کے حوالے کردوں يا ان کو چھوڑ دوں ميں ان کو قيد کرنے سے پريشان 

  )١ہو گيا ہوں۔(

  خانہ ميں بھيجناامام کو فضل کے قيد 
ہارون رشيد نے عيسٰی کو بالکر کہا کہ امام کو بغداد مينفضل بن ربيع کے قيد خانہ ميں منتقل کر ديا جائے جب امام وہاں 

پہنچے تو اُس نے آپ کو اپنے گھر مينقيد کردياامام عبادت ميں مشغول ہوگئے آپ دن ميں روزه رکھتے اور رات ميں نمازيں
م کی عبادت کو ديکھ کر مبہوت ہو کر ره گيا ،وه اپنے اصحاب سے امام کے ذريعہ هللا کی عظيم پڑھتے تھے ،فضل اما

اطاعت کے بارے ميں باتينکر تا ،عبد هللا قزوينی (جو شيعہ تھے ) سے روايت ہے : ابن ربيع فضل کے پاس پہنچا تو وه 
آئو ميں اُس کے ايک دم قريب ہو گيا تو اُس نے مجھ اپنے گھر کی چھت پر بيٹھا ہوا تھا ، اُس نے مجھ سے کہا :ميرے قريب

  سے کہا : گھر ميں ديکھو ۔
  جب عبد هللا نے گھر ميں ديکھا تو اس سے فضل نے کہا :تم گھر کے اندر کيا ديکھ رہے ہو ؟

  ميں نے کہا :ميں ايک لپٹا ہوا کپڑا پڑا ہوا ديکھ رہا ہوں ۔۔۔
  صحيح طريقہ سے ديکھو ۔۔۔

  ص کو سجده کرتے ہوئے ديکھا ۔۔۔تو ميں نے ايک شخ
  کيا تم اس کو پہچانتے ہو ؟

  نہيں ۔۔۔
  يہ تمہارے مو ال و آقا ہيں ۔

  ميرے مو ال کون؟
  تم ميرے سامنے ال علمی کا اظہار کيوں کر رہے ہو !

  ميں ال علمی کا اظہار نہيں کر رہاہوں ليکن ميں نہيں جانتا کہ ميرے موال کون ہيں ؟
  بن جعفر ہيں ۔۔يہ ابو الحسن مو سٰی 

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

  ۔٢٥،صفحہ ٣۔کشف الغمہ فی معرفة االئمہ، جلد ١

پھر فضل عبد هللا سے امام کی عبادت کے متعلق يوں بيان کر نے لگا :ميں نے رات دن ميں کوئی ايسا وقت نہيں ديکھا ،ميں 
صبح تک نمازيں پڑھتے رہتے ہيں ،نماز  نے امام کو اُس حالت ميں نہ ديکھا ہوجس کی ميں نے تمہيں خبر دی ہے ، امام
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کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے تک دعائيں پڑھتے ہيں ،اس کے بعد زوال آفتاب تک سجده ميں رہتے ہيں زوال کے وقت کو 
ئی اُن کو آکر بتا تا ہے مجھے نہيں معلوم کہ کب غالم اُن کو آکر کہتا ہے :زوال کا وقت ہو گيا ہے ،جب وه سجده سے اٹھتے

ں تو تجديد وضو کے بغيرپھر نماز پڑھنے لگتے ہيں ۔۔۔اور ميں جانتا ہوں کہ وه سجدوں ميں ہرگز نہيں سوتے ،نہ ہی آپ ہي
پر غفلت طاری ہو تی ہے اور نماز عصر تک آپ اسی طرح رہتے ہيں اور جب عصر کی نماز سے فارغ ہوجاتے ہيں تو 

تک سجده کی حالت ميں رہتے ہيں ،جب سورج غروب ہوجاتا اس کے بعد آپ سجده کرتے ہيں اور سورج کے غروب ہونے 
ہے توآپ سجده سے اٹھتے ہيں اور کسی حدث کے صادر ہوئے بغير نماز مغرب بجاالتے ہيں آپ ہميشہ نمازعشاء تک 

، نمازاور تعقيباِت نماز پڑھتے تھے ،اس کے بعد نماز عشاء بجاالتے اور نماز عشا پڑھنے کے بعد آپ کچھ تناول فرماتے 
اس کے بعد تجديد وضو کرتے پھر سجده ميں چلے جاتے اس کے بعد سجده سے سر اٹھاتے تو کچھ دير کيلئے سوجاتے 
،اس کے بعد اٹھ کر تجديد وضو کرتے اور طلوع فجر تک نماز پڑھتے اس کے بعد نماز صبح بجاالتے تھے ۔۔۔جب سے 

  ميرے پاس ہيں اُن کا يہی طريقہ ہے ۔۔۔
کو امام کا يہ اکرام و تکريم کر تے ديکھا تو اس کو امام کی شان ميں کو ئی گستاخی نہ کر نے کی يوں جب عبد هللا نے فضل

تاکيد کر نے لگا :هللا کا تقوٰی اختيار کر،اور اس سلسلہ ميں کو ئی ايسا کام نہ کرنا جس سے تيری نعمت زا ئل ہو جائے ،اور 
  ی مگر يہ کہ اس کی نعمت زا ئل ہو گئی ۔جان لے ! کسی نے کسی کيلئے کو ئی برا ئی نہيں ک

فضل نے کہا : مجھے کئی مرتبہ آپ کو قتل کر نے کا حکم ديا گيا ليکن ميں نے قبول نہيں کيا ،اور تم جانتے ہو کہ ميں 
  )١کبھی ايسا نہيں کروں گا ۔اگر مجھے قتل بھی کر ديا جائے تو بھی جو انھوں نے مجھ سے کہا وه انجام نہيں دونگا ۔۔۔(

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

  ۔٩٩۔٩٨،صفحہ ١۔عيون اخبار الرضا، جلد ١

  

  امام کا ملول و رنجيده ہونا 

امام قيد خانہ ميں ايک طويل مدت تک رہنے کی وجہ سے ملو ل و رنجيده ہو گئے ،اور آپ نے خدا سے ہارون کے قيد خانہ 
نماز ادا کی اور خدا سے يہ دعا کی :''اے سے نجات عطا کر نے کی التجا کی ،آپ نے رات کی تاريکی ميں چار رکعت 

ميرے سيد و آقا !مجھے ہارون کے قيد خانہ سے نجات دے ،اس کے قبضہ سے مجھے چھٹکارا دے ،اے ريت اور مٹی سے
درخت کو اُگانے والے ، اے لوہے اور پتھر سے آگ نکالنے والے ، اے گوبر اور خون سے دودھ پيدا کر نے والے ،اے 

بچہ کی جھلی) اور رحم سے بچہ پيدا کرنے والے ،اے احشاء اور امعاء سے روح کو نکالنے والے مجھے مشيمہ(رحم ميں 
  )١ہارون کے ہاتھ سے نجات دالدے ۔۔۔''۔(

هللا نے اپنے ولی کی دعا کو مستجاب کرليااور آپ کو باغی ہارون کے قيد خانہ سے اس خواب کے ذريعہ رہائی دال ئی جو 
  اس نے ديکھا تھا۔

  مام کو فضل بن يحيٰی کے قيد خانہ ميں بھيجنا ا
ہارون نے امام کو دوسری مرتبہ گرفتار کرکے فضل بن يحيٰی کے قيد خانہ ميں ڈال ديا،فضل نے امام کی بہت ہی خاطر و 
مدارات کی جس کا آپ نے بقيہ دوسرے قيد خانوں ميں مشاہده نہيں کيا تھا ، ہارون کے ايک جاسوس نے فضل کے ذريعہ 

مام کی خاطر و مدارات کی خبر ہارون کو دی، جس کو ُسن کر ہارون طيش ميں آگيا، اس نے فضل کو وہاں سے ہٹا کر سو ا
تازيانے لگانے کی خاطر ايک سپاہی روانہ کيا اور جس وقت وه تازيانے لگانے لگا اس وقت ہارون رشيد ،اپنے محل ميں تھا

ہجوم اکٹھا تھا ،رشيد نے بلند آواز ميں کہا :لوگو ! فضل بن يحيٰی نے ميری وہيں پر وزراء ،لشکر کے سرداراور لوگوں کا 
  اور ميرے امر کی مخالفت کی ہے لٰہذا ميں اس کو لعنت کا مستحق سمجھتا ہوں اس لئے تم سب اُس پر لعنت کرو ۔۔۔

ٰی بن خالد بھی مو جود تھاچاروں طرف سے مجمع سے فضل پر لعنت و سب و شتم کی آوازيں بلند ہو نے لگيں ،وہاں پر يحي
جو جلدی سے رشيد کے پاس پہنچا اور اُس نے يہ کہکر اس کو خوش کيا :اے امير المو منين فضل سے ايک چيز صادر ہو 

  گئی ہے اور اُس کے لئے تو ميں ہی کا فی ہوں ۔۔۔ 
..............  
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  ۔٣٧٠صفحہ ٢۔مناقب جلد ١

  گيا اور اُس نے يہ کہکر اپنی خو شی کا اظہار کيا : ہارون رشيد خوش ہو گيا، اس کا غصہ دور ہو 
فضل نے ايک امر مينميری مخالفت کی تو ميں نے اس پر لعنت کر دی ہے اور اس نے تو بہ کرلی تو ہم نے بھی اس کی 

  توبہ قبول کر لی ہے لٰہذا تم سب جائو۔
ی سياست کی اطاعت اور تا ئيد کر رہے تھے ہر طرف سے يہ آواز بلند ہو نے لگی وه لوگ ہارون کی اس متضاد اور دوہر

اور کہہ رہے تھے :اے امير المو منين!،ہم اس سے محبت کر تے ہيں جس سے آپ محبت کرتے ہيں اور اس کے دشمن ہيں 
  )١جس کے آپ دشمن ہيں اور ہم اس سے محبت کرتے ہيں ۔(

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

  ۔٥٠٤۔٥٠٣۔مقاتل الطالبين ،صفحہ ١

  

  امام ،سندی کے قيد خانہ ميں

رشيد نے امام کو فضل بن يحيٰی کے قيد خانہ سے سندی بن شاہک کے قيد خانہ ميں منتقل کرنے کا حکم ديا ،وه مجوسی اور 
بہت خبيث جاّلد تھا ،نہ هللا پر ايمان رکھتا تھا اور نہ ہی روز قيامت کو مانتا تھا ،اس نے امام پر بے انتہا سختی کی يہاں تک 
کہ امام کوزہر ديديا ،جو آپ کے پورے بدن ميں سرايت کر گيا ، امام دردو الم سے کراہنے لگے يہاں تک آپ نے داعی اجل 
کو لبيک کہہ ديا ،آپ کی شہادت سے دنيا ميں اندھيرا چھا گيا ، آخرت آپ کے نور سے منور ہو گئی ،خدا ہی بہتر جانتا ہے 

کی طرف سے مصائب و آالم کے کيا کيا پہاڑ ٹوٹے، ہارون خاندان نبوت سے بہت کہ امام پر زمانہ کے اُس سر کش ہارون 
  زياده کينہ وحسد رکھتا تھا اور اُن کا دشمن تھا ۔

امام کی شہادت کے بعد سرکاری انتظاميہ ہارون کو امام کے قتل سے برٔی الذمہ قرار دينے کيلئے آپ کی شہادت کے اسباب 
عمرو بن واقد سے روايت ہے کہ رات کا کچھ حصہ گذرنے کے بعد سندی بن شاہک کا  کے سلسلہ ميں تفتيش کر نے لگی،

ميرے پاس خط پہنچااس وقت مينبغداد ميں تھا، ميں نے خيال کيا کہ کہيں يہ ميرے ساتھ کو ئی برا قصد تو نہيں رکھتا ہے 
 ِ ّٰ ِ َواِنَّا اِلَْيِہ َراِجُعْوَن،پھر ميں سوار ہوکر اس کے پاس ،ميننے اپنے اہل و عيال کو يہ سب ديکھ کر وصيت کی اور کہا : اِنَّا 

  پہنچا ، جب اُس نے مجھے ديکھا تو مجھ سے کہنے لگا :اے ابو حفص شايد آپ ہم سے گھبرا گئے ہيں ؟ 
  ہاں ۔۔۔

  گھبرائو نہيں ،خير کے عالوه اور کچھ نہيں ہے ۔۔۔
  ر انھيں بتا ئے کہ کو ئی بات نہيں ہے ۔ميرے اہل و عيال کے پاس ايک قاصد بھيج دے تاکہ وه جا ک

  ہاں ۔۔۔
 جب وه مطمئن ہوگيا تو سندی نے اُس سے کہا : اے ابو حفص! کيا تم جانتے ہو کہ ميں نے تمھيں يہاں کيوں بال بھيجا ہے ؟

  نہيں ۔
  کيا تم مو سٰی بن جعفر کو جانتے ہو ؟

  کی دو ستی ہے ۔۔۔ہاں ميں انھيں پہچانتا ہوں اور کچھ زمانہ سے ميری اور اُن 
  کيا بغداد ميں کوئی يہ قبول کر لے گا کہ تم اتھيں جا نتے ہو ؟

  ہاں ۔۔۔
پھر اُس نے اُن لوگوں کے نام بتائے جو امام کو جانتے تھے ،سندی نے ان سب کو بالبھيجا جب وه آگئے تو اس نے اُن سے 

نتی ہے ؟تو انھوں نے اُس قوم کے نام بتائے جو امام مو  کہا :کيا تم کسی ايسی قوم کو جانتے ہو جو مو سٰی بن جعفر کو پہچا
سٰی بن جعفر کو پہچا نتی تھی تو اُس قوم کو بھی باليا گيا يہاں تک کہ پوری رات گذر گئی اور نور کا تڑکا ظاہر ہوا تواس 

ت لکھوائے کے پاس پچاس سے زياده شاہد جمع ہوچکے تھے اُس نے منشی سے اُن سب کے نام، پتے، کام اور خصوصيا
،پھر وه وہاں سے نکال کچھ افراداُ س کے ساتھ ساتھ تھے تو اس نے عمرو بن واقد سے کہا :اے ابو حفص کھڑے ہوجائو 

  اور مو سٰی بن جعفر کے چہرے سے کپڑا ہٹائو ۔
ی نے عمرو نے کھڑے ہوکر آپ کے چہرٔه اقدس سے کپڑا ہٹايا تو ديکھا کہ آپ کی روح پرواز کرگئی ہے، اس وقت سند 
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اس جماعت سے مخاطب ہو کر کہا : اِن کی طرف ديکھو ،وه اُن کے قريب ہوا اور اُن سے کہا :تم گواه رہنا کہ يہ موسٰی بن 
  جعفر ہيں ؟

  ان لوگوں نے کہا :ہاں ۔۔۔
طب ہو پھر اس نے اپنے غالم کو امام کے جسم سے لباس اُتارنے کا حکم ديا ،غالم نے ايسا ہی کيا،پھر اُس نے قوم سے مخا

  کر کہا :کيا تم ان کے جسم پر کو ئی ضرب کا نشان ديکھ رہے ہو ؟
  نہيں ۔۔۔

)اس کے بعد اس نے فقہا اور بڑی بڑی شخصيتوں کو بالکر امام مو سٰی ١پھر اُن کی گو ا ہی لکھی اور وه سب پلٹ گئے ،(
  بن جعفر کے قتل سے ہارون کے برٔی الذمہ ہونے کی گو اہی دلوا ئی ۔

  نعش مبارک بغداد کے پُل پرامام کی 
امام کی نعش مبارک بغداد کے پُل پر رکھ دی گئی تاکہ دور و نزديک والے سب ديکھ ليں جب گزرنے والوں کی بھيڑہٹی 

توامام کا روئے مبارک ظا ہر ہوا ،ايسا کرنے سے حکومت کا مقصد امام کی اہانت اورشيعوں کو ذليل و رسوا کر نا تھا 
  : ،بعض شاعر کہتے ہيں

  ِمْثُل ُمْوسٰی يُْرمٰی َعلٰی الِجْسِرَمْيتاً 
ُد !   لَْم يَُشيِّْعہُ لِْلقُبُْوِرُمَوحِّ

  
  َحَملُْوهُ َولِْلَحِدْيِد بِِرْجلَْيِہ 

  ھَِزْيُج لَہُ ااْلَھَاِضْيُب تَْنھَدْ 
  

تشييع کے لئے کو ئی ديندار  ''افسوس کہ امام موسٰی کاظم کی جيسی شخصيت کا جنازه بغداد کے پُل پر ال کر رکھ ديا گيااور
  نہ آيا ۔

  آپ کا جنازه اس عالم ميں اٹھايا گيا کہ آپ کے پيروں ميں لوہے کی بيڑياں پڑی تھيں ''۔
ہارون رشيد کی تمام کو ششيں خاک ميں مل کر ره گئيں امام ہميشہ کيلئے زندهٔ  جا ويد ہيں امام کا مرقد مطہرکو هللا کے 

ا عزت مقام حاصل ہے جس سے هللا کی رحمت کی خوشبوئيں چاروں طرف پھوٹ رہی ہيں صالح و نيک بندوں ميں ايک ب
،مسلمان امام کی زيارت کيلئے آتے ہيناور ہارون کا نہ کو ئی نام و نشان ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ياد کرنے واال ہے ،نہ 

يرونميں مدفون ہو گيا ،عنقريب خداوند اس کی کو ئی ضريح ہے جس پر کو ئی جائے ،وه اپنے خاندان کے ساتھ ابدی اندھ
  عالم اُ س کا مشکل حساب لے گا جس جس ظلم و جور کا وه مر تکب ہوا ہے ۔

حکومت نے اتنے ہی پر اکتفا نہيں کی بلکہ اس سے بڑھ کر ضاللت کايہ ثبوت ديا کہ وه بغداد کی سڑکوں پر نکل کر يہ 
  يں شيعہ يہ گمان کرتے ہيں کہ اِن کوموتاعالن کر يں :يہ مو سٰی بن جعفر ہيں جن کے بارے م

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

  ۔٣٠،صفحہ ١١۔بحاراالنوار، جلد ١

  )١نہيں آئے گی ديکھو يہ مر گئے ہيں ۔(
اسی طرح انھوں نے يہ کہنے کے بجائے :يہ طيب ابن طيب کے فرزند ہيں دوسرے کلمات کہے ، سليمان بن ابو جعفر 

ستوں نے امام کی نعش مبارک سرکاری مزدوروں کے ہاتھوں سے لی اور يہ منصور نے امام کی تجہيز کی اس کے دو
  اعالن کيا :آگاه ہوجائوجو طيب ابن طيب مو سٰی بن جعفر کے جنازے ميں شريک ہونا چاہتا ہے وه حاضر ہو جائے ۔

ييع جنازه مختلف طبقوں کے لوگ امام کے جنازے ميں شريک ہو نے کے لئے نکل پڑے ،لوگوں نے ننگے پير آپ کی تش
کی جس کی بغداد ميں کو ئی نظير نہيں ملتی ہے ،سڑکوں پر بہت زياده بھيڑ تھی اور سب بہت زياده رنج و غم ميں غرق 

تھے ،سليمان اور اس کے افراد جنازے ميں پيش پيش تھے جنازه کو قريش کی قبروں کے پاس اليا گيا وہيں پر قبر کھودی 
ے جنازه کو آپ کی ابدی آرام گاه ميں رکھا اور حلم علم ،کرامت اور بلند اخالق کو زمينگئی سليمان قبر ميں اُترے اور آپ ک

  کے اندر چھپاديا ،سالم ہو اُن پر جس دن وه پيدا ہوئے ،شہيد ہوئے اور جس دن مبعوث کئے جا ئيں گے ۔ 
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..............  

  ۔٥٢٢،صفحہ ٢۔حياةاالمام مو سٰی بن جعفر ،جلد ١

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام رضا عليہ السالم 
امام رضا هللا کے نور کاٹکڑا،اسکی رحمت کی خوشبو اور ائمہ طاہرين کی آٹھوينکڑی ہينجن سے هللا نے رجس کو 

دوررکھااوران کو اس طرح پاک وپاکيزه رکھاجو پاک وپاکيزه رکھنے کا حق ہے ۔ مامون نے ائمہ طاہرين کے متعلق اپنے 
  ہوئے کہا: اہل بيت کے سلسلہ مينتمہاری کيا رائے ہے ؟زمانہ کے بڑے مفکرواديب عبدهللا بن مطرسے سوال کرتے 

عبدهللا نے ان سنہرے لفظوں ميں جواب ديا:ميں اس طينت کے بارے ميں کياکہوں جس کا خمير رسالت کے پانی سے تيار 
ہوااوروحی کے پانی سے اس کو سيراب کياگيا؟ کيا اس سے ہدايت کے مشک اور تقوٰی کے عنبر کے عالوه کوئی 

  شبو آسکتی ہے ؟اورخو
ان کلمات نے مامون کے جذبات پر اثرکيا اس وقت امام رضا بھی موجود تھے، آپ نے عبدهللا کامنھ موتيوں سے بھر دينے 

  )١کا حکم صادر فرمايا ۔(
وه تمام اصلی ستون اور بلند و باال مثاليں جن کی امام عظيم سے تشبيہ دی گئی ہے، آپ کے سلوک ، ذات کی ہو شياری اور 
دنيا کی زيب و زينت سے رو گردانی کرنا سوائے اُن ضروريات کے جن سے انسان هللا سے لولگاتا ہے، يہ سب اسالم کی 

  دولتوں ميں سے ايک دولت ہے۔۔۔ہم ان ميں سے بعض خصوصيات اختصار کے طور پر بيان کرتے ہيں:
..............  

  ۔١٠،صفحہ ١۔حياةاالمام رضا ، جلد ١

  

  آپ کی پرورش 

  مام نے اسالم کے سب سے زياده باعزت وبلند گھرانہ ميں پرورش پائی ،کيونکہ يہ گھر وحی کا مرکز ہے ۔۔۔ا
يہ امام موسٰی بن جعفر کا بيت الشرف ہے جو تقوٰی اور ورع وپرہيزگاری ميں عيسٰی بن مريم کے بيت الشرف کے مشابہ 

ميں سے تھا، جس طرح يہ بيت الشرف علوم نشرکرنے ا ور  ہے ،گويا يہ بيت الشرف عبادت اور هللا کی اطاعت کے مراکز
اس کو لوگوں کے درميان شائع کرنے کا مرکزتھا اسی بيت الشرف سے الکھوں علماء ، فقہائ،اور ادباء نے تربيت پائی ہے 

  ۔
آراستہ ہوئے جناسی بلند وباال بيت الشرف ميں امام رضا نے پرورش پائی اور اپنے پدر بزرگوار اور خاندان کے آداب سے 

  کی فضيلت ،تقوٰی اور هللا پر ايمان کے لئے تخليق کی گئی ہے ۔

  آپ کا عرفان اور تقویٰ 
امام رضا کے عرفان کی خصوصيت يہ تھی کہ آپ حق پر پائيدارتھے، اور آپ نے ظلم کے خالف قيام کيا تھا، اس لئے آپ 

ين سے مناسبت نہ رکھنے والے اس کے افعال کی مذمت مامون عباسی کو تقوائے اٰلہی کی سفارش فرماتے تھے اور د
فرماتے تھے، جس کی بناء پر مامون آپ کا دشمن ہوگيااور اس نے آپ کو قتل کرنے کا فيصلہ کيااگرامام اس کی روش کی 
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مذمت نہ کرتے جس طرح کہ اس کے اطرافيوں نے اس کے ہرگناه کی تائيد کی تو آ پ کا مقام اس کے نزديک بہت عظيم 
  وتا ۔اسی بناء پرمامون نے بہت جلد ہی آپ کو زہر دے کر آپ کی حيات ظاہری کا خاتمہ کرديا۔ہ

  آپ کے بلند وباالاخالق
امام رضا بلند و باال اخالق اور آداب رفيعہ سے آراستہ تھے اور آپ کی سب سے بہترين عادت يہ تھی کہ جب آپ دسترخوان

اصطبل کے رکھوالوناور نگہبانوں تک کو بھی اسی دستر خوان پر بٹھاتے تھے۔ پر بيٹھتے تھے تو اپنے غالمونيہانتک کہ 
)١(  

  ابراہيم بن عباس سے مروی ہے کہ ميں نے علی بن موسٰی رضا کو يہ فرماتے سنا ہے :
  ايک شخص نے آپ سے عرض کيا :خداکی قسم آپ لوگوں ميں سب سے زياده اچھے ہيں ۔۔۔

ے فالں! مت ڈر،مجھ سے وه شخص زياده اچھا ہے جو سب سے زياده هللا کا تقوٰی امام نے يہ فرماتے ہوئے جواب ديا:ا
  اختيار کرے اور اس کی سب سے زياده اطاعت کرے ۔خدا کی قسم يہ آيت نسخ نہيں ہوئی ہے۔

  امام اپنے جدرسول اعظم کے مثل بلند اخالق پر فائز تھے جو اخالق کے اعتبار سے تمام انبياء سے ممتاز تھے ۔

  کا زہد آپ
امام نے اس پرمسرت اورزيب وزينت والی زندگی ميں اپنے آباء عظام کے مانند کردار پيش کيا جنھوننے دنيا ميں 

زہداختيارکيا،آپ کے جدبزرگوارامام اميرالمومنين نے اس دنياکو تين مرتبہ طالق دی جس کے بعد اس سے رجوع نہيں 
  کياجاسکتا۔

لق روايت کی ہے :امام گرمی کے موسم ميں چٹائی پر بيٹھتے ، سردی کے موسم ميں محمد بن عباد نے امام کے زہدکے متع
ٹاٹ پربيٹھتے تھے ،آپ سخت کھر درا لباس پہنتے تھے، يہاں تک کہ جب آپ لوگوں سے مالقات کے لئے جاتے تو پسينہ 

  )٢سے شرابور ہوجاتے تھے ۔(
کے ذاتی صفات ميں سے تھا،تمام راويوں اور مورخين کا اتفاق ہے  دنيا ميں زہد اختيار کرنا امام کے بلند اور آشکار اور آپ

کہ جب امام کو ولی عہد بناياگيا تو آپ نے سلطنت کے مانند کوئی بھی مظاہره نہيں فرمايا،حکومت وسلطنت کو کوئی اہميت 
  نہ دی،اس کے کسی بھی رسمی موقف کی طرف رغبت نہيں فرمائی، آپ کسی 

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

  ۔١٣٨بصار، صفحہ۔نوراال١
  ۔٣٦١،صفحہ ٤۔مناقب ،جلد ١٧٨صفحہ ٢۔عيون اخبار الرضا ،جلد ٢

بھی ايسے مظاہرے سے شديدکراہت کرتے تھے جس سے حاکم کی لوگوں پر حکومت وبادشاہت کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ 
  آپ فرماتے تھے :

  کيلئے ذلت و رسوائی ہے ۔ لوگونکاکسی شخص کی اقتداکرنااس شخص کيلئے فتنہ ہے اور اتباع کرنے والے

  آپ کے علوم کی وسعت
امام رضا اپنے زمانہ ميں سب سے زياده اعلم اور افضل تھے اور آپ نے ان (اہل زمانہ) کو مختلف قسم کے علوم جيسے 
علم فقہ،فلسفہ ،علوم قرآن اور علم طب وغيره کی تعليم دی۔ہروی نے آپ کے علوم کی وسعت کے سلسلہ ميں يونکہا ہے 

ميں نے علی بن موسی رضا سے زياده اعلم کسی کو نہيں ديکھا، مامون نے متعددجلسونميں علماء اديان ،فقہاء شريعت اور :
متکلمين کو جمع کيا،ليکن آپ ان سب پر غالب آگئے يہاں تک کہ ان ميں کوئی ايسا باقی نہ رہا جس نے آپ کی فضيلت کا 

سنا ہے: ''ميں ايک مجلس ميں موجود تھا اور مدينہ کے متعدد علماء بھی  اقرار نہ کياہو،اور ميں نے آپ کو يہ فرماتے
موجود تھے ،جب ان ميں سے کوئی کسی مسئلہ کے بارے ميں پوچھتا تھا تو اس کو ميری طرف اشاره کرديتے تھے اور 

  )١مسئلہ ميرے پا س بھيج ديتے تھے اور ميں اس کا جواب ديتا تھا ''۔(
)،ميں نے آپ ٢ہے :ميں نے امام رضا کونہينديکھامگريہ کہ آپ نے ہر سوال کا جواب ديا ہے ۔( ابراہيم بن عباس سے مروی

کے زمانہ ميں کسی کو آپ سے اعلم نہيں ديکھااور مامون ہر چيز کے متعلق آپ سے سوال کرکے آپ کا امتحان 
  )٣ليتاتھااورآپ اس کا جواب عطافرماتے تھے ۔(

  )٤امام رضا )سے افضل کسی کو نہيں جانتا۔ (مامون سے مروی ہے :ميں اُن (يعنی 
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  بصره،خراسان اور مدينہ ميں علماء کے ساتھ آپ کے مناظرے آپ کے علوم کی وسعت پرداللت 
کرتے ہيں ۔دنياکے جن علماء کو مامون آپ کا امتحان لينے کے لئے جمع کرتا تھا وه ان سب سے زياده آپ پر يقين اور آپ 

تھے ،کسی علمی وفدنے امام سے مالقات نہيں کی مگر يہ کہ اس نے آپ کے فضل کا  کے فضل وشرف کا اقرار کرتے
  اقرار کرليا۔مامون آپ کو لوگونسے دور رکھنے پر مجبور ہوگياکہ کہيں آپ کی وجہ سے لوگ اس سے بدظن نہ ہوجائيں۔

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

  ۔١٠٧صفحہ ٣۔کشف انعمہ، جلد١
  ۔ايک نسخہ ميں االعلم آياہے۔ ٢
  ۔٤٢االمام الجواد صفحہ ۔ حياة٣
  ۔٢٠٠صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد٤

  اقوال زرين

امام نے متعدد غررحکم،آداب ،وصيتيناوراقوال ،ارشاد فرماتے جن سے لوگ استفاده کرتے تھے يہ بات اس چيز پرداللت 
ہ مسلمانوں کی کرتی ہے کہ آپ اپنے زمانہ ميں عالم اسالمی کے سب سے بڑے استاد تھے اور آپ نے حکمت کے ذريع

  تہذيب اور ان کی تربيت کے لئے جدوجہد کی ہے ہم ان ميں سے بعض چيزوں کی طرف اشاره کرتے ہيں:

  عقل کی فضيلت
هللا نے انسان کو سب سے افضل نعمت عقل کی دی ہے جس کے ذريعہ انسان اور حيوانات کو جدا کيا جاتا ہے اور امام نے 

  و کی ہے جيسے :بعض احاديث ميں عقل کے متعلق گفتگ
  )١۔امام رضا کا فرمان ہے :''ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور جہالت اس کی دشمن ہے'' ۔(١

يہ حکمت آميز کلمہ کتنازيباہے کيونکہ عقل ہرانسان کا سب سے بڑادوست ہے جو اس کو محفوظ رکھتی ہے اور دنيوی 
وه جہالت ہے جو اس کو اس دنيا کی سخت مشکالت ميں تکليفونسے نجات دالتی ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن 

  پھنساديتی ہے ۔
  ) ٢۔امام کافرمان ہے :''سب سے افضل عقل انسان کا اپنے نفس کی معرفت کرنا ہے ''۔(٢

بيشک جب انسان اپنے نفس کے سلسلہ ميں يہ معرفت حاصل کرليتاہے کہ وه کيسے وجود ميں آيا اوراس کا انجام کيا ہوگا تو
  م اچھائيوں پر کامياب ہوجاتا ہے اور وه برائيونکو انسان سے دور کرديتا ہے وه عا

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

  ۔١٦١صفحہ ١١،وسائل، جلد ١١صفحہ ١۔اصول کافی ،جلد١
  ۔١٩٦صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد٢

  اور اس کو نيکيونکی طرف راغب کرتا ہے اور يہی چيز اس کے خالق عظيم کی معرفت پر داللت کرتی ہے ۔
  جيساکہ حديث ميں وارد ہوا ہے :''من عرف نفسہ فقد عرف ربہ''۔

  ''جس نے اپنے نفس کو پہچان ليا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرلی''۔

  محاسبٔہ نفس
پنے نفس کا حساب کيا اس نے فائده اٹھايااور جو اپنے نفس سے غافل رہا اس نے گھاٹا امام کافرمان ہے :''جس نے ا

  )١اٹھايا''۔(
بيشک انسان کا اپنے نفس کا حساب کرنا کہ اس نے کون سے اچھے کام کئے ہيں اور کون سے برے کام انجام ديئے ہيں اور

کی طرف رغبت دالنا تو يہ اس کی بلندی نفس ،فائده اس کااپنے نفس کو برے کام کرنے سے روکنا، اور اچھے کام کرنے 
اور اچھائی پر کامياب ہونے کی دليل ہے ،اور جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے غفلت کی تو يہ غفلت انسان کو 

  ايسی مصيبت ميں مبتال کرديتی ہے جس کے لئے قرار وسکون نہيں ہے ۔

  کارو بار کی فضيلت 
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اہل وعيال کے لئے کوئی کام کرنا هللا کی راه ميں جہاد کرنے کے مانند ہے ،يہ وه شرف ہے جسے  امام فرماتے ہيں :''اپنے
  )٢انسان کسب کرتا ہے اور ايسی کوشش ہے جس پر انسان فخر کرتا ہے ''۔(

  سب سے اچھے لوگ
جب اچھے کام انجام امام سے سب سے اچھے اورسب سے نيک لوگوں کے بارے ميں سوال کياگياتوآپ نے فرمايا: ''وه لوگ

ديتے ہيں تو ان کو بشارت دی جاتی ہے ،جب ان سے برے کام ہوجاتے ہينتووه استغفار کرتے ہيں،جب ان کو عطاکياجاتا ہے
تو شکراداکرتے ہيں جب کسی مصيبت ميں مبتال ہوجاتے ہيں تو صبر کرتے ہيں اور جب غضبناک ہوتے ہيں تو معاف 

  )٣کرديتے ہيں ''۔(
کہ جب انسان ان اچھے صفات سے متصف ہوجاتا ہے تو اس کا سب سے افضل اور نيک لوگوں ميں شمار يہ حقيقت ہے 

  ہوتا ہے اور وه کمال کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے ۔
..............  

  ۔١١١صفحہ ٢۔اصول کافی، جلد ١
  ۔ ٤٤٥۔تحف العقول ،صفحہ ٢
  ۔٤٤٥۔تحف العقول ،صفحہ٣

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  آپ کی نصيحتيں
نے ابراہيم بن ابی محمود کو يوں وصيت فرمائی:''مجھے ميرے والد بزرگوار نے انھوں نے اپنے آباء و اجداد سے اور امام 

انھوں نے رسول اسالم ۖ سے نقل کيا ہے :جس نے کسی کہنے والے کی بات کان لگا کر سنی اس نے اس کی عبادت کی 
ی عبادت کی اور اگراس کی گفتگو شيطانی ہے تو اس نے ابليس ،اگراس کہنے والے کی گفتگوخدا ئی ہے تو اُ س نے خدا ک

کی عبادت کی يہاں تک کہ آپ نے فرمايا :اے ابو محمود کے فرزند : ميننے جو کچھ تم کو بتايا ہے اس کو ياد رکھو کيونکہ 
  )١ميں نے اپنی اس گفتگو ميں دنيا و آخرت کی بھال ئی بيان کر دی ہے''۔(

يا ہے کہ اہل بيت کی اتباع اُن کے طريقۂ  کار کی اقتدا اور ان کی سيرت سے ہدايت حاصل کرنا اس وصيت ميں بيان کيا گ
  واجب ہے ،بيشک اس ميں نجات ہے اور ہالکت سے محفوظ رہنا ہے اور هللا کی راه ميں بڑی کا ميابی ہے ۔

  ۔مالدار اور فقير کے درميان مساوات ٢
و سالم کے ذريعہ مالدار اور فقير کے درميان مساوات کر نے کی سفارش فرما ئی امام رضا عليہ السالم نے اپنے اصحاب ک

ہے :''جوشخص مسلمان فقيرسے مالقات کرتے وقت اس کو دولت مند کو سالم کر نے کے عالوه کسی اورطريقہ سے سالم 
  ) ٢کر ے تو خداوند عالم اس سے غضبناک ہونے کی صورت ميں مالقات کرے گا'' ۔(

  چہرے کا ہشاش بشاش ہونا ۔مومن کے٣
امام رضا نے اپنے اصحاب کو وصيت فرما ئی کہ مو من کا چہره ہشاش بشاش ہونا چا ہئے اس کے بالمقابل اس کا چہره 

  غيظ و غضب واال نہيں ہو نا چاہئے امام فرماتے ہيں :
..............  

  ۔٩٢صفحہ ١٨۔وسائل الشيعہ، جلد ١
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  ۔٤٤٢صفحہ  ٨۔وسائل الشيعہ ،جلد ٢

''جس نے اپنے مومن بھا ئی کو خوش کيا هللا اس کے لئے نيکياں لکھتا ہے اور جس کے لئے هللا نيکياں لکھ دے اس پر 
  )١عذاب نہيں کرے گا''۔ (

  يہ وه بلند اخالق ہيں جن کی ائمہ اپنے اصحاب کو سفارش کيا کرتے تھے تاکہ وه لوگوں کيلئے اسوئہ حسنہ قرار پا ئيں ۔

  ۔عام وصيت ٤
مام نے اپنے اصحاب اور باقی تمام لوگوں کو يہ بيش قيمت وصيت فرما ئی :''لوگو ! اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کے سلسلہ ا

ميں خدا سے ڈرو ،خدا کی مخالفت کے ذريعہ خدا کی نعمتوں کو خود سے دور نہ کرو ،ياد رکھو کہ خدا و رسول پر ايمان 
کے اعتراف کے بعد کسی ايسی چيز کے ذريعہ تم شکر اٰلہی بجا نہيں  اور آل رسول ميں سے اوليائے اٰلہی کے حقوق

السکتے جو اس بات سے زياده پسنديده ہو کہ تم اپنے مومن بھائيوں کی اُس دنيا کے سلسلہ ميں مدد کروجو اُن کے 
  )٢پروردگار کی جنت کی جانب تمہارے لئے گذر گاه ہے جو ايسا کرے گا وه خاصاِن خدا ميں سے ہوگا ''۔(
  اس وصيت ميں تقوائے اٰلہی ،بھا ئيوں کی مدد اور اُ ن کے ساتھ نيکی کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔

  کلمات قصار 
  امام رضا کے حکمت آميز کلمات قصارچمکتے ہوئے ستاروں کی طرح حکمتوں سے پُر ہيں :

ادشاه ان کو اذيت و تکليف دے تو اس کو اس ۔امام نے فرمايا ہے :''اگر کو ئی ظالم و جابر بادشاه کے پاس جائے اور وه ب١
  ) ٣کو ئی اجر نہيں ملے گا اور نہ ہی اِس پر صبر کرنے سے اس کو رزق ديا جا ئے گا ''۔(

  )٤۔امام رضا کا فرمان ہے :''لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے ''۔(٢
  دس جزء  ۔امام رضا فرماتے ہيں :''لوگوں پر ايک ايسا زمانہ آئے گا جس ميں عافيت کے٣

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

  ۔٤٨٣صفحہ ٨۔وسائل الشيعہ ،جلد ١
  ۔٢١٥۔در تنظيم ،صفحہ ٢
  ۔١٨١صفحہ ٣۔تاريخ يعقوبی ،جلد ٣
  ۔٣٣٥صفحہ  ٧٨۔بحاراالنوار ،جلد ٤

  )١ہوں گے جس ميں نو حصے لوگوں سے الگ رہنے ميں ہوں گے اور ايک حصہ خا مو شی ميں ہو گا ''۔(
يل کے لئے چين و سکون نہيں ہے اور نہ ہی حسود کے لئے لذت ہے ،ملو ل رنجيده شخص ۔امام رضا فرماتے ہيں :''بخ٤

  )٢کے لئے وفا نہيں ہے اور جھوٹے کے لئے مروَّت نہيں ہے ''۔(
  )٣۔امام رضا فرماتے ہيں :''جس نے مو من کو خوش کيا خدا قيامت کے دن اُس کو خو شحال کرے گا''۔(٥
، مومن کاسگا بھا ئی ہے ،ملعون ہے ملعون ہے جس نے اپنے بھائی پر الزام لگاياملعون ۔امام رضا فرماتے ہيں :''مو من٦

ہے ، ملعون ہے جس نے اپنے بھا ئی کو دھوکہ ديا ، ملعون ہے ،ملعون ہے جس نے اپنے بھا ئی کو نصيحت نہيں کی 
ے جس نے اپنے بھا ئی کی غيبت ،ملعون ہے ملعون ہے جس نے اپنے بھائی کے اسرارسے پرده اٹھايا ،ملعون ہے ملعون ہ

  )٤کی ہے ''۔(

  آپ کو تمام زبانوں کاعلم
امام تمام ز بانيں جانتے تھے، ابو اسما عيل سندی سے روايت ہے :ميں نے ہندوستان ميں يہ سنا کہ عر ب ميں ايک هللا کی 

ن کی بارگاه ميں حاضر ہوا جب آپ حجت ہے، تو اُ س کی تالش ميں نکال لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وه امام رضا ہينميں اُ 
کی بارگاه ميں پہنچاتوميں نے آپ کو سندھی زبان ميں سالم کيا امام نے سندھی زبان ميں ہی سالم کا جواب ديا ،ميں نے آپ 
کی خدمت مبارک ميں عرض کيا: ميں نے سنا ہے کہ عرب ميں ايک هللا کی حجت ہے اور اسی حجت کی تالش ميں آپ کے

تو امام نے فرمايا :''ميں ہی هللا کی حجت ہوں ''،اس کے بعد فرمايا :''جو کچھ تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو 'پاس آيا ہوں 
  )٥'ميں نے آپ سے متعدد مسائل دريافت کئے تو آپ نے ميری زبان ميں ہی اُن کا جواب بيان فرمايا ۔(

..............  
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  ۔٤٤٦۔تحف العقول ،صفحہ ١
  ۔٤٤٦ ۔تحف العقول ،صفحہ٢
  ۔٥٨٧صفحہ  ١٢۔وسائل الشيعہ ،جلد ٣
  ۔٥٦٣صفحہ  ٨۔وسائل الشيعہ ،جلد ٤
  ۔٣٨صفحہ ١۔حياةاالمام علی بن موسٰی الرضا ، جلد ٥

ابو صلت ہروی سے روايت ہے :امام رضا لوگوں سے اُن ہی کی زبا ن ميں کالم کيا کرتے تھے ۔ ميں نے امام سے اس 
:''اے ابو صلت ميں مخلوق پر هللا کی حجت ہوں اور هللا کسی قوم پر ايسی حجت نہيں  سلسلہ ميں سوال کيا تو آپ نے فرمايا

بھيجتا جو اُن کی زبان سے آشنا نہ ہو ،کيا تم نے امير المو منين کا يہ کالم نہيں ُسنا: ہم کو فصل خطاب عطا کيا گيا ہے ؟کيا 
  )١وه زبانوں کی واقفيت کے عالوه کچھ اور ہے ؟''۔(

ے روايت ہے :امام رضا عليہ السالم کے بيت الشرف ميں صقالبہ اور روم کے افراد تھے، امام ابو الحسن اُن ياسر خادم س
سے بہت قريب تھے ،ميں نے آپ کو اُن سے صقلبی اور رومی زبان ميں گفتگو کرتے سنا ہے اور وه اُس کو لکھ کر آپ کی

  )٢خدمت ميں پيش کر ديا کرتے تھے ۔(
  د بن الحسن حّر نے اس شعر ميں قلمبند کيا ہے: اسی چيز کو شيخ محم

  َوِعْلُمہُ بُِجْملَِة اللَُّغاِت 
  )٣ِمْن ٔاَْوَضِح ااِلْعَجاِز َواآليَاِت (

  
  ''تمام زبانوں سے آپ کی آشنا ئی آپ کا واضح معجزه اور نشا نی ہے ''۔

  واقعات و حادثات 
ن کی خبر ديديا کر تے تھے، اس سے شيعوں کے اس عقيدے کی تا امام رضا متعدد واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ہی اُ 

ئيد ہو تی ہے کہ هللا تعالٰی نے ائمہ اہل بيت عليہم السالم کو اسی علم سے نوازاہے جس سے اپنے رسول اور انبياء کو نوازا 
،جس کو اس شعر ميں نظم  ہے، اُن ہی ميں سے امام نے يہ خبر دی تھی :مامون انپے بھائی امين بن زبيده کو قتل کرے گا

  کيا گيا ہے : 
ْغِن يَْفُشو ْغَن بَْعَد الضِّ   فَاِنَّ الضِّ

  )٤َعلَْيَک َويُْخِرُج الدَّ اَئ الدَّ فِْينَا (
  

  ''بيشک کينہ کے بعد کينہ مسلسل کينہ کرنے سے تمہارے اوپر راز فاش ہو جا ئے گااور دبے ہوئے کينے ابھر آئيں گے ''۔
..............  

  ۔٣٣٣صفحہ ٤ناقب ،جلد ۔م١
  ۔٣٣٣صفحہ ٤۔مناقب ،جلد ٢
  ۔١٠٧صفحہ ٢۔نزھة الجليس ،جلد ٣
  ۔١٤٦۔جوہرة الکالم ،صفحہ ٤

  ابھی کچھ دن نہيں گذرے تھے کہ مامون نے آپ کے بھا ئی امين کو قتل کرديا۔
رضا نے ان سے عليحدگیامام نے ايک خبر يہ دی تھی کہ جب محمد بن امام صادق نے مامون کے خالف خروج کيا تو امام 

اختيار کرتے ہوئے فرمايا :اے چچا اپنے پدر بزرگوار اور اپنے بھائی (امام کاظم) کی تکذيب نہ کرو ،چونکہ يہ امر تمام 
ہونے واال نہيں ہے ،تو اُس نے يہ بات قبول نہيں کی اور علی االعالن مامون کے خالف انقالب برپا کر دياکچھ دن نہيں 

ون کا لشکر جلو دی کی قيادت ميں اس سے روبروہوا اُس نے امان ما نگی تو جلو دی نے اس کو امان گذرے تھے کہ مام
  )١ديدی ،اور اس نے منبر پر جاکر خود کو اِس امر سے الگ کر تے ہوئے کہا :يہ امر مامون کے لئے ہے ۔(

ذرا تو وه رومال سے اپنا چہره امام رضا نے برامکہ کی مصيبت کی خبر دی تھی ،جب يحيٰی برمکی ان کے پاس سے گ
ڈھانپے ہوئے تھا ۔امام نے فرمايا :يہ بيچارے کيا جانيں کہ اس سال ميں کيا رونما ہونے واال ہے۔۔۔ اس کے بعد امام نے مزيد 
فرمايا:مجھے اس بات پرتعجب ہے کہ يہ خيال کر تا ہے کہ ميں اور ہارون اس طرح ہيں ، يہ فرماکر آپ نے اپنے بيچ اور 

  )٢و ٹھے کے پاس کی انگلی کو ايک دوسرے سے مالکر اشاره کيا۔(انگ
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ابھی کچھ دن نہيں گذرے تھے کہ جو کچھ امام نے فرمايا تھا وه واقع ہوا ،يہاں تک کہ رشيد نے برامکہ پر دردناک عذاب 
  فن کيا گيا ۔اور مصيبتيں ڈھا ئيں ،رشيد نے خراسان ميں وفات پائی اور بعدميں امام رضا کواسی کے پہلو ميں د

يہ وه بعض واقعات ہيں جن کی امام رضا نے خبر دی تھی اور ہم نے ايسے متعدد واقعات ''حياةاالمام رضا ''ميں ذکر کر 
  دئے ہيں ۔

  آپ کی جود و سخا
  مو ّرخين نے آپ کی جود و سخا کے متعدد واقعات نقل کئے ہيں جن ميں سے کچھ يوں ہيں :

  خراسان ميں تھے تو آپ اپنا سارا مال فقراء ميں تقسيم کر ديا کر تے تھے ،عرفہ کا دن تھا، ۔جب آپ ١
..............  

  ۔ ٣٩صفحہ ١۔حياةاالمام علی بن مو سٰی الرضا ، جلد ١
  ۔٥٩۔االتحاف بحب االشراف، صفحہ ٢

ے کہا :يہ گھاٹے کا سودا ہے۔ امام نے اور آپ کے پاس کچھ نہيں تھا ،فضل بن سہل نے اس پر ناراضگی کااظہار کرتے ہوئ
  )١جواب ميں فرمايا :''اس ميں فائده ہے ،اس کو تم گھاٹا شمار نہ کروجس ميں فائده نہ ہو''۔(

اگر کو ئی شخص اجر اٰلہی کی اميد ميں فقيروں کے لئے انفاق کر تا ہے تو يہ گھاٹا نہيں ہے، بلکہ گھاٹا تو وه ہے کہ 
  ئے ان کے سياسی اورذاتی کاموں ميں خرچ کياجائے ۔بادشاہوں اور وزيروں کے ل

۔ آپ کا ايک مشہور و معروف واقعہ يہ ہے کہ ايک شخص نے آپ کی خدمت با برکت ميں آکر عر ض کيا :ميں آپ اور ٢
آپ کے آباء و اجداد کا چا ہنے واال ہوں ،ميں حج کر کے واپس آرہا ہوں ،ميرے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی نہيں 

اور جو کچھ ہے بھی اس سے کچھ کام حل ہونے واال نہيں ہے، اگر آپ چا ہيں تو ميں اپنے شہر واپس پلٹ جائوں، جب ہے 
ميرے پاس رقم ہو جا ئے گی تو ميں اُس کو آپ کی طرف سے صدقہ ديدوں گا، امام نے اُس کو بيٹھنے کا حکم ديا اور آپ 

آپ سے رخصت ہو کر چلے گئے اور آپ کے پاس صرف سليمان لوگوں سے گفتگو کرنے ميں مشغول ہو گئے جب وه سب 
جعفری اور خادم ره گئے تو امام اُن سے اجازت ليکر اپنے بيت الشرف ميں تشريف لے گئے، اس کے بعد اوپر کے 
کہ يہ دروازے سے باہر آکر فرمايا : ''خراسانی کہاں ہے ؟''،جب وه کھڑا ہوا تو امام نے اُس کو دو سو دينار دئے اور کہا 

تمہارے راستے کا خرچ اور نفقہ ہے اور اِ ن کو ميری طرف سے صدقہ نہ دينا وه شخص امام کی عطا کرده نعمت سے ماال
مال اور خوش ہو کر چال گيا ۔سليمان نے امام کی خدمت مينيوں عرض کيا : ميری جان آپ پر فدا ہو آپ نے احسان کيا اور 

  ِخ انور کيوں چھپايا ۔صلٔہ رحم کيا تو آپ نے اس سے اپنا رُ 
امام نے جواب ميں فرمايا :''ميں نے ايسا اس لئے کيا کہ ميں سوال کرنے والے کے چہره ميں ذلت کے آثارديکھنا نہيں چا 

ہتا کہ ميں اس کی حاجت روا ئی کر رہا ہوں ،کيا تم نے رسول خدا ۖ کا يہ فرمان نہيں ُسنا کہ :چھُپ کر کی جانے والی نيکی 
  برابر اورعلی االعالن برائی انجام دينے واالمتروک شمار ہوتاہو۔ کيا تم نے شاعر کا يہ شعر نہيں سنا : ستّر حج کے

  َمتٰی آتِہ يَوماً اِلَْطلَُب َحاَجةً 
  )٢َرَجْعُت اِلٰی ٔاَْھِلْ◌ َوَوْجْھ بَِمائِِہ (

س پلٹا تو ميری عزت اُن کی عزت ''جب ميں ايک دن کسی حاجت کے لئے اس کے پاس آئونتو ميں اپنے اہل و عيال کے پا
  سے وابستہ تھی ''۔

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

  ۔٤٠۔حياةاالمام محمد تقی ،صفحہ ١
  ۔٣٥صفحہ ١۔حياةاالمام علی بن مو سی الرضا ، جلد ٢

قا رئين کرام کياآپ نے امام رضا کی اس طرح انجام دی جانے والی نيکی مالحظہ فر ما ئی ؟يہ صرف اور صرف هللا کی 
  کے لئے ہے ۔ خوشنودی

  ۔ايک فقير نے آپ کے پاس آکر عرض کيا :مجھے اپنی حيثيت کے مطابق عطا کر ديجئے ۔٣
  ''اليَسُعنِْی َذلَِک ۔۔۔''۔''مجھ ميناتنی طاقت نہيں ہے ''۔

بيشک امام کی حيثيت کی کو ئی انتہا نہيں ہے ،امام کے پاس مال و دولت ہے ہی نہيں جو کسی اندازه کے مطابق عطا کيا 
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  جائے ،فقير نے اپنی بات کو غلط قرار ديتے ہوئے کہا :يعنی ميری مروت کی مقدار کے مطابق ۔۔۔
  امام نے مسکر اکر اس کی بات قبول کرتے ہوئے فرمايا :''ہاں اب ضرور عطا کيا جا ئے گا ۔۔۔'' ۔

  )١پھر اس کو دو سو دينار دينے کا حکم صادر فر مايا ۔(
تھے ،اور ہم نے اِ ن ميں سے کچھ نمونے اپنی کتاب حياة االمام رضا ميں بيان کر دئے يہ آپ کی سخاوت کے کچھ نمونے 

  ہيں ۔

  عبادت
امام هللا کی ياد ميں منہمک رہتے اور خدا سے نزديک کرنے والے ہر کام کو انجام ديتے تھے آپ کی حيات کا زياده تر 

پ کے بعض اصحاب کا کہنا ہے : ميں نے جب بھی آپ کو حصہ عبادت ميں گذرا جو نور، تقوٰی اور ورع کا نمونہ تھا، آ
  )٢ديکھا تو قرآن کی يہ آيت ياد آگئی :( َکانُوا قَلِيالً ِمْن اللَّْيِل َما يَْہَجُعوَن )۔(

  ''يہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے ''۔
و رہتے ،نماز پڑھتے شبراوی نے آپ کی عبادت کے متعلق کہا ہے :آپ وضو اور نماز والے تھے ،آپ ساری رات با وض

  اور شب بيداری کرتے يہاں تک کہ صبح ہو جا تی ۔
  اور ہم نے آپ کی عبادت اور قنوت و سجود ميں دعا کے متعلق اپنی کتاب ''امام علی بن مو سٰی الرضا 

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

  ۔ ١٧۔سورئہ ذاريات، آيت ٢۔ ٣٦١، صفحہ ٤۔مناقب ،جلد ١
  ذکره کر ديا ہے ۔کی سوانح حيات ميں ''مفصل طور پر ت

  

  آپ کی ولی عہدی 

عباسی دور ميں سب سے اہم واقعہ يہ رو نما ہوا کہ مامون نے امام رضا کو اپنا وليعہد بنا ديا يعنی وه عباسی خالفت جو 
علوی سادات سے دشمنی رکھتی تھی اس مينتبديلی واقع ہو گئی اور اس بڑے واقعہ کاخاص و عام دونوں ميں گفتگوو 

اور سب مبہوت ہو کر ره گئے، وه سيا سی روش جس ميں عباسيوں نے علويوں کا بالکل خاتمہ کر ديا تھا ،اُ ن کے چرچاہوا 
جوانوں کو موت کے گھاٹ اُتار ديا تھا ،اُن کے بچوں کو دجلہ ميں غرق اور شيعوں کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر قتل 

دشمنی محبت و مودت ميں کيسے بدل گئی ،عباسی اُن کے کردياتھا۔۔۔عباسيوں سے علويوں کی دشمنی بہت آشکار تھی ،يہ 
حق کے معترف ہو گئے اور عبا سی حکومت کا اہم مر کز اُن (علويوں ) کو کيسے سونپ ديا، اسی طرح کی تمام باتيں 

  لوگوں کی زبانوں پر تھيں ۔
يوں کا حق ہے اور وه خالفت کے زياده يہ مطلب بھی بيان ہونا چاہئے کہ مامون نے يہ اقدام اس لئے نہيں کيا تھا کہ يہ علو

حقدار ہيں، بلکہ اُ س نے کچھ سياسی اسباب کی بنا پرواليت کا تاج امام رضا کے سر پر رکھا ،جس کے کچھ اسباب مندرجہ 
  ذيل تھے :

ڑوس ۔مامون کا عباسيوں کے نزديک اہم مقام نہيں تھا،اور ايسا اس کی ماں مراجل کی وجہ سے تھا جو اس کے محل کے پ١
اور اس کے نوکروں ميں سے تھی، لٰہذاوه لوگ مامون کے ساتھ عام معاملہ کرتے تھے ، وه اس کے بھا ئی امين کا بہت 
زياده احترام کر تے تھے ،کيونکہ اُ ن کی والده عباسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ، لٰہذا مامون نے امام رضا کو اپنی 

  کھانے کی کوشش کی تھی ۔وليعہدی سونپ کر اپنے خاندان کو نيچا د
۔مامون نے امام کی گردن ميں وليعہدی کا قالده ڈال کر يہ آشکار کرنا چا ہاتھا کہ امام دنيا کے زاہدوں مينسے نہيں ہيں، ٢

بلکہ وه ملک و بادشاہت اور سلطنت کے خواستگار ہيں،اسی بنا پر انھوں نے وليعہدی قبول کی ہے، امام پر يہ سياست مخفی 
لٰہذا آپ نے مامون سے يہ شرط کی تھی کہ نہ توميں کسی کو کوئی منصب دو نگا ،نہ ہی کسی کو اس کے منصب نہيں تھی،

سے معزول کريں گے، وه ہر طرح کے حکم سے کناره کش رہونگا امام کی اِن شرطوں کی وجہ سے آپ کازاہدہوناواضح 
  گيا۔
امام کو اپنا وليعہد بنا کر اُن سے اپنی محبت و مودت کا ۔مامون کے لشکر کے بڑے بڑے سردار شيعہ تھے لٰہذا اس نے ٣

  اظہار کيا ۔



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

 
 

۔عباسی حکومت کے خالف بڑی بڑی اسالمی حکومتوں ميں انقالب برپا ہو چکے تھے اور عنقريب اُس کا خاتمہ ہی ہونے ٤
ی کے لئے بيعت کی گئی توانقالبيوںواال تھا ،اور اُ ن کا نعره ''الد عوة الی الرضا من آل محمد ''تھا ،جب امام رضا کی وليعہد

نے اس بيعت پر لبيک کہی اور مامون نے بھی اُن کی بيعت کی، لٰہذا اس طرح سے اُ س کی حکومت کودرپيش خطره ٹل گيا 
  ،يہ ڈپلو ميسی کا پہال طريقہ تھا اور اسی طرح مامون اپنی حکومت کے ذريعہ اُن رونما ہونے والے واقعات پر غالب آگيا ۔

  ی بعض اغراض و مقاصد کی وجہ سے مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنايا تھا ۔اِن ہ

  فضل کا امام رضا کو خط لکھنا 
مامون نے اپنے وزير فضل بن سہل سے کہا کہ وه امام کو ايک خط تحرير کرے کہ ميں نے آپ کو اپنا وليعہدمقر ر کرديا 

  ہے ۔خط کا مضمون يہ تھا :
ضا کے نام جوفرزند رسول خدا ۖہيں رسول ۖ کی ہدايت کے مطابق ہدايت کر تے ہيں ،رسول کے فعل کی علی بن مو سٰی الر

اقتدا کر تے ہيں ،دين اٰلہی کے محافظ ہيں ،وحی خدا کے ذمہ دار ہيں ،اُ ن کے دوست فضل بن سہل کی جا نب سے جس نے 
راه ميں کو شش کی ،اے ہدايت کرنے والے امام آپ پر اُن کے حق کو دالنے ميں اپنا خون پسينہ ايک کيا اور دن رات اس 

صلوات و سالم اور رحمت اٰلہی ہو ،ميں آپ کی خدمت ميں اس خدا کی حمد بجاالتا ہوں جس کے سوا کو ئی معبود نہيں اور 
  اس سے دعا کر تا ہوں کہ اپنے بندے محمد ۖ پر درود بھيجے ۔

  اما بعد :
حق پہنچا ديا اور اُس شخص سے اپنا حق لينے ميں مدد کی جس نے آپ کو حق سے  اميد وار ہوں کہ خدا نے آپ کو آپ کا

محروم کر رکھا تھا، ميں اميد وار ہوں کہ خدا آپ پر مسلسل کرم فرما ئی کرے ، آپ کو امام اور وارث قرار دے ،آپ کے 
المو منين بندئہ خدا مامون کے دشمنوں اور آپ سے روگردانی کرنے والونکو سختيوں ميں مبتال کرے ،ميرا يہ خط امير 

حکم کی بنا پر پيش خد مت ہے ميں آپ کو يہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا حق واپس کر سکوں ،آپ کے حقوق آپ کی خدمت 
ميں پيش کر سکوں ،ميں چا ہتا ہوں کہ اس طرح آپ مجھ کو تمام عالمين ميں سعا دتمندترين قرار ديں اور ميں خدا کے 

سکوں ،رسول خدا ۖ کے حق کو ادا کر سکوں ،آپ کا معاون قرار پائوں ،اور آپ کی حکومت ميں ہر طرح نزديک کامياب ہو 
کی نيکی سے مستفيض ہو سکوں ، ميری جان آپ پر فدا ہو ،جب ميرا خط آپ تک پہنچے اور آپ مکمل طور پر حکومت پر 

ں جو کہ آپ کو اپنی خالفت ميں شريک سمجھتا ہےقابض ہو جا ئيں يہاں تک کہ امير المو منين مامون کی خدمت ميں جاسکي
،اپنے نسب ميں شفيع سمجھتا ہے اور اس کو اپنے ما تحت پر مکمل اختيار حا صل ہے تو آپ ايسی روش اختيار کريں جس 
کی وجہ سے خير اٰلہی سب کے شامل حال ہو جائے اور مالئکۂ  اٰلہی سب کی حفاظت کريں اور خدا اس بات کا ضامن ہے 

آپ کے ذريعہ امت کی اصالح کرے اور خدا ہمارے لئے کافی ہے اور وه بہترين ذمہ دارہے اور آپ پر خدا کا سالم اور  کہ
  )١رحمت و برکتيں ہوں ۔(

اس خط ميں آپ کے کريم و نجيب القاب اوربلند و باال صفات تحرير کئے گئے ہيں جس طرح کہ امام کی جانب خالفت پلٹائے
  ہے ۔جانے کا ذکر کيا گيا

يہ سب مامون کی مہربانی ا ور اس کی مشقتوں سے بنے ،مامون يہ چا ہتا تھا کہ امام بہت جلد خراسان آکر اپنی خالفت کی 
باگ ڈور سنبھال ليں ،امام نے اس خط کا کيا جواب دياہميں اس کی کو ئی اطالع نہيں ہے جو عباسی حکومت کے ايک بڑے 

ے بڑا گمان يہ کيا جا رہا ہے کہ امام نے اپنے علم و دانش کی بناپر اس الف و عہدے دار کے نام لکھا گيا ہواور اس س
  گزاف(بے تکے ) اّدعا اور عدم واقعيت کا جواب تحرير ہی نہ فر ما ياہو ۔

  مامون کے ايلچيوں کا امام کی خدمت ميں پہنچنا 
کے رئيس سے امام کو بصره اور اہواز کے  مامون نے امام رضا کو يثرب سے خراسان النے کيلئے ايک وفد بھيجا اور وفد

)کے راستہ سے نہ ليکر آئيں ٢راستے ياپھر فارس کے راستہ سے النے کا عہد ليااور ان سے کہا کہ امام کو کوفہ اور قم (
  )  ٣جس طرح کہ امام کی جانب خالفت پلٹائے جانے کا بھی ذکر ہے ۔(

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

  ۔٢٨٤صفحہ ٢، جلد  ۔حياةاالمام علی بن مو سٰی الرضا١
  ۔٢٨٥صفحہ ٢۔حياةاالمام علی بن مو سٰی الرضا ، جلد ١٤٩صفحہ ٢۔عيون اخبار الرضا ،جلد ٢
  ۔ ١٨صفحہ٢۔اعيان الشيعہ ،جلد ٢٨٥،صفحہ ٢۔حياةاالمام علی بن موسٰی الرضا ،جلد ٣



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

 
 

کيوں اليا جائے اور کو فہ و  مامون کے اتنے بڑے اہتمام سے يہ بات واضح و آشکار تھی کہ امام کو بصره کے راستہ سے
قم کے راستہ سے کيوں نہ اليا جائے ؟چونکہ کو فہ اور قم دونوں شہر تشيع کے مرکز تھے ،اور مامون کو يہ خوف تھا کہ 

  شيعوں کی امام کی زياده تعظيم اور تکريم سے اُس کا مرکز اور بنی عباس کمزور نہ ہو جا ئيں ۔
نچا اُ س کے بعد امام کی خد مت ميں پہنچ کر آپ کو مامون کا پيغام پہنچايا،امام نے وفد بڑی جد و جہد کے ساتھ يثرب پہ

جواب دينا صحيح نہيں سمجھا،آپ کو مکمل يقين تھا کہ مامون نے آپ کو خالفت اور ولی عہدی دينے کے لئے نہيں باُليا ہے
  بلکہ يہ اُس کی سياسی چال ہے اور اس کا مقصد آپ کا خاتمہ کرنا تھا ۔

مام زند گی سے مايوس ہو کر بڑے ہی حزن و الم کے عالم ميں اپنے جد رسول هللا ۖ کی قبر کی طرف آخری وداع کيلئے ا
پہنچے ،حاالنکہ آپ کے ُرِخ انور پرگرم گرم آنسو بہہ رہے تھے ، مخول سجستا نی امام کی اپنے جد کی قبر سے آخری 

رضا کو مدينہ سے خراسان النے کيلئے پہنچا تو ميں مدينہ ميں تھا رخصت کے سلسلہ ميں يوں رقمطراز ہيں:جب قاصدامام 
،امام اپنے جد بزرگوار سے رخصت ہونے کيلئے مسجد رسول ميں داخل ہوئے اور متعدد مرتبہ آپ کو وداع کيا،آپ زار و 

ب ديااور ميں نے قطار گريہ کر رہے تھے ،ميں نے امام کی خدمت اقدس ميں پہنچ کر سالم عرض کيا، آپ نے سالم کا جوا
اُن کی خدمت ميں تہنيت پيش کی تو امام نے فرمايا :مجھے چھوڑ دو ،مجھے ميرے جد کے جوار سے نکاال جا رہا ہے 

،مجھے عالم غربت ميں موت آئے گی ، اور ہارون کے پہلو ميں دفن کر ديا جا ئے گا ۔مخول کا کہنا ہے :ميں امام کے ساتھ 
  )١يں انتقال کيا اور ہارون کے پہلو ميں دفن کر دئے گئے ۔(رہا يہاں تک کہ امام نے طوس م

  خا نہ خدا کی طرف
امام رضا خراسان جانے سے پہلے عمره کرنے کے لئے خانۂ  کعبہ کے لئے چلے ،حاالنکہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان 

بيت هللا الحرام پہنچے تو آپ  کی بزرگ ہستياں تھيں جن ميں آپ کے فرزند ارجمند امام جواد محمد تقی بھی تھے ،جب آپ
نے طواف کيا ،مقام ابراہيم پر نماز ادا کی ،سعی کی اس کے بعد تقصير کی، امام محمد تقی بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ

  ساتھ عمره کے احکام بجا ال رہے تھے، جب آپ (امام محمد تقی )عمره کے 
يں حجر اسماعيل کے پاس بيٹھ گئے ، امام رضا کے خادم نے آپ احکام بجا الچکے تو بڑے ہی غم و رنجيدگی کے عالم م

سے اٹھنے کے لئے کہا تو آپ نے انکار فرماديا ،خادم نے جلدی سے جا کر امام رضا کو آپ کے فرزند ارجمند کے حاالت 
ا ،تو امام محمد سے آگاه کيا تو آپ خود (امام رضا )امام محمد تقی کے پاس تشريف الئے اور اُ ن سے چلنے کے لئے فرماي

تقی نے بڑے ہی حزن و الم ميں يوں جواب ديا :ميں کيسے اٹھوں ،جبکہ اے والد بزرگوار ميں نے خانٔہ خدا کو خدا حافظ 
  )2کہديا جس کے بعد ميں کبھی يہاں واپسی نہينہوگی ''۔(

ے ،جس سے آپ پريہ بات ظاہر امام محمد تقی اپنے والد بزرگوار کو ديکھ رہے تھے کہ آپ کتنے رنج و الم ميں ڈوبے تھ
  تھی کہ يہ ميرے والد بزرگوار کی زند گی کے آخری ايام ہيں ۔

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

  ،دو سرا حصہ ۔١٢٢،صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ١
 ۔٢٨٧،صفحہ ٢۔حياة االمام علی بن موسٰی الرضا ، جلد2

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  خراسان کی طرف 
امام رضا خانۂ  خدا کوالوداع کہنے کے بعد خراسان کی طرف چلے ،جب آپ شہر بلد پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا 

  نے شہربلد والونکا شکريہ ادا کيا ۔انتہا ئی احترام و اکرام کيا امام کی ضيافت اور ان کی خدمات انجام ديں جس پر آپ 

  امام نيشاپور ميں 
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امام کا قافلہ کسی رکا وٹ کے بغير نيشا پور پہنچا ،وہاں کے قبيلے والوں نے آپ کا بے نظير استقبال کيا ، علماء اور فقہا 
ع اور احمد بن حرب آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے ،جن ميں پيش پيش يحيٰی بن يحيٰی ،اسحاق بن راہويہ ،محمد بن راف

وغيره تھے ۔جب اس عظيم مجمع نے آپ کو ديکھا تو تکبير و تہليل کی آوازيں بلندکرنے لگے ، اور ايک کہرام برپاہوگيا 
  ،علماء اور حفّاظ نے بلند آواز ميں کہا :اے لوگو ! خاموش ہو جائو اور فرزند رسولۖ  کو تکليف نہ پہنچا ئو ۔

اء نے امام سے عرض کيا کہ آپ اپنے جد بزرگوار رسول اسالۖم سے ايک حديث بيان فر جب لوگ خا موش ہو گئے تو علم
ما ديجئے تو امام نے فرمايا :''ميں نے مو سٰی بن جعفر سے انھوں نے اپنے والد بزرگوار جعفر بن محمد سے ،انھوں نے 

  ين اپنے والد بزرگوار محمد بن علی سے ،انھوں نے اپنے والد بزرگوار علی بن الحس
سے ،انھوں نے اپنے والد بزرگوار حسين بن علی سے انھوں نے اپنے والد بزرگوار علی بن ابی طالب سے اور انھوں نے 

  نبی اکرم ۖ سے نقل کيا ہے کہ خدا وند عالم حديث قدسی ميں فرماتا ہے :
ُ ِحْصنِْی ،فََمْن قَالَھَا َدَخَل ِحْصنِْی ،َوَمْن دَ    )١َخَل ِحْصنِْی اَِمَن ِمْن َعَذابِْی َوٰلِکْن بُِشُرْوِطھَاَؤاَنَا ِمْن ُشُرْوِطھَا ''۔(''اَل اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ

ه ''ال اٰلہ ااّل هللا ميرا قلعہ ہے ،جس نے ال اٰلہ ااِّل هللا کہا وه ميرے قلعہ ميں داخل ہوگيا اور جو ميرے قلعہ ميں داخل ہو گيا و
  چھ شرطيں ہيں اور اُن ہی شرطوں ميں سے ايک شرط ميں ہو ں''۔ميرے عذاب سے محفوظ ہو گيا ليکن اس کی ک

)سے زياده افراد نے نقل کيا ،اس حديث کو حديث ذہبی کا نام ديا گيا چونکہ اس حديث کو سنہر ی ٢اس حديث کو بيس ہزار(
اده صاحب عظمت روشنا ئی (يعنی سونے کا پانی )سے لکھا گيا،سند کے لحاظ سے يہ حديث ديگر تمام احاديث ميں سے زي

  ہے ۔
) اور بعض ٣احمد بن حنبل کا کہنا ہے :اگر اس حديث کو کسی ديوانہ پر پڑھ ديا جائے تو وه صحيح و سالم ہو جا ئے گا ۔(

ساما نی حکام نے يہ وصيت کی ہے کہ اس حديث کو سونے کے پا نی سے لکھ کر اُ ن کے ساتھ اُن کی قبروں ميں دفن کر 
  )٤ديا جائے ''۔(

  ن کا امام کا استقبال کر نامامو
مامون نے امام رضا کا رسمی طور پر استقبال کر نے کا حکم ديا ،اسلحوں سے ليس فوجی دستے اور تمام لوگ امام کے 

استقبال کيلئے نکلے ،سب سے آگے آگے مامون ،اس کے وزراء اور مشير تھے ، اُس نے آگے بڑھ کر امام سے مصافحہ 
رمجوشی کے ساتھ مرحبا کہا ،اسی طرح اس کے وزيروں نے بھی کيا اور مامون نے امام کو ايک اور معانقہ کيا اور بڑی گ

  مخصوص گھر ميں رکھا جو مختلف قسم کے فرش اورخدم و حشم سے آراستہ کيا گيا تھا۔
..............  

نے اس کو متواتر اخبار ميں درج  ۔علماء کے نزديک اس حديث کی بڑی اہميت ہے ،اور انھوں١٥٣صفحہ ٢۔عيون اخبار الرضا، جلد ١
  کيا ہے ۔

  ۔ ١١٥۔اخبار الدول، صفحہ ٢
  ۔٩٥۔صواعق المحرقہ، صفحہ ٣
  ۔١١٥۔اخبار الدول ،صفحہ ٤

  

  مامون کی طرف سے امام کو خالفت پيش کش 

پيش کر  مامون نے امام کے سامنے خالفت پيش کی ،اس نے رسمی طور پر يہ کام انجام ديااور امام کے سامنے يوں خالفت
دی :اے فرزند رسول ۖ مجھے آپ کے فضل ، علم ،زہد ،ورع اور عبادت کی معرفت ہوگئی ہے ، لٰہذا ميں آپ کو اپنی خالفت 

  کاسب سے زياده حقدار سمجھتا ہوں ۔
امام نے جواب ميں فرمايا:''ميں دنيا کے زہد کے ذريعہ آخرت کے شر سے چھٹکارے کی اميد کر تا ہوں اور حرام چيزوں 

ے پرہيز گاری کے ذريعہ اخروی مفادات کا اميد وارہوں ،اور دنيا ميں تواضع کے ذريعہ هللا سے رفعت و بلندی کی اميد س
  رکھتا ہوں ۔۔۔''۔

  مامون نے جلدی سے کہا :ميں خود کو خالفت سے معزول کر کے خالفت آپ کے حوالہ کر ناچا ہتا ہوں ۔
نے امام کو اپنے سياسی اغراض و مقاصد کی وجہ سے خالفت کی پيشکش کی  امام پر مامون کی باتيں مخفی نہيں تھيں ،اس

تھی ،وه کيسے امام کے لئے خود کو خالفت سے معزول کر رہا تھا ،جبکہ اُ س نے کچھ دنوں پہلے خالفت کے لئے اپنے 
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  بھائی امين کو قتل کيا تھا ؟
ہے تو تيرے لئے اس لباس کو اُتار کر کسی دو سرے کو  امام نے مامون کو يوں قاطعانہ جواب ديا :''اگر خالفت تيرے لئے

پہنانا جا ئز نہيں ہے جس لباس کو هللا نے تجھے پہنايا ہے ،اور اگر خالفت تيرے لئے نہيں ہے تو تيرے لئے اس خالفت کو 
  ميرے لئے قرار دينا جا ئز نہيں ہے ''۔

طرح دھمکی دی :آپ کو خالفت ضرور قبول کر نا ہو گی  مامون برہم ہو گيا اور غصہ ميں بھرگيا ،اور اس نے امام کو اس
  ۔۔۔

  امام نے جواب ميں فرمايا :''ميں ايسا اپنی خو شی سے نہيں کروں گا ۔۔''۔
امام کو يقين تھا کہ يہ اُس (مامون )کے دل کی بات نہيں ہے ،اور نہ ہی اس ميں وه جديت سے کام لے رہا ہے کيونکہ مامون 

و اہل بيت سے بہت سخت کينہ رکھتے ،اور انھوں نے اہل بيت عليہم السالم کا اس قدر خون بہا يا عباسی خا ندان سے تھا ج
  تھا کہ اتنا خون کسی نے بھی نہيں بہا يا تھا تو امام اُس پر کيسے اعتماد کرتے ؟

  وليعہدی کی پيشکش 
ے وليعہدی کی پيشکش کی تو امام نے جب مامون امام سے خالفت قبول کرنے سے مايوس ہو گيا تو اس نے دوباره امام س

سختی کے ساتھ وليعہدی قبول نہ کرنے کا جواب ديا ،اس بات کو ہوئے تقريباً دو مہينے سے زياده گذر چکے تھے اور اس 
  کا کو ئی نتيجہ نظر نہيں آرہا تھا اور امام حکومت کا کو ئی بھی عہده و منصب قبول نہ کرنے پر مصر رہے ۔

  ی قبو ل کر نے پر مجبو ر کر نا  امام کو و ليعہد
جب مامون کے تمام ڈپلوميسی حربے ختم ہو گئے جن سے وه امام کو وليعہدی قبول کر نے کيلئے قانع کر نا چا ہتا تھا تو اُس

نے زبر دستی کا طريقہ اختيار کيا ،اور اس نے امام کو بال بھيجا ،تو آپ نے اُس سے فرمايا:''خدا کی قسم جب سے 
  ر عالم نے مجھے خلق کياميں نے کبھی جھوٹ نہيں بوال ۔۔۔اور مجھے نہيں معلوم ،کہ تيرا کيا اراده ہے ؟''۔پروردگا

  مامون نے جلدی سے کہا : ميرا کو ئی اراده نہيں ہے ۔
  ''ميرے لئے امان ہے ؟''

  ہاں آپ کے لئے امان ہے ۔
يں زہد اختيار نہيں کيا،بلکہ دنيا نے ان کے بارے ميں زہد ''تيرا اراده يہ ہے کہ لوگ يہ کہيں :''علی بن مو سٰی نے دنيا م

  اختيار کيا ،کيا تم نے يہ نہيں ديکھا کہ انھوں نے خالفت کی طمع ميں کس طرح وليعہدی قبول کر لی ؟''۔
مامون غضبناک ہو گيا اور اُس نے امام سے چيخ کر کہا :آپ ہميشہ مجھ سے اس طرح مالقات کرتے ہيں جسے ميں ناپسند 

کر تا ہوں ،اور آپ ميری سطوت جانتے ہيں ،خدا کی قسم يا تو وليعہدی قبول کر ليجئے ورنہ ميں زبر دستی کر وں گا ،قبول 
  کر ليجئے ورنہ ميں آپ کی گردن مار دوں گا ۔

بور وامام نے خدا کی بارگاه ميں تضّرع کيا :''خدايا تونے مجھے خو دکشی کرنے سے منع فرمايا ہے جبکہ ميں اس وقت مج
ال چار ہو چکا ہوں ،کيونکہ عبدهللا مامون نے وليعہدی قبول نہ کرنے کی صورت ميں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے 
،ميں اس طرح مجبور ہو گيا ہوں جس طرح جناب يوسف اور جناب دانيال مجبور ہوئے تھے ،کہ اُن کو اپنے زمانہ کے جابر

  ۔حاکم کی واليت عہدی قبول کر نی پڑی تھی 
  امام نے نہايت مجبوری کی بنا پرولی عہدی قبول کر لی حاالنکہ آپ بڑے ہی مغموم و محزون تھے ۔

  امام کی شرطيں
امام نے مامون سے ايسی شرطيں کينجن سے يہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کو اس منصب کے قبول کرنے کے لئے مجبور کيا 

  جا رہا ہے ۔وه شرطيں مندرجہ ذيل ہيں :
  و ولی نہيں بنا ئيں گے ۔۔آپ کسی ک١
  ۔کسی کو معزول نہيں کر يں گے ۔٢
  ۔کسی رسم و رواج کو ختم نہيں کريں گے ۔٣
  ۔حکومتی امور ميں مشوره دينے سے دور رہيں گے ۔٤

مامون نے اِن شرطوں کے اپنے اغراض و مقاصد کے متصادم ہونے کی وجہ سے تسليم کر ليا، ہم نے اس عہد نامہ کی نص
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  رطوں کواپنی کتاب ''حياةاالمام علی بن مو سٰی الرضا '' ميں نقل کيا ہے۔ و دليل اور ش

  امام کی بيعت
مامون نے امام رضا کو ولی عہد منتخب کرنے کے بعد اُن کی بيعت لينے کی غرض سے ايک سيمينار منعقد کياجس ميں 

ور سب سے پہلے عباس بن مامون وزرائ، فوج کے کمانڈر،حکومت کے بڑے بڑے عہديداراور عام لوگ شريک ہوئے ،ا
  ،اس کے بعد عباسيوں اور ان کے بعد علويوں نے امام کی بيعت کی ۔

ليکن بيعت کا طريقہ منفرد تھا جس سے عباسی بادشاه مانوس نہيں تھے ،امام نے اپنا دست مبارک بلند کيا جس کی پشت امام 
چہرونکی طرف تھا ، مامون يہ ديکھ کر مبہوت ہو کر کے چہرئہ اقدس کی طرف تھی اور اس کا اندرونی حصہ لوگوں کے 
  ره گيا ،اور امام سے يوں گو يا ہوا :آپ بيعت کيلئے اپنا ہاتھ کھولئے ۔

  )١امام نے فرمايا :''رسول هللا ۖ اسی طرح بيعت ليا کر تے تھے ''۔(
..............  

  ۔٤٥٥۔مقاتل الطالبين ،صفحہ ١

  قول سے نسبت دی ہو :شايد آپ نے اپنے قول کو خدا کے اس 
ِ فَْوَق اَْيِدْيِھْم )۔ (   ) '' اُن کے ہاتھوں کے اوپر هللا کا ہاتھ ہے ''۔ ١(يدّهللاٰ

  ) ٢لٰہذا بيعت کرنے والے کا ہاتھ نبی اور امام کے ہاتھ سے اوپر ہونا صحيح نہيں ہے ۔(

  اہم قوانين 

  اہم قوانين معين کئے :۔مامون نے امام رضا کو ولی عہد منتخب کرتے وقت مندرجہ ذيل ١
  ۔ لشکر کو پورے سال تنخواه دی جا ئے گی ۔١
۔عباسيوں کو کاال لباس نہيں پہنا يا جا ئے گا بلکہ وه ہرا لباس پہنيں گے ،چونکہ ہر ا لباس اہل جنت کا لباس ہے اور خداوند ٢

  )٣۔(عالم کا فرمان ہے :(َويَْلبَُسوَن ثِيَابًاُخْضًرا ِمْن ُسنُدٍس َوِ◌ْستَْبَرق)
  ''اور يہ باريک اور دبيز ريشم کے سبز لباس ميں ملبوس ہوں گے ''

  ۔درہم و دينار پر امام رضا کا اسم مبارک لکھا جا ئے گا ۔٣

  مامون کا امام رضا سے خوف 
کی وليعہدی کو ناپسند کرنے لگا،چاروں طرف ابھی امام رضا کو ولی عہد بنے ہوئے کچھ ہی مدت گذری تھی کہ مامون آپ 

سے افراد آپ کے گرد اکٹھا ہونے لگے اور ہر جگہ آپ کے فضل و کرم کے چرچے ہونے لگے ہر جگہ آپ کی فضيلت 
اور بلند شخصيت کی باتيں ہونے لگيں اورلوگ کہنے لگے کہ يہ خالفت کے لئے زياده شاياِن شان ہيں ،بنی عباس چور اور 

  رض ہيں ،مامون کی ناک بھويں چڑھ گئيں اس کو بہت زياده غصہ آگيا ،اور مندرجہ ذيل قانون نافذ کر دئے :مفسد فی اال
۔اُس نے امام کيلئے سخت پہرے دار معين کر دئے ،کچھ ايسے فو جی تعينات کئے جنھوں نے امام کا جينا دو بھر کر ديا ١

  د کر دی وه امام کی ہر بات مامون تک پہنچا تا تھا ۔اور نگہبانوں کی قيادت ہشام بن ابراہيم راشدی کے سپُر
..............  

  ۔١٠۔سورئہ فتح ،آيت ١
  ۔٣٠٣،صفحہ ٢۔حياة االمام علی بن موسٰی الرضا ،جلد ٢
  ۔٣١۔سورئہ کہف ،آيت ٣

ے محمد ۔اُس نے شيعوں کو امام کی مجلس ميں حا ضر ہو کر آپ کی گفتگو سننے سے منع کر ديا ،اس نے اِس کام کے لئ٢
  بن عمر و طوسی کو معين کيا جو شيعوں کو بھگاتا اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پيش آتا تھا ۔

  ۔علماء کو امام سے رابطہ رکھنے اور اُن کے علوم سے استفاده کرنے سے منع کيا ۔٣

  امام کو قتل کرنا 
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ميں زہر مال کر ديا جب امام نے اُس کو تنا ول  )١مامون نے امام کو قتل کرنے کی سازش کی ،اور اُس نے انگور يا اَنار(
فرماياتو زہر آپ کے پورے بدن ميں سرايت کر گيا اور کچھ ہی دير کے بعد آپ کی روح پرواز کرگئی جو مالئکہ کے 

  حصار ميں خدا تک پہنچی اور رياض خلد ميں انبياء کی ارواح نے آپ کا استقبال کيا ۔
ہی کا پيغام پہنچا کر دار فا نی سے کو چ فر ما گئے ،آپ مامون کی حکومت کے کسی کام امام هللا کے بندوں تک رسالت الٰ 

  ميں بھی شريک نہيں ہوئے جبکہ مامون نے آپ کو ہر طرح سے ستايا تھا۔
امام کی جس طرح تشيع جنازه ہو ئی اس کی خراسان کی تاريخ مينکو ئی نظير نہيں ملتی ،تمام حکومتی دفاتر ، اور تجارت 

يں وغيره رسمی طور پر بند کر دی گئيں ،اور ہر طبقہ کے لوگ امام کے جسم مطہر کی تشيع جنازه کے لئے نکل پڑے گا ہ
۔آگے آگے مامون ،اُس کے وزير ،حکومت کے بڑے بڑے عہديدار اور لشکر کے کمانڈر تھے ، مامون ننگے سر اور ننگے 

کہ مجھ پر اِن دونوں مصيبتوں ميں سے کو نسی بڑی مصيبت ہے  پير تھا وه بلند آواز سے کہہ رہا تھا :مجھے نہيں معلوم
  ؟آپ مجھ سے جدا ہوگئے يا لوگ مجھ پر يہ تہمت لگا رہے ہيں کہ ميں نے آپ کو دھوکہ دے کر قتل کر ديا ہے ؟

بہت جلد اس کیمامون نے خود کو امام کے قتل سے بریٔ  الذمہ ہونے کيلئے نالہ و فرياد اور حزن و الم کا اظہار کيا ؟ ليکن 
  اس رياکاری کا پرده فاش ہو گيا اور سب پر واضح ہو گيا کہ وه خود مجرم ہے ۔

امام کا جسم اطہر تکبير و تعظيم کے سايہ ميں ليجايا گيا اور مامون نے آپ کو ہارون کے نزديک آپ کی ابدی آرامگاه ميں 
  يت کے لئےسپرد خاک کر ديا ،آپ کے دنيا سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ انسان

  باعث عزت صفاِت حسنہ رخصت ہو گئے ۔
..............  

  ۔ہم نے امام پر حملے کو مفصل طور پرحياة االمام علی بن موسٰی الرضا ، ميں تحرير کر ديا ہے ۔١

ا امام کو اس مقدس و طاہر بقعہ ميں دفن کرديا گيا ،آپ کامرقد مطہر خراسان ميں انسانی کرامت کا مظہر بن گيا ،آپ ک
مرقدمطہر اسالم ميں بہت باعزت ہے ،لوگوں نے امام رضا کے مرقد مطہر جيسا با حشمت ، عزت اور کرامت کامرقد کسی 
اور ولی هللا کا مرقدنہيں ديکھا ،مامون سے امام رضا کو ہارون کے قريب دفن کرنے کی وجہ دريافت کی گئی تو اس نے کہا

کے جوار کی وجہ سے بخش دے ،شاعر مفکر اسالم دعبل خزا عی نے اس بات :تاکہ خداوند عالم ميرے والد کو امام رضا 
  يوں شعر ميں نظم کيا ہے : 

  قَْبَراِن ِف طُْوس:َخْيِر النَّاِس ُکلِِّھْم 
ِھْم ٰھَذا ِمَن اْلِعبَِر    َوقَْبُر َشرِّ

  
ِکِ◌ّ◌ َواَل  ْجَس ِمْن قُْرِب الزَّ   َما يَْنفَُع الرِّ

ِکِ◌ّ◌ بِقُْرِب ال ْجِس ِمْن َضَررِ َعلٰی الزَّ   رِّ
  

  ھَْيھَاَت ُکلُّ اْمِرٍئ َرْھُن بَِما َکَسبَت
  لَہُ يََداهُ فَُخْذَما ِشْئَت ٔاَْو فََذرِ 

  
  ''طوس ميں دو قبريں ہيں ايک بہترين مخلوق کی ايک بد ترين مخلوق کی يہ عبرت کا مقام ہے۔ 

نہ ہی آلود گی سے نزديک ہونے کی وجہ سے پاکيزه پاکيزه شخص کی قربت، پليد گی کو کو ئی فائده نہيں پہنچا تی اور 
  شخص کو نقصان پہنچتا ہے ۔

  ہر شخص اپنے کئے کا ذمہ دار ہے تو جو چاہو لے لو ،جو چاہو چھوڑ دو ''۔
بہر حال امام رضا کے اس دنيا سے چلے جانے سے دنيا ئے اسالم ميں ايمان و ہدايت کے چراغ سے ہميشہ ہميشہ کيلئے 

 ر مسلمان اپنے قائد اعظم اور امام سے محروم ہو گئے ،انا وانا اليہ راجعون ۔خاموش ہو گيااو
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 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام محمد تقی عليہ السالم 
حضرت امام محمد تقی دنيا کے تمام فضا ئل کے حامل تھے ،دنيا کے تمام لوگ اپنے مختلف اديان ہونے کے باوجود آپ کی 

سات سال اور کچھ مہينے کی عمر ميں درجۂ  امامت پر فائز ہوئے ،آپ غير معمولی صالحيتوں سے حيرت زده تھے ،آپ 
نے ايسے علوم و معارف کے دريا بہائے جس سے تمام عقليں مبہوت ہو کر ره گئيں ، تمام زمانوں اور آباديوں ميں آپ کی 

  ہيبت اور آپ کی عبقری (نفيس اور عمده )صفات کے سلسلہ ميں گفتگو ہونے لگی۔ 
ی فقہا اور علماء آپ سے بہت ہی مشکل اور پيچيده مسا ئل پوچھتے تھے جن کا آپ ايک تجربہ کار فقيہ کے اس عمر ميں بھ

مانند جواب ديتے تھے ۔ راويوں کا کہنا ہے کہ آپ سے تين ہزار مختلف قسم کے مسائل پوچھے گئے جن کے جوابات آپ 
  نے بيان فرمائے ہيں ۔

اور کو ئی وجہ بيان نہيں کی جا سکتی ہے کہ شيعہ اثناعشری مذہب کا عقيده ظاہری طور پر اس حقيقت کی اس کے عالوه 
ہے کہ خداوند عالم نے ائمہ اہل بيت کو علم ،حکمت ،اور فصل الخطاب عطا کيا ہے اور وه فضيلت عطا کی ہے جو کسی 

  يں :شخص کونہيں دی ہے ہم ذيل ميں مختصر طور پر اس امام سے متعلق بعض خصوصيات بيان کر رہے ہ

  آپ اپنے والد بزرگوار کی زند گی ميں 
امام نے اپنے والد بزرگوار کے زير سايہ اور آغوش پدری ميں پرورش پا ئی اور تکريم و محبت کے سايہ ميں پروان 

چڑھے، امام رضا آپ کو آپ کے نام کے بجائے آپ کی کنيت ابو جعفر سے پکارتے تھے ، جب مام رضا خراسان ميں تھے
  محمد تقی آپ کے پاس خطوط لکھا کرتے تھے جو انتہا ئی فصاحت و بالغت پر مشتمل ہوتے تھے ۔تو امام 

امام علی رضا نے اپنی اوالد کو جو اعلٰی تربيت دی ہے اس ميں سے ايک يہ ہے کہ آپ ان کو ہميشہ نيکی، اچھا ئی اور 
ن کے نام ايک خط ميں بسم هللا کے بعد يوں فقراء کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ديتے تھے جيسا کہ آپ نے خراسان سے اُ 

  تحرير فرمايا :
''ميری جان تم پر فدا ہو مجھے اطالع ملی ہے کہ بعض غالم نے تمہاری سواری کو باغ کے چھوٹے دروازے سے باہر 

ہاری گردن پرنکالتے ہيں ،يہ ان کی کنجو سی کی وجہ سے ہے تاکہ کو ئی بھی تمھيں راستہ ميں نہ ملنے پائے ،لٰہذا ميرا تم
جو حق ہے اس کی بنا پر ميں يہ چا ہتا ہوں کہ تمہاری آمد و رفت صرف بڑے دروازے سے ہونی چا ہئے ،اور جب بھی تم 
سوار ہو کر نکلو تو تمہارے ساتھ سونے ،چا ندی (درہم و دينار کے سکے )ضرور ہونا چا ہئيں ،تاکہ جو بھی تم سے مانگے

ارے چچائوں ميں سے جو کو ئی تم سے نيکی کا مطالبہ کرے اس کو پچاس دينار سے کم نہاس کو فوراً عطا کردو ،اور تمہ
دينا اور تمھيں زياده دينے کا بھی اختيار ہے ،اور اپنی پھوپھيوں کو بھی پچاس دينار سے کم نہ دينا اور زياده دينے کا تمھيں 

ے رہو اور خدا کے سلسلہ ميں کسی طرح کے بخل کا خيال اختيار ہے، خدا تمھيں بہترين توفيق عطا فرمائے لٰہذا انفاق کرت
  مت کرو''۔

کيا آپ نے اس عظيم الشان تربيت کا اندازه لگايا ہے جس ميں شرافت و کرم بالکل نماياں و آشکار ہے ؟ امام رضا نے اپنے 
اپنے جد کی امت کے لئے فرزند ارجمند کے دل کی گہرا ئيوں ميں مکارم اخالق اور اچھے اخالق کو بھر ديا ہے تاکہ وه 

  اسوئہ حسنہ يا نمونۂ  عمل بن سکيں ۔

  خاندان نبوت کا اعزاز و اکرام
خاندان نبوت و رسالت امام محمد تقی (جبکہ آپ بالکل نو عمر ہی تھے )کے ذريعہ عزت و شرافت و بزرگی ميں اور چند قدم

ے معترف ہيں جيسا کہ محمد بن حسن عماره سے روايتآگے نظر آتا ہے ،اور کمسنی کے باوجود ان کی امامت و فضا ئل ک
  ہے :

مينمدينہ ميں علی بن جعفر کے يہاں تھا اور دو سال سے آپ کے بھا ئی يعنی امام مو سٰی کاظم کے اقوال و احا ديث لکھا کر 
کے بغير آپ کے پاس  تا تھا ،جب ابو جعفر محمد بن علی رضا مسجدالنبی ۖميں داخل ہوئے تو علی بن جعفر نعلين اور ردا ء

پہنچے، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور آپ کی تعظيم و تکريم کی اور امام محمد تقی نے اُن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے 
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  عرض کيا :''اے چچا خدا آپ پر رحم فرمائے، تشريف رکھئے ''۔
کھڑے ہوتے ہوئے  علی بن جعفر بڑے ہی ادب اور خضوع سے يہ کہتے ہوئے جھکے :اے ميرے سردار !ميں آپ کے

  کيسے بيٹھ سکتا ہوں ؟
جب امام محمد تقی واپس چلے گئے تو علی بن جعفر اصحاب کے پاس آئے اصحاب نے اُن سے کہا : آپ ان کے باپ کے 
چچا ہيں پھر بھی اُن کی اتنی تعظيم کرتے ہيں!! علی بن جعفر نے جذبۂ  ايمانی کے انداز ميں ، جواب ميں اپنی داڑھی کو 

ں پکڑ کر جواب ديا ،خاموش رہو کيونکہ جب خدا نے ميری اس بزرگی کو امامت کے لئے مناسب نہ سمجھا اور مٹھی مي
اسی جوان کو امام قرار ديا اور اُ س کو اس کے مناسب مقام پر رکھا تو ميں تمہاری بات سے خدا کی پناه چا ہتا ہوں بلکہ 

  ميں تو اُن کا غالم ہوں ۔
ميق ايمان پر داللت کر تی ہے، آپ نے اپنے اصحاب پر يہ واضح کر ديا کہ بيشک امامت يہ حديث علی بن جعفر کے ع

انسان کی مشيت اور اس کے اراده کے تابع نہيں ہو سکتی ،امرامامت هللا کے ہاتھ ميں ہوتا ہے يہ ايسا امر ہے جس کو 
  ميں چھوٹا ہو يا بڑا ۔ خداوند عالم اپنے بندوں ميں سے جسے چا ہتا ہے عطا کر ديتا ہے چا ہے وه عمر

  آپ کا زہد
امام محمد تقی اپنی ساری زند گی ميں متقی و پرہيز گار و زاہد رہے ،آپ نے دنيا ميں اپنے آباء و اجداد کی طرح زہد اختيار 

  فرمايا ،ان ہی کی طرح زندگی بسر کی ،جنھوں نے دنيا سے بے رغبتی کی اور خدا سے لو لگا ئی۔ 
تھے اور مامون اپنے پاس آنے والے حقوق شرعيہ جن کی ما لی حيثيت بہت زياده ہو تی تھی سب کے امام محمد تقی جوان 

سب آپ کے پاس بھيج ديتا تھا آپ ان ميں سے اپنے مخصوص امور کے عالوه کچھ بھی خرچ نہيں کرتے تھے، بقيہ سب کا 
جب امام محمد تقی کی بغداد ميناتنی  سب فقرا اور محروموں پر خرچ فرماديتے تھے ،حسين مکاری سے روايت ہے کہ

تعظيم وتکريم ديکھی تو ميں نے خود سے کہا کہ اب ميں اپنے وطن واپس نہيں پلٹوں گا اور عنقريب بغداد ميں مقيم ہو کر 
نعمتوں سے مستفيض ہوں گا، امام اس کے دل کی بات سے آگا ه ہوگئے اور اس سے فرمايا :اے حسين! مجھے ميرے جد 

کے حرم ميں جو کی روٹی اور دالہواموٹا موٹانمک اس سے زياده محبوب ہے جس کے بارے ميں توسوچ رہا ہے رسول هللا 
  )١۔۔۔''۔(

امام ملک اور سلطنت کے خواہاں نہ تھے، آپ بالکل حکومت کی طرف سے کئے جانے والے مظاہر کی کوئی پروا نہيں 
  رہے ۔ کرتے آپ نے ہميشہ زہدا ختيار کيا اور دنيا سے رو گردان

  آپ کی سخاوت 
امام ابو جعفر لوگوں ميں سب سے زياده سخی وفياض تھے، اکثر لوگوں کے ساتھ نيکی کرتے اور آپ کا فقراکے ساتھ نيکی 
کرنا مشہور تھا اور آپ کو آپ کے بہت زياده کرم اور سخاوت کی وجہ سے جواد کے لقب سے نواز ا گيا ہم ذيل ميں آپ کی

  نقل کررہے ہيں : سخاوت کے کچھ واقعات
۔مورخين نے روايت کی ہے کہ احمد بن حديد اپنے اصحاب کی ايک جماعت کے ساتھ حج کيلئے نکلے تو ان پر ڈاکوئوں ١

نے حملہ کر کے ان کا سارا مال ومتاع لوٹ ليا، مدينہ پہنچ کر احمد امام محمد تقی کے پاس گئے اور ان سے سارا ماجرا 
ايک تھيلی ال نے کا حکم ديا اور اُن کو مال عطا کيا تا کہ پور ی جماعت ميں تقسيم کرديں اس  بيان کيا تو آپ نے اُن کيلئے

  )٢مال کی مقدار اتنی ہی تھی جتنا مال ان کا لوٹا گياتھا۔(
۔عتبی سے روايت ہے کہ ايک علوی مدينہ ميں ايک کنيز خريد نا چا ہتا تھا، ليکن اس کے پاس اتنا پيسہ نہيں تھا جس سے ٢
کو خريد ا جا سکے تو اس نے امام محمد تقی سے اس کی شکايت کی امام نے اس کے مالک سے سوال کيا تو اس نے  اس

آپ کو بتايا، امام نے اس کے مالک سے مزرعہ(کھيت) اور کنيز کو خريد ليا ،علوی نے کنيز کے پاس پہنچ کر اس سے 
نہيں معلوم اس کو مخفی طور پر کس نے خريد اہے علوی نے سوال کيا تو اس نے بتايا کہ اس کو خريد اجا چکا ہے ليکن 

  امام کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز ميں عرض کيا ۔فالنکنيز فروخت کردی گئی ہے ۔
  امام نے مسکراتے ہوئے کہا : کيا تم کو معلوم ہے اس کو کس نے خريد ا ہے ؟

  اس نے جواب ديا :نہيں ۔
  جس ميں وه کنيز تھی اور امام نے اس کو اس ميں داخل امام اس کے ساتھ اس کھيت کی طرف گئے 

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



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

 
 

  ۔٧٥۔حياةاالمام محمد تقی ،صفحہ ١
  ۔١٠٥،صفحہ ٤۔وافی بالوفيات ،جلد ٢

نہ ہونے کا حکم ديا تو اس نے اس ميں داخل ہونے سے منع کيا چونکہ وه اس کے مالک کو نہيں پہچانتا تھا، جب امام نے 
ہ تو اس نے قبول کرليا جب وه گھر ميں داخل ہوا تو اس ميں کنيز کو ديکھا امام نے اس سے فرمايا کيا اس سے اصرار کيا ک

  تم اس کو پہچا نتے ہو ؟
  اس نے کہا: ہاں ۔

  علوی کو معلوم ہو گيا کہ امام نے اس کو خريدليا ہے۔
ولت ہے سب تيرے لئے ہے، علوی امام نے اس سے فرمايا:يہ کنيز 'قصر'مزرعہ غلہ اور جو کچھ اس قصر ميں مال ود

  )١خوش ہو گيا اور اس نے امام کا بڑی گر مجو شی سے شکريہ اداکيا ۔(
  يہ امام کی سخاوت و کرم کے بعض واقعات تھے ۔

  آپ کے وسيع علوم 
امام محمد تقی بچپن ميں ہی اپنے زمانہ کے تمام علماء مينسب سے زياده علم رکھتے تھے ،بڑے بڑے علماء آپ کے 

ناظروں ،فلسفی ،کالمی اور فقہی بحثوں سے متٔاثر ہوکر آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے ،اور منتصر کے پاس جاکر آپ م
کے فضل و بر تری کا اقرار کرنے تھے ،فقہا اور علماء سات سال کی عمر مينہی آپ کا بہت زياده احترام کرتے تھے اور 

کی فضيلت شائع ہو گئی ،مختلف بزموں اور نشستوں ميں آپ کا چر  آپ کے علوم سے مستفيض ہوتے تھے يہاں تک کہ آپ
چا ہونے لگا ،اپنے کمال و فضل کی بنا پر آپ دنيا والوں کے لئے حيرت وتعجب کاسبب قرار پائے ،جب مامون نے اپنی 

کے امتحان کا مطالبہ کيا بيٹی کا امام سے عقد کرنے کا اراده کيا تو اُ س نے عباسيوں کو بالياتو اُنھوں نے مامون سے امام 
  تو مامون نے قبول کر ليا ۔

اس نے امام کے امتحان کے لئے بغداد کے قاضی القضات يحيٰی بن اکثم کو معين کيااور يہ وعده کيا کہ اگروه امام کوان کے 
س مجلس ميں پہنچا امتحان ميں ناکام کردے اور وه جواب نہ دے سکينتو اس کو بہت زياده مال و دولت ديا جا ئے گا،يحيٰی ا

جس ميں وزراء اور حّکام موجود تھے سب کی نظريں امام پر لگی ہو ئی تھينچنانچہ اس نے امام سے عرض کيا :کيا مجھے 
  اجازت ہے کہ ميں آپ سے کچھ دريافت کروں ؟

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

  ۔ ١٠٥صفحہ ٦۔مرآة الزمان، جلد ١

  چاہو پوچھو !'' امام نے مسکراتے ہوئے فرمايا :''اے يحيٰی !جو تم
  يحيٰی نے امام سے کہا :آپ فرمائيے حالت احرام ميں شکار کرنے والے شخص کا کيا حکم ہے ؟

امام نے اس مسئلہ کی تحليل کرتے ہوئے اس طرح اس کی مختلف صورتيں بيان کيں اور يحيٰی سے سوال کيا کہ تم نے ان 
  شقوں ميں سے کو نسی شق پوچھی ہے ؟ 

س نے حدود حرم سے باہر شکارکيا تھا يا حرم ميں ،شکار کرنے واال مسئلہ سے آگاه تھا يا نہيں ،اس نے آپ نے فرمايا :'' اُ 
عمدا شکار کيا ہے يا غلطی سے ايسا ہو گيا ہے ،شکار کرنے واال آزاد تھا يا غالم ،وه بالغ تھا يا نا بالغ ،اُس نے پہلی مرتبہ 

کار پرنده تھا يا کو ئی اور جانور تھا ، شکار چھوٹا تھا يا بڑا ، شکار ی شکار شکار کيا تھا يا بار بار شکار کر چکا تھا ،ش
کرنے پر نا دم تھا ياُمصر ،شکار رات کے وقت کيا گيا ہے يا دن ميں اور اس نے حج کيلئے احرام باندھا تھا يا عمره کيلئے 

  ؟''۔
نی شقيں سو چی بھی نہيں تھيں ، مجمع ميں تکبير و يحيٰی کے ہوش اڑ گئے وه عاجز ہو گيا چونکہ اُس نے اپنے ذہن ميں ات

تہليل کی آوازيں بلند ہو نے لگيں ، اور سب پر يہ آشکار ہو گيا کہ هللا نے اہل بيت کو علم و حکمت اسی طرح عطا کيا ہے 
  جس طرح اُس نے انبياء اور رسول کو عطا کيا ہے ۔

يں جبکہ ان ميں سے بعض شقوں کا حکم ايک تھا جيسے شکار رات امام محمد تقی نے اس مسئلہ کی متعدد شقيں بيان فرما ئ
ميں کيا جائے يا دن ميں ان دونوں کا حکم ايک ہے ليکن امام نے اس کی دشمنی کو ظاہر کرنے اور اسے عاجز کرنے کے 

  لئے ايسا کيا تھا چونکہ وه آپ کا امتحان لينے کی غرض سے آيا تھا ۔
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رف متوجہ ہو کران سے کہا :ہم اس نعمت پر خدا کے شکر گذار ہيں، جو کچھ ميں نے مامون نے اپنے خاندان والوں کی ط
  )١سوچا تھا وہی ہوا ،کيا تمھيناُن کی معرفت ہو گئی جن کا تم انکار کر رہے تھے ؟ ۔(

مامون جب عباسی خاندان پر اس چھوٹے سے ِسن ميں امام محمد تقی کا فضل و شرف اور اُن کا وسيع علم آشکار ہو گيا تو 
  نے اپنی بيٹی ام الفضل کا آپ سے عقد کر ديا ۔

  حقيقی ايمان 
  هللا پرايمان اس پر بھروسے اور توکل پر داللت کر تا ہے ہم اُن ميں سے ذيل ميں چند نصيحتيں بيان کر رہے ہيں :

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

  ،وغيره ۔ ١٨٧،صفحہ ٩۔وسائل ،جلد ٢٦١۔االرشاد، صفحہ ١

  

  د۔ هللا پر اعتما ١

کا فرمان ہے :جوشخص خدا پر بھروسہ کر تا ہے خدا اس کو خو شی دکھالتا ہے، جوشحص خدا پر توکل امام محمد تقی 
کرتا ہے خدا اس کو مصيبتوں سے بچاتا ہے خدا پر بھروسہ ايسا قلعہ ہے جس ميں مو من ہی جا سکتا ہے خدا پر توکل کرنا 

  )١برائی سے بچانے کا ذريعہ اور ہر دشمن سے حفاظت کا وسيلہ ہے ۔(
اِن سنہرے کلمات ميں جس چيز کی تمام انسانوں کو اپنی زندگی ميں ضرورت ہوتی ہے وه خالق کائنات اور زندگی دينے 

والے پر بھروسہ کرنا ہے جس نے هللا پر بھروسہ کيا وه خو شی ديکھے گا اور هللا پر بھروسہ کرنا انسان کے امور کے لئے
  کافی ہے ۔

  ۔هللا کے ذريعہ بے نيازی ٢
امام محمد تقی نے هللا کے ذريعہ بے نيازی اور اسی سے اميد باندھنے کی دعا فر ما ئی :جوشخص خدا کے ذريعہ بے نياز 

  )٢ہوگا لوگ اسی کے محتاج ہوں گے ،اور جو هللا کا تقوٰی اختيار کرے گا لوگ اس سے محبت کر يں گے ''۔(

  ۔هللا سے لو لگانا ٣
گانے کی ترغيب دال ئی چونکہ خدا کا فيض اور لطف و کرم کبھی ختم نہيں ہوتا: ''ليکن جس امام محمد تقی نے هللا سے لو ل

  )٣نے هللا کے عالوه کسی اور سے لَو لگا ئی خدا اس شخص پر لو لگانے والے کو غالب کرديتا ہے ''۔(

  مکارم اخالق 
ہے :''انسان کے بہترين اخالق کی ايک نشانی  امام محمد تقی نے مکارم اخالق اور محاسن صفات پر مشتمل دعا ميں فرمايا

  يہ ہے کہ وه کسی کو اذيت نہيں پہنچاتا ،اس کے کرم کی نشانی يہ ہے کہ وه اپنے محب کے ساتھ 
..............  

  ۔٣٧٣۔فصول مہمہ ابن صباغ، صفحہ ١
  ۔٢٥٠۔جوہرة الکالم، صفحہ ٢
  ۔١٠٥۔حياة االمام محمد تقی ، صفحہ ٣

ہے ،اس کے صبر کا نمونہ يہ ہے کہ وه شکايت نہيں کرتا ،اس کی خير خوا ہی کی پہچان يہ ہے کہ وه اچھا برتائو کر تا 
ناپسند باتوں سے روکتا ہے ،نرمی کی پہچان يہ ہے کہ انسان اپنے دينی بھا ئی کی ايسے مجمع ميں سر زنش نہ کرے جہاں 

سی پر بار نہيں بنتا ،اس کی محبوبيت کی پہچان يہ ہے اُس کو بُرا لگتا ہے ،اس کی سچی صحبت کی پہچان يہ ہے کہ وه ک
  )١کہ اس کے موافق زياده اور مخالف کم ہوتے ہيں ''۔(

امام محمد تقی نے ان بہترين کلمات کے ذريعہ حسن اخالق اور مکارم اخالق،سچائی قائم کرنے اور حقيقی فکر و محبت 
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  کرنے کی بنياد ڈالی ۔

  آداب سلوک
وگوں کے درميان حسن سلوک اور اس کے آداب کا ايک بہت ہی بہترين نظام معين فرمايا ۔آپ اس سلسلہ امام محمد تقی نے ل

  ميں يوں فرماتے ہيں : 
  )٢۔''تين عا دتوں سے دل موه لئے جاتے ہيں :معاشرے ميں انصاف ،مصيبت ميں ہمدردی ، پريشا ن حالی ميں تسلّی'' ۔(١
رمنده نہيں ہوگا :جلد بازی سے کام نہ لينا ،مشوره کرنا ، عزم کے وقت هللا پر ۔''جس شخص ميں تين باتيں ہو ں گی وه ش٢

بھروسہ کرنا ،جوشخص اپنے بھا ئی کو پوشيده طور پر نصيحت کرے وه اس کا محسن ہے اور جو عالنيہ طور پر اس کو 
  )٣نصيحت کر ے گويا اُس نے اس کے ساتھ برا ئی کی ہے ''۔(

ابتدا ميں اس کا حسن اخالق تحرير ہو گا ،سعادتمند کے اعمال نامہ کے شروع ميں اس کی  ۔''مو من کے اعمال نامہ کی٣
مدح و ثنا تحرير ہو گی ،روايت کی زينت شکر ،علم کی زينت انکساری ،عقل کی زينت حسن ادب ہے ، خوبصورتی کا پتہ 

  )٤کالم کے ذريعہ چلتا ہے اور کمال کا پتہ عقل کے ذريعہ چلتا ہے ''۔(
  کے يہ کلمات حکمت ،قواعد اخالق اور آداب کے اصول پر مشتمل ہيں ،اگر کسی شخص کے پاس امام 

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

  ۔٧٧۔االتحاف بحب االشراف ،صفحہ ٢٢٣۔در تنظيم صفحہ ١
  ۔١٥٠۔جوہرة الکالم ،صفحہ ٢
  ۔٧٨۔االتحاف بحب االشراف، صفحہ ٣
٤ ً   ۔ايضا

کرنے کيلئے کافی ہيں ، ايک کمسن اپنی عمرکے ابتدائی دور ميں کيسے  صرف يہی کلمات ہوں تو آپ کی امامت پر استدالل
  ايسی دا ئمی حکمتيں بيان کرنے پر قادر ہو گيا جن کا بڑے بڑے علماء مثل النے سے عاجز ہيں ؟

  آپ کے مو عظے 
  ہم ذيل ميں آپ کے بعض مو عظے بيان کر رہے ہيں :

ں :''توبہ ميں تاخير کرنا دھوکہ ہے ،اور توبہ کرنے ميں بہت زياده ديرکرنا ۔حضرت امام محمد تقی عليہ السالم فر ماتے ہي١
حيرت و سرگردانی کا سبب ہے ،خدا سے ٹال مٹول کرنا ہالکت ہے اور بار بار گناه کرنا تدبير خدا سے ايمن ہونا ہے 

  )٢) ''۔(١الَّ اْلقَْوُم اْلَخاِسُروَن)(هللاِ ِ،خداوند عالم کا فرمان ہے :(ال َیْ◌َمُن َمْکَر ا
  ''مکر خدا سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہيں ''

۔ايک شخص نے آپ سے عرض کيا :مجھے کچھ نصيحت فرما ديجئے تو آپ نے اس کو يہ بيش بہا نصيحت فرمائی ٢
تم خدا کی نگاه  :''صبر کو تکيہ بنائو ،غريبی کو گلے لگائو ،خواہشات کو چھوڑ دو ،ہوٰی و ہوس کی مخالفت کرو ،ياد رکھو

  )٣سے نہيں بچ سکتے، لٰہذا غور کرو کس طرح زند گی بسر کرنا ہے ''۔(
۔حضرت امام محمد تقی عليہ السالم نے اپنے بعض اوليا کو وعظ و نصيحت پر مشتمل يہ گرانبہا خط تحرير فرمايا : ''ہم اس٣

طرح ہو اور وه اس کی روش کے مطابق چلتا دنيا سے چلو بھر پانی ليتے ہيں ليکن جس شخص کی خواہش اپنے دوست کی 
  )٤ہو تو وه ہر جگہ اس کے ساتھ ہوگا جبکہ آخرت چين و سکون کا گھر ہے ''۔(

آپ کے يہ وه مو عظے اور ارشادات ہيں جو انسان کو اس کے رب سے نزديک کرتے ہيں اور اس کے عذاب و عقاب سے 
فات کا اتباع کر نے سے ڈراتے ہيں ،يہ برے صفات انسان کو دور کرتے ہيں ،انسان کے نفس ميں اُبھرنے والے برے ص

ہالکت ميں ڈال ديتے ہيں ،انسان کو رذائل اور جرائم کے ميدانوں ميں گامزن کر ديتے ہيں ،امام محمد تقی نے اپنے وعظ و 
  ارشادات ميں اپنے آباء و اجداد کا اتباع فرمايا

  رت و سوانح حيات ميں مطالعہ کرتے ہيں ۔ہے ،يہ وه تابناک نصائح ہيں جن کا ہم اُن کی سي
..............  

  ۔٩٩۔سورئہ اعراف، آيت ١
  ۔ ٤٥٦۔تحف العقول ،صفحہ ٢
  ۔٤٥٦۔تحف العقول ،صفحہ ٣
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  ۔٤٥٦۔تحف العقول ،صفحہ ٤

  

  مامون کا امام سے مسئلہ کی وضاحت طلب کرنا 

يٰی بن اکثم سے پوچھا تھا ، تو آپ نے يوں مامون نے امام محمد تقی سے اس مسئلہ کی وضاحت طلب کی جو آپ نے يح
  وضاحت فرما ئی :

''اگر حالت ِ احرام ميں حدود حرم سے باہر شکا رکيا ہے اور شکار پرنده ہے اور بڑا بھی ہے تو اس کا کفاره ايک بکری ہے
تھا تو دنبہ کا وه بچہ جو ماں  ،اگر يہی شکار حدود حرم کے اندر ہوا ہے تو کفاره ُدوگنا (يعنی دو بکرياں )، اگر پرنده چھوٹا

کا دودھ چھوڑ چکا ہو ،اگر يہ شکار حرم ميں ہوا ہے تو اُس پرنده کی قيمت اور ايک دنبہ ،اگر شکار وحشی گدھا ہے تو 
کفاره ايک گائے اوراگر شکار شتر ُمر غ ہے تو کفاره ايک اونٹ ہے اگرشکاری کفاره دينے پر قادر نہيں ہے تو ساٹھ 

انا کھالئے اور اگر اس پر بھی قادر نہيں ہے اٹھاره دن روزے رکھے ، اگر اس نے گائے کا شکار کيا ہے مسکينوں کو کھ
تو اس کا کفاره بھی ايک گا ئے ہے اگر اس کفاره کو دينے پر قادر نہ ہو تو ساٹھ مسکينوں کو کھانا کھالئے اور اگر اس پر 

ر ن ہے تو اس کا کفاره ايک بکری ہے اگر وه اس کفاره کو دينے بھی قادر نہ ہو تو نو دن کے ر وزے رکھے ،اگر شکار ہ
پر قادر نہ ہو تو دس مسکينوں کو کھانا کھالئے اگر يہ بھی نہ دے سکے تو تين دن کے روزے رکھے ،يہ شکار اگر حدود 

يں کرے گا جس طرح دوسرے حرم ميں ہوا ہے تو کفاره دوُگنا ہوگا :(ھْدياًبالغ الکعبِة)اگر احرام حج کا ہے تو قربانی منٰی م
حا جی کرتے ہيں اور اگر احرام عمره کا ہے تو کفارات کو خانۂ  کعبہ تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکہ ميں ہو گی ،اور 

  بکری کی قيمت کے مانند صدقہ دينا ہوگا ۔
حرم کے کبوتروں کے  اگر اس نے حرم کے کسی کبوتر کا شکار کيا ہے تو وه ايک درہم صدقہ دے گا اور ايک درہم سے

لئے چارا خريدے گا ،بچہ کا شکار کرے تو آدھا درہم صدقہ دے گا اور اگر بيضہ توڑدے تو ايک چوتھا ئی درہم صدقہ دے 
گا ،محرم کو ہر حال ميں کفاره ادا کرنا ہوگا چاہے وه جان بوجھ کر شکار کرے يا بھول کر شکار کرے ،چاہے وه اس مسئلہ 

،غالم کا کفاره مالک کو ادا کرنا ہوگا چونکہ غالم خود بھی مالک کی ايک ملکيت ہی شمار ہوتا ہے  سے واقف ہو يا ناواقف
،اگر حالت احرام ميں شکار کا پيچھا کرے اور شکار مرجائے تو اس کو فديہ دينا ہوگا ،اگر اپنے اس فعل پر اصرار کرے 

ر پشيمان و شرمنده ہوگا تو وه آخرت کے عذاب سے بچ جا گا تو اُس پر آخرت ميں بھی عذاب ہوگا اور اگر اپنے اس فعل پ
ئے گا ،اگر وه رات ميں غلطی سے اس کا گھونسال خراب کردے تو اُس کو کچھ نہيں دينا ہوگا جب تک کہ وه شکار نہ کرے

  انا ہوگا ۔۔۔''۔،اگر وه رات يا دن ميں اس کا شکار کرلے تو فديہ دينا ہوگا ،اوراگر احرام حج کا ہے تو فديہ کو مکہ پہنچ
مامون نے اس مسئلہ کو لکھنے کا حکم ديا اس کے بعد عباسيوں سے مخاطب ہو کر يوں گو يا ہوا :کيا تم ميں کو ئی اس 

  مسئلہ کا جواب دے سکتا ہے ؟
  نہيں ،خدا کی قسم قاضی بھی اس کا جواب نہيں دے سکتا ۔

  اے امير المو منين! آپ بہترجانتے ہيں ۔۔۔
تم نہيں جانتے کہ اہل بيت عام مخلوق نہيں ہيں ؟رسول ۖ هللا نے امام حسن اور امام حسين عليہما السالم کی  آگاه ہوجائو کيا

بچپن ميں ہی بيعت کی ہے اور ان دونوں بچوں کے عالوه کسی اور کی بيعت نہيں کی ہے، کيا تمھيں نہيں معلوم کہ حضرت 
ر هللا و رسولۖ  نے ان کا ايمان قبول کيا اور ان کے عالوه کسی اور علی نو سال کے سن ميں رسول هللا پر ايمان الئے ،او

بچہ کا ايمان قبول نہيں کيا ؟ نہ ہی رسول ۖ هللا نے آپ کے عالوه کسی اور بچہ کو دعوت دی ،اور کيا تمھيں نہيں معلوم کہ 
  )١اس ذريت ميں جو حکم پہلے پر نافذ ہوگا وہی حکم آخری پر نافذ ہو گا ۔(

 ان لے آياکہ ائمہ اہل بيت کا اسالم ميں بہت ہی بلند وباال مقام ہے اور اُن کے چھوٹے بڑے فضيلت ميں برابر ہيں ۔مامون ايم
يہ بات بھی شاياِن ذکر ہے کہ جب امام محمد تقی بغداد ميں تھے تو علماء اور راوی آپ کے مختلف علوم فقہ، کالم ،فلسفہ ، 

  )٢ره پر مشتمل دوروس تحرير کيا کر تے تھے ۔(قرآن کريم کی تفسير اور علم اصو ل وغي
اما م محمد تقی عليہ السالم کے پائہ علمی ،مناظره اور ديگر علمی اور فکری کارنامے آپ کی نوجوانی کے ہيں شيعو ں کا 

لت اس بات پر مطلق ايمان ہے کہ ائمہ اہل بيت کو هللا نے علم و حکمت اور فصل خطاب عطا کيا ہے اور ان کو وه فضي
  عطاکی ہے جو دنيا ميں کسی کو بھی نہيں عطا کی ہے ۔۔۔

  ہم نے امام محمد تقی کے علوم، حکمتيں اور آداب کی اپنی کتاب (حياةاالمام محمد تقی ) ميں مکمل طورپر تشريح کی ہے ۔
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..............  

  ميں مختصر طور پر نقل ہوا ہے ۔٣١٢۔يہ مکالمہ ارشاد، صفحہ ١٨٨صفحہ  ٩۔وسائل الشيعہ ،جلد ٤٥٢۔تحف العقول ،صفحہ ١
  ۔٢٥٧،حياةاالمام محمد تقی ، صفحہ ٢٠٠۔ اس سلسلہ ميں رجوع کيجئے: عقيدة الشيعہ ،صفحہ ٢

  

  امام کا قتل 

حضرت امام محمد تقی کی وفات فطری طورپر نہيں ہو ئی بلکہ آپ کو اس معتصم عباسی نے زہر دغا سے شہيد کيا ،جس 
ے بغض کينہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ۔جب وه مسلمانوں سے امام محمد تقی کے فضائل کے دل ميں امام محمد تقی س

سنتاتھا تو اس کے نتھنے پھول جاتے تھے، اس نے اپنا حسد اس ظلم کے ار تکاب سے کيا، امام محمد تقی کو شہيد کر نے 
معتصم نے امام محمد تقی کا حکم تسليم کيا  کا ايک دوسرا سبب ابو دائود کی شکايت بتايا جاتا ہے ،جب ايک فقہی مسئلہ ميں

اور بقيہ فقہا ء کی رائے تسليم نہيں کی اوروه مسئلہ يہ تھا کہ ايک چور نے بذات خود اپنی چوری کا اقرار کيا ،معتصم نے 
کے سامنے اس پر حد جاری کر کے معاشر ه کو پاک کرنا چاہا، اس نے فقہا اور امام محمد تقی کو اپنے دربار ميں بالکر ان 

)  ١يہ مسئلہ پيش کيا تو ابو دائود سحبتانی نے کہا : تيمم کے سلسلہ مينخدا کے اس فرمان : (فامسحوا بوجوھکم َواَيد يکم) (
کے مطابق اس کا گٹے سے ہاتھ کاٹ ديا جائے ۔ دوسرے فقہاء نے کہا چور کا کہنی سے ہاتھ کا ٹنا واجب ہے جس کی دليل 

) معتصم نے امام محمد تقی کی طر متوجہ ہو کر کہا :اے ابو جعفر آپ کا  ٢کم الی المرافق ) ہے ۔ (هللا کا يہ فرمان :(وايدي
  اس بارے ميں کيا فرمان ہے ؟ 

  '' قوم کے علما ء اس مسئلہ ميں گفتگو کر چکے ہيں ''۔
دتقی کو خدا کی جو کچھ انھوں نے کہا ہے اسکی وجہ سے مجھے ميرے ہی حال پر رہنے ديجئے۔۔۔ معتصم نے امام محم

  قسم دے کر کہا آپ اس مسئلہ کے بارے مينجو کچھ جانتے ہينبيان کيجئے ۔
''جب تو نے مجھے خدا کی قسم ديدی ہے تو ميں بھی تجھے بتاتا ہوں ان سب نے سنت ميں غلطی کی ہے چور کے ہاتھ کی 

  چاروں انگليا ں کاٹ ديجئے اور ہتھيلی کو چھوڑ ديجئے ''۔
  ں ؟معتصم نے کہا :کيو

امام نے فرمايا: کيونکہ رسول هللا ۖ فرماتے ہيں اعضا ء سجده سات ہيں، پيشانی دونوں ہاتھونکی ہتھيلياں دونوں گھٹنے اور 
  دونوں پير اگر اس کا ہاتھ گٹے سے يا کہنی سے کا ٹ ديا جائے گاتو اس کے 

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

  ۔٤٣۔سورئہ نساء ،آيت ١
  ۔٦۔ سورئہ مائده ،آيت ٢

)، ( ِ ّٰ ِ )يعنی يہی سات اعضاء جن پر سجده  ١سجده کر نے کيلئے ہاتھ ہی نہيں رہے گا اور خدا فر ما تا ہے:( َواَنَّ اْلَمَساِجَد 
  کيا جاتا ہے هللا کيلئے ہيں ۔۔۔اور جو چيز هللا کيلئے ہو تی ہے اسے قطع نہيں کيا جاتا ہے۔

ہکا بکاره گيا اس نے چو ر کی ہتھيلی کو چھو ڑکر بقيہ انگلياں کاٹنے کا امام محمد تقی کے فتوے اور استد الل سے معتصم 
حکم ديديا اور بقيہ فقہاء کی رائے تسليم نہيں کی ابو دائو د غيظ و غضب ميں بھر گيا، اس نے تين دن کے بعد معتصم سے 

و ں جسکے ذريعہ مجھے معلوم ہے آکر کہا :مجھ پر امير المو منين کو نصيحت کر نا واجب ہے اور ميں ايسی بات کر تا ہ
  کہ جہنم ميں جا ئو نگا۔

  معتصم نے جلدی سے کہا :وه کيا ہے ؟
امير المومنين نے ايک مجلس ميں اپنی رعيت کے تمام فقہاء اورعلماء کو جمع کيا اور ان سے دينی امر کے متعلق سوال کيا 

بتايا ،اس مجلس ميں اس کے اہل بيت وزير وزرا اور تو وه اس مسئلہ کے بارے ميں جو کچھ جانتے تھے انھوں نے اس کو 
نامہ نگار موجود تھے اور دروازه کے پيچھے سے لوگ اس کی بات سن رہے تھے پھر اس نے ايک شخص کی وجہ سے 
ہ انتمام فقہا کی بات رد کر تے ہو ئے اس کا قول قبول کر ليا جس کو اس امت کا امام بتايا جا تا ہے اور يہ ادعاکياجاتا ہے ک

  کامقام ومنصب سب سے اولٰی ہے پھر امير فقہاء کے حکم کو چھوڑتے ہوئے اسی امام کے حکم کو نافذ کرتا ہے ؟



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

 
 

معتصم کا رنگ متغير ہوگيا ،اس نے اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا:خداتجھے اس نصيحت کے عوض خير 
  )٢عطا کرے۔(

ادفقيہ کو امام کو قتل کرنے کيلئے بھيجا،وائے ہواس پر جو عظيم گناه معتصم بادشاہوں کونصيحت کرنے والے اسی نام نہ
کامرتکب ہوااوران ائمہ اہل بيت مينسے ايک امام کوقتل کرنے ميں شريک ہواجن کی محبت کوهللا نے ہرمسلمان 

  مرداورعورت پرواجب قراردياہے۔
  مام کو قتل کرنے کيلئے راويوں ميں اس شخص کے بارے ميں اختالف پاياجاتاہے جس کو معتصم نے ا

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

  ۔١٨۔سورئہ جن، آيت ١
،صفحہ ١٨۔وسا ئل الشيعہ ،جلد ٩٩، صفحہ ١٢۔بحاراالنوار ،جلد ٤٧١،صفحہ ١۔برہان جلد ٣١٩،صفحہ ١۔تفسير عياشی ،جلد ٢

  ۔٢٧٠۔حياةاالمام محمد تقی ، صفحہ ٤٩٠

ں کے بعض کاتبوں کو امام کے قتل کرنے کے لئے روانہ بھيجاتھا۔بعض راويوننے نقل کياہے کہ اس نے اپنے بعض زيرو
کياتھا۔ايک کاتب نے امام کی اپنے گھر ميں زيارت کی غرض سے دعوت کی تو امام نے انکارفرماديا،ليکن جب اس نے 
بہت زياده اصرارکيااور امام کے پاس اس کی دعوت قبول کرنے کے عالوه اور کوئی چاره نہينره گيا۔امام اس کے گھر 

شريف لے گئے جب کھانا تناول کياتو آپ نے زہر کا احساس کيا آپ اپنی سواری پر سوارہوکراس کے گھرسے نکل آئے، ت
)دوسرے راويوننے يونبيان کياہے کہ معتصم نے امام کی زوجہ اور اپنی بھتيجی ام الفضل کو بہکاياکہ اگر وه امام کوزہر ١(

  )٢ديدے گی توميناس کواتنامال دونگا۔(
زہراپناکام کرگيا۔امام کوسخت تکليف ہونے لگی،آنتيں کٹ گئيں،عباسی حکومت کے عہديداروننے صبح کے وقت  بہرحال

) موت امام کے قريب ہورہی تھی حاالنکہ ابھی آپ ٣بيماری کی وجہ معلوم کرنے کی غرض سے احمد بن عيسٰی کو بھيجا(
قريب ہونے کايقين ہوگياتوآپ نے قرآن کريم کے سورونکینے عنفوان شباب ميں ہی قدم رکھاتھا۔جب آپ کو بالکل موت کے 

تالوت کرنا شروع کرديا اور آخری دم تک تالوت کرتے رہے،آپ کی موت سے دنيائے اسالم کے قائدوامام کا نور ہميشہ 
  کے لئے خاموش ہوگيا۔

ضل کی زمين کوبلندی عطا امام کی موت سے رسالت اسالميہ کاوه صفحہ بند ہوگيا جس نے فکرکوروشنی بخشی اور علم وف
  کرکے اسے منورکيا۔

  آپ کی تجہيزوتکفين
)اس کے  ٤امام محمدتقی کو غسل وکفن دياگيااوريہ تمام امورامام علی نقی عليہ السالم نے انجام دئے نماز جنازه پڑھائی(

رنے شرکت کی جس بعدآپ کے جنازه کو بڑی ہی شان وشوکت سے قريش کے مقبره تک الياگياآپ کے جنازه ميں جم غفي
  مينوزراء ،ُکتّاب اورعباسی وعلوی خاندان کے بڑے بڑے عہديدار

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

  ۔٤٧١،صفحہ ١۔برہان ،جلد ٩٩، صفحہ ١٢۔بحاراالنوار ،جلد ٣٢٠،صفحہ ١۔تفسير عياشی، جلد ١
  ۔٣٩١،صفحہ ٤۔مناقب، جلد ١١١،صفحہ ٢۔نزہة الجليس ،جلد ٢
  ۔٣٦٩۔ارشاد، صفحہ ٣

ميں آيا ہے٨١،صفحہ ٢۔مرآة الجنان، جلد ٤٥٢،صفحہ ٢۔منتہی اآلماِل قمی ،جلد ٢٧٦مؤلف مازندرانی صفحہ  ۔نوراالبصار،٤
ميں آيا ہے کہ واثق اور معتصم نے ١١١،صفحہ ٢کہ واثق ابن معتصم نے بھی نماز جنازه ادا کی ۔اور نزہة المجلس ،جلد 

  جلدی سے آگے بڑھ کر نماز جنازه پڑھی ۔
  بڑے حزن والم سے کہہ رہے تھے کہ عالم اسالم خساره ميں ہے ۔پيش پيش تھے ،وه 

آپ کاجسداطہر مقابرقريش تک پہنچااورآپ کے جدبزرگوارامام موسٰی بن جعفر کی قبر مطہرکے پہلوميندفن کردياگياآپ کے 
  ساتھ ہی انسانی اقدار کاقوام اوربلندوباالاسوه حسنہ بھی دنيا سے رخصت ہوگئے۔

  امام کی عمر
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برس تھی،آپ سن کے اعتبار سے تمام ائمہ ميں سب سے کم عمر تھے ، اور آپ نے اپنی يہ چھوٹی سی  ٢٥ی عمر آپ ک
 عمر لوگوں کے درميان علم وفضل اور ايمان کو نشرکرنے ميں صرف کردی۔

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضر ت ا ما م علی نقی عليہ ا لسال م 
امام علی نقی ائمہ ہدٰی کی دسوينکڑی ہيں آپ کنوز اسالم اور تقوی وايمان کے ستاروں ميں سے ہيں ،آپ نے طاغوتی 

عباسی حکمرانونکے سامنے حق کی آوازبلندکی،اورآپ نے اپنی زندگی کے ايک لمحہ ميں بھی ايسی ماديت قبول نہينکی 
عت کی نشاندہی کرائی۔۔۔ہم ذيل ميں آپ کے بارے ميں مختصر جس کاحق سے اتصال نہ ہو،آپ نے ہرچيزميں هللا کی اطا

  طورپرکچھ بيان کر رہے ہيں:

  والدت باسعادت 
)مينپيداہوئے، امام محمد تقی نے اس مولود مبارک کی ١اس مولود مبارک سے دنياروشن ومنور ہوگئی،آپ مقام بصريا(
ن ميں اذان اور بائيں کان ميں اقامت کہی اور ائمہ ہدٰی کی والدت با سعادت پرتمام شرعی رسومات انجام دلوائيں،داہنے کا

  اتباع کرتے ہوئے عقيقہ ميں گوسفند ذبح کيا۔
  ھ ميں ہوئی۔ ٢١٢ذی الحجہ  ٢٧آپ کی والدت باسعادت 

  اسم گرامی
کہ آپ حضرت امام محمد تقی نے تبرکاً آپ کا اسم مبارک اپنے جدبزرگواراميرالمومنين علی کے نام پر علی رکھا،چون

فصاحت وبالغت،جہاداورهللا کی راه ميں مصائب برداشت کرنے ميناُن (امام علی )کے مشابہ تھے اورآپ کی کنيت ابوالحسن 
  رکھی،جس طرح آپ کے کريم القاب مرتضٰی،عالم اور فقيہ وغيره ہيں ۔

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

  ہ سے تين ميل دور ہے ۔۔ بصرياوه ديہات ہے جس کو امام موسٰی بن جعفر نے بسايا تھا جو مدين١

  

  آپ کی پرورش

امام علی نقی نے اس خا ندان ميں پرورش پائی جو لو گو ں کے ما بين ممتاز حيثيت کا حا مل تھا ان کا سلوک منور و روشن 
کے اور ان کے آداب بلندو با ال تھے، ان کا چھو ٹا بڑے کی عزت اور بڑا چھو ٹے کا احترا م کر تا تھا ،مو رخين کے نقل 

مطابق اس خاندان کے آداب يہ ہيں: حضرت امام حسين اپنے بھا ئی امام حسن کی جاللت اورتعظيم کی خا طران کے سا منے
کال م نہيں کر تے تھے، روا يت کی گئی ہے کہ امام زين العابدين سيد السا جدين اپنی تر بيت کر نے وا ليوں کے سا تھ ان 

نوش نہيں فر ما تے تھے اور ان کو اس با ت کے ڈر سے منع کر ديتے تھے کہ کہيں کے التماس کر نے کے با وجود کھا نا 
ميری نظر اس کھا نے پر نہ پڑجا ئے جس پر مجھ سے پہلے ان کی نظر پڑگئی ہو تو اس طرح اُ ن کے نا فر ما ن قرارپا 

ب ان کے بلندو باال سلوک اور ان کے بلندئيں گے دنيا ميں وه کو نسا ادب ان آداب کے مشا بہ ہو سکتا ہے جو انبيا ء کے آدا 
  اخال ق کی حکا يت کر رہا ہے ؟

امام علی نقی عليہ السالم نے اپنے والد بزر گوار حضرت امام محمد تقی کے زير سايہ پر ور ش پائی جو فضا ئل و آداب کی
  ں ۔کائنات تھے، آپ ہی نے اپنے فر زند پر اپنی رو ح اخال ق اور آداب کی شعا عيں ڈالي
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  بچپن ميں علم لدنی کے ما لک آپ کی غيرمعمولی استعداد 
حضرت امام علی نقی عليہ السالم اپنے عہد طفوليت ميں بڑے ذہين اور ايسے عظيم الشان تھے جس سے عقليں حيران ره جا

مر بن فر ج سے کہا تی ہيں يہ آپ کی ذکا وت کا ہی اثر تھا کہ معتصم عبا سی نے امام محمد تقی کو شہيدکر نے کے بعد ع
کہ وه امام علی نقی جن کی عمر ابھی چھ سا ل اور کچھ مہينے کی تھی ان کے لئے ايک معلم کا انتظام کر کے يثرب بھيج 
دے اس کو حکم ديا کہ وه معلم اہل بيت سے نہا يت درجہ کا دشمن ہو، اس کو يہ گمان تھا کہ وه معلم امام علی نقی کو اہل 

کی تعليم دے گا ،ليکن اس کو يہ نہيں معلوم تھا کہ ائمہ طا ہر ين بندوں کے لئے خدا کاتحفہ ہينجن  بيت سے دشمنی کر نے
  کواس نے ہرطرح کے رجس و پليدی سے پاک قرارديا ہے ۔

جب عمر بن فر ج يثر ب پہنچا اس نے وہاں کے وا لی سے مال قا ت کی اور اس کو اپنا مقصد بتايا تو اس نے اس کا م 
دی کا تعا ر ف کر ا يا چو نکہ وه علوی سا دات سے بہت زيا ده بغض و کينہ اور عدا وت رکھتا تھا ۔ اس کے پاس کيلئے جني

نمائنده بھيجا گياجس نے معتصم کا حکم پہنچا يا تو اس نے يہ با ت قبول کر لی اور اس کے لئے حکومت کی طر ف سے 
ت ديدی گئی کہ ان کے پاس شيعہ نہ آنے پائيں اور ان سے کو ئی را تنخواه معين کر دی گئی اور جنيدی کو اس امر کی ہدا ي

بطہ نہ کر پا ئيں، وه امام علی نقی کو تعليم دينے کے لئے گيا ليکن امام کی ذکا وت سے وه ہکا بکا ره گيا ۔ محمد بن جعفر 
  و تم ادب سکھا ر ہے ہو ؟نے ايک مر تبہ جنيدی سے سوال کيا : اس بچہ (يعنی امام علی نقی )کا کيا حا ل ہے جس ک

جنيدی نے اس کا انکار کيااور امام کے اپنے سے بزر گ و بر تر ہو نے کے سلسلہ ميں يوں گو يا ہو ا: کيا تم ان کو بچہ کہہ
رہے ہو !!اور ان کو سردار نہيں سمجھ ر ہے ہو، خدا تمہا ری ہدا يت کر ے کيا تم مدينہ ميں کسی ايسے آدمی کو پہچا نتے 

  جھ سے زيا ده ادب و علم رکھتا ہو ؟ ہو جو م
  اس نے جوا ب ديا :نہيں 

سنو !خدا کی قسم جب ميں اپنی پوری کو شش کے بعد ان کے سا منے ادب کا کو ئی با ب پيش کرتا ہوں تو وه اس کے 
ليم دے رہا ہوں متعلق ايسے ابواب کھول ديتے ہيں جن سے ميں مستفيد ہوتا ہوں ۔ لوگ يہ گمان کر تے ہيں کہ ميں ان کو تع

  ليکن خدا کی قسم ميں خود ان سے تعليم حا صل کر ر ہا ہو ں ۔
  زما نہ گذر تا رہا، ايک روز محمد بن جعفر نے جنيدی سے مال قا ت کی اور اس سے کہا :اس بچہ کا کيا حا ل ہے ؟ 

ئے کہا :کيا تم اس کو بچہ کہتے  اس با ت سے اس نے پھر نا پسنديدگی کا اظہار کيا اور امام کی عظمت کا اظہا رکر تے ہو
ہو اور بزر گ نہيں کہتے جنيدی نے انھينايسا کہنے سے منع کر تے ہوئے اس سے کہا : ايسی بات نہ کہو خدا کی قسم وه 

اہل زمين ميں سب سے بہتراور خدا کی مخلوق ميں سب سے بہترہيں،ميں نے بسا اوقات ان کے حجرے ميں حاضرہوکران 
يا!يہاں تک کہ مينان کوايک سوره پڑھاتا تو وه مجھ سے فرماتے :''تم مجھ سے کون سے سوره کی کی خدمت ميں عرض ک

تالوت کرانا چاہتے ہو؟''،توميں ان کے سامنے ان بڑے بڑے سورونکاتذکره کرتاجن کوانھوننے ابھی تک پڑھا بھی نہيں 
ے پہلے نہيں سناتھا،آپ دائودکے لحن تھاتو آپ جلدی سے اس سوره کی ايسی صحيح تالوت کرتے جس کو ميننے اس س

سے بھی زياده اچھی آواز ميں اس کی تالوت فرماتے ،آپ قرآن کريم کے آغاز سے لے کر انتہا تک کے حافظ تھے ياآپ 
  کوسارا قرآن حفظ تھااورآپ اس کی تاويل اور تنزيل سے بھی واقف تھے ۔

ے مابين پرورش پائی ہے اس علم کبير کی ان کوکون تعليم دے جنيدی نے مزيديونکہا:اس بچہ نے مدينہ ميں کالی ديواررونک
گا؟اے خدائے پاک وپاکيزه ومنزه!!جنيدی نے اہل بيت کے متعلق اپنے دل سے بغض وکينہ وحسد وعدوات کونکال کرپھينک

  )١ديااوران کی محبت وواليت کادم بھرنے لگا۔(
کہ مذہب تشيع کاکہنا ہے کہ خدا نے ائمہ طاہرين کوعلم  اس چيزکی اس کے عالوه اور کوئی وجہ نہيں بيان کی جاسکتی

  وحکمت سے آراستہ کيااوران کو وه فضيلت وبزرگی عطاکی جودنيامينکسی کونہيں دی ہے۔

  علويونکاآپ کی تعظيم کرنا
کوواجب امام علی نقی علوی سادات کی تعظيم وتکريم کے احاطہ ميں رہے ،انھوں نے ہی آپ کے بلند مرتبہ کو پہچانا،آپ 

الطاعةامام تسليم کياہے (يعنی جن کی اطاعت کرناواجب قراردياگياہے) راويوننے امام موسٰی بن جعفر کے فرزندزيدسے 
روايت کی ہے، آپ چھوٹے سے سن ميں ہی بہت بڑے تيرانداز تھے، زيد امام کے نگہبان عمربن فرج سے اجازت لے 

ازت ديتا تو داخل ہوتے اورامام کے سامنے بڑی ہی تعظيم وتکريم کے کرامام سے مالقات کرنے کيلئے جاتے ،وه ان کو اج
ساتھ ادب سے بيٹھتے ،ايک مرتبہ جب آپ امام سے مالقات کيلئے گئے تو امام تشريف نہينرکھتے تھے توآپ(زيد) 

گہ خودمجلس کی صدارت کرنے لگے،جب امام علی نقی تشريف الئے توزيداپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے اوران کواپنی ج
بٹھايااورامام علی نقی کاچھوٹاسن ہونے کے باوجودآپ ان کے سامنے بڑے ہی ادب واحترام کے ساتھ بيٹھ گئے ،گوياکہ آپ 
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  )٢(زيد)امام کی عظمت اور امام کے واجب الطاعةہونے کے معترف تھے۔ (
تعظيم وتکريم کرتا تھا  حضرت امام علی نقی کی تعظيم صرف علوی سادات ہی نہينکرتے تھے بلکہ ہرطبقہ کاشخص آپ کی

،محمد بن حسن اشترسے روايت ہے:ميں اپنے والدبزرگوارکے ساتھ لوگونکے مجمع ميں متوکل کے دروازے پرتھاحاالنکہ 
مجمع ميں طالبی،عباسی اورجعفری خاندان کے افراد تھے ،ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ اتنے مينابوالحسن تشريف الئے 

ہ سے ہٹ گيا ،يہانتک کہ آپ محل مينداخل ہوگئے ۔بعض بغض وکينہ رکھنے والوں تومجمع آپ کی عزت وجاللت کی وج
نے کہا:اس بچہ کو کيونراستہ دے رہے ہو؟وه ہم سے اشرف اور سن ميں ہم سے بڑانہينہے،خداکی قسم جب يہ باہر نکلينگے

  تو ہم ان کوراستہ نہيندينگے۔۔۔
..............  

  ۔٢٦۔٢٤۔حياةاالمام علی نقی ، صفحہ١
  ۔٢٦۔حياة االمام علی نقی ، صفحہ٢

  مومن ابوہاشم جعفری نے يونجواب ديا:خداکی قسم تم ان کے سامنے ذلت و حقارت سے پا برہنہ چلوگے ۔
جب امام محل سے باہرتشريف الئے تولوگونکی تکبيروتہليل کی آوازينبلندہوئيناور سب نے آپ کااحترام واکرام کيا،ابوہاشم 

  ہوکرکہا:کياتم يہ سوچتے ہوکہ ان کا کوئی احترام نہيں کرے گا؟ نے مجمع کی طرف متوجہ
)١وه امام کی بناء پر اپنی حيرت وپسنديدگی کوقابوميننہ رکھ سکے اورکہنے لگے :خداکی قسم ہم بے قابوہوکرپياده ہوگئے ۔(

اجھک کر استقبال اسی طرح امام کی شخصيت نے لوگونکے قلوب کوتعظيم کے لئے بھردياتھا،آپ کی جاللت وبزرگی ک
کرتے تھے ،آپ کی يہ ہيبت کسی ملک وسلطنت کی وجہ سے نہينتھی بلکہ يہ هللا کی اطاعت اور دنياميناس کازہدوتقوٰی 

اختيارکرنے کی وجہ سے پيدا ہوئی تھی ،يہ آپ کی اس عظيم ہيبت کاہی نتيجہ تھاکہ جب آپ سرکش وباغی متوکل کے محل 
می آپ کی جاللت وبزرگی کی تعظيم کرتے ہوئے آپ کی خدمت کرنے کے لئے ميں داخل ہوتے تھے تومحل کاہرآد

کھڑاہوجاتا وه آپ کی خاطرپردے ہٹانے ،دروازے کھولنے اور اس طرح کے دوسرے محترمانہ امورانجام دينے ميں ايک 
  )٢دوسرے پرسبقت کرتے تھے۔(

  آپ کاجودوکرم
ونمينسب سے زياده سخی اورسب سے نيکی و احسان کرنے حضرت امام محمد تقی کی ايک خصوصيت يہ تھی کہ آپ لوگ

  والے تھے۔آپ کے جودوکرم کے بعض واقعات ذيل ميندرج کئے جاتے ہيں:
ذی الحجہ)امام علی نقی کے لئے بہت زياده گوسفندخريدلے جن  ٨۔اسحاق جاّلب سے روايت ہے:ميں نے يوم الترويہ (١

  ديا۔شيعونکے بزرگ )ميں تقسيم فرما٣کوآپ نے تمام دوستونواحباب (
..............  

  ،دوسرا حصہ ۔٢٧٥،صفحہ  ٤۔ اعيان الشيعہ ،جلد ١٣١، صفحہ ١٣۔بحاراالنوار، جلد ١
  ۔١٢٩، صفحہ ١٣۔بحاراالنوار ،جلد ٢
  ۔ ٢٤٣۔حياةاالمام علی نقی ،صفحہ ٣

اشعری اور علی بن جعفر  افراد کی جماعت کاايک وفدآپ کے پاس پہنچاجس ميں ابوعمروعثمان بن سعيد، احمد بن اسحاق
ہمدانی تھے ،احمد بن اسحق نے آپ سے اپنے مقروض ہونے کے متعلق عرض کيا توآپ نے اپنے وکيل عمروسے 

  فرمايا:''ان کواورعلی بن جعفر کوتين تين ہزاردينارديدو''،آپ کے وکيل نے يہ مبلغ ان دونوں کوعطاکردی۔
ہ لگايا:(يہ وه معجزه ہے جس پر بادشاہوں کے عالوه اور کوئی قادر ابن شہرآشوب نے اس علوی کرامت بيان پر يہ حاشي

  ) ١نہيں ہوسکتا اور ہم نے اس طرح کی عطا وبخشش کے مثل کسی سے نہيں سنا ہے ۔(
امام نے ان بزرگ افراد پر اس طرح کی بہت زياده جودوبخشش کی اور انہيں عيش وعشرت ميں رکھااور يہ فطری بات ہے 

  سی نعمت کا باقی رکھناہے ۔کہ بہترين بخشش ک
۔ابوہاشم نے امام سے اپنی روزی کی تنگی کا شکوه کيا اور امام نے آپ پر گذرنے والے فاقونکا مشاہده فرماياتوآپ نے اس٢

کے رنج وغم کودورکرنے کيلئے اس سے فرمايا!''اے ابوہاشم! تم خودپر خدا کی کس نعمت کاشکريہ اداکرناچاہتے ہو؟هللا 
ان کارزق ديااوراس کے ذريعہ تيرے بدن کوجہنم کی آگ پرحرام قرارديا،اس نے تجھے عافيت کارزق نے تجھے ايم
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  عطاکياجس نے هللا کی اطاعت کرنے پرتيری مددکی اور تجھے قناعت کارزق عطاکياجس نے تجھے اصراف سے بچايا''۔
  )٢پھر آپ نے اس کو سو درہم دينے کا حکم صادر فرمايا۔(

  وگوں کو جو نعمتيں دی ہينيہ وه بہت بڑی نعمتيں ہينجو هللا نے اپنے بندوں کوعطا کی ہيں ۔امام علی نقی نے ل

  امام کا اپنے مزرعہ (زراعت کرنے کی جگہ )ميں کام کرنا 
  امام اپنے اہل و عيال کی معيشت کيلئے مزرعہ ميں کام کر تے تھے ،علی بن حمزه سے روايت ہے : 

کو مزرعہ ميں کام کرتے ديکھا جبکہ آپ کے قدموں پر پسينہ آرہا تھا ۔ميں نے آپ کی خدمت با برکت ميں نے امام علی نقی 
  ميں عرض کيا :ميری جان آپ پر فدا ہو! کام کرنے والے کہاں ہيں ؟

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

  ۔٤٤١، ص٤۔المناقب، جلد١
  ۔٤٩٨۔امالی صدوق ،صفحہ ٢

د کر تے ہوئے يوں فرمايا: ''زمين پربيلچہ سے کام ان لوگوں نے بھی امام نے بڑے ہی فخر سے اس کے اعتراض کی تنقي
  کياجو مجھ سے اور ميرے باپ سے بہتر تھے ؟''۔

  وه کون تھے ؟
''رسول هللا ۖ ،امير المو منين اور ميرے آباء سب نے اپنے ہاتھوں سے کام کيا ،يہ انبياء مرسلين ،اوصياء اور صالحين کا عمل 

  )١ہے ''۔(
اقعہ اپنی کتاب ''العمل و حقوق العامل فی االسالم ''ميں ذکر کيا ہے ۔اسی طرح ہم نے کام کی اہميت پر داللت ہم نے يہ و

  کرنے والے دوسرے واقعات کا تذکره بھی کيا ہے اور يہ بھی بيان کيا ہے کہ يہ انبياء اور صالحين کی سيرت ہے ۔

  آپ کا زہد
يں زہد اختيار کيا ،اور دنيا کی کسی چيز کو کو ئی اہميت نہيں دی مگر يہ کہ حضرت امام علی نقی نے اپنی پوری زند گی م

اس چيز کا حق سے رابطہ ہو ،آپ نے ہر چيز پر هللا کی اطاعت کو ترجيح دی۔ راويوں کا کہنا ہے کہ مدينہ اور سامراء ميں 
ارا اور بہت ہی دقيق طور پر تالشی آپ کے مکان ميں کو ئی چيز نہيں تھی ،متوکل کی پولس نے آپ کے مکان پر چھاپا م

لی ليکن ان کو دنيا کی زند گی کی طرف ما ئل کر نے والی کو ئی چيز نہيں ملی ،امام ايک کھلے ہوئے گھر ميں بالوں کی 
  ايک ردا پہنے ہوئے تھے ،اور آپ زمين پر بغير فرش کے ريت اور کنکريوں پر تشريف فرما تھے ۔

يشک امام علی نقی دنيا کی کسی چيز سے بھی رغبت نہيں رکھتے تھے ، آپ مسجد سے اس سبط احمد جوزی کا کہنا ہے : ب
طرح وابستہ تھے جيسے اس کاالزمہ ہوں ،جب آپ کے گھر کی تالشی لی تو اس ميں مصاحف ، دعائوں اور علمی کتابوں 

  کے عالوه اور کچھ نہيں پايا ۔
دگی بسر کر تے تھے جو دنيا ميں سب سے زياده زاہد تھے ،انھوں حضرت امام علی نقی اپنے جد اميرالمو منين کی طرح زن

  نے دنيا کو تين مرتبہ طالق دی تھی جس کے بعد رجوع نہيں کيا جاتا ہے ،اپنی خالفت کے دوران
..............  

  ۔٤٦۔حياةاالمام علی نقی ، صفحہ ١

ھی کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے شکم پر پتھر انھوں نے مال غنيمت ميں سے کبھی اپنے حصہ سے زياده نہيں ليا ،آپ کب
باندھتے تھے،وه اپنے ہاتھ سے ليف خرما کی بنا ئی ہو ئی نعلين پہنتے تھے، اسی طرح آپ کا حزام ''تسمہ '' بھی ليف خرما 

سختی کاتھا ،اسی طريقہ پر امام علی نقی اور دوسرے ائمہ عليہم السالم گامزن رہے انھوں نے غريبوں کے ساتھ زندگی کی 
  اور سخت لباس پہننے ميں مواسات فرما ئی ۔

  آپ کا علم 
حضرت امام علی نقی علمی ميدان ميں دنيا کے تمام علماء سے زياده علم رکھتے تھے ،آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے

کے پيچيده اور پوشيده آگاه تھے ،آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کيا ،تمام علماء و فقہاء شريعت اسالميہ 
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مسا ئل ميں آپ ہی کے روشن و منور نظريے کی طرف رجوع کرتے تھے ،آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا سخت دشمن 
متوکل بھی جس مسئلہ ميں فقہا ميں اختالف پاتا تھا اس ميں آپ ہی کی طرف رجوع کر تا تھا اور سب کے نظريات پر آپ 

  ل ميں وه مسائل پيش کررہے ہيں جن ميں متوکل نے امام کی طرف رجوع کيا ہے :کے نظريہ کو مقدم رکھتا تھاہم ذي
۔متوکل کا ايک نصرا نی کاتب تھا جس کی بات کو وه بہت زياده مانتا تھا ،اس سے خالص محبت کرتا تھا ،اس کا نام ليکر ١

ايک جماعت نے اس کو ابو نوح کی کنيت نہيں پکارتا تھا بلکہ اس کو ابو نوح کی کنيت سے آواز ديا کر تاتھا، فقہا ء کی 
دينے سے منع کرتے ہوئے کہا :کسی کافر کومسلمان کی کنيت دينا جا ئز نہيں ہے ، دوسرے ايک گروه نے اس کو کنيت دينا

جا ئز قرار ديديا،تو اس سلسلہ ميں متوکل نے امام سے استفتا کيا۔امام نے اس کے جواب ميں بسم هللا الرحمن الرحيم کے 
) ''ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جا ئيں اور وه ہالک ہو جا ئے ''۔امام علی نقی ١يہ آيت تحرير فرما ئی :(تَبَّْت يََدا َبِی لَہٍَب َوتَبَّ )،(بعد

  )٢نے آيت کے ذريعہ کافرکی کنيت کے جواز پردليل پيش فرما ئی اور متوکل نے امام کی رائے تسليم کر لی ۔(
هللا تبارک و تعالٰی سے نذر کی کہ اگر ميں اچھا ہو گيا تو درہم کثيرصدقہ دونگا ،جب وه ۔متوکل نے بيماری کی حالت ميں ٢

  اچھا ہو گيا تو اُس نے فقہا ء کو جمع کر کے اُ ن سے صدقہ کی مقدار کے سلسلہ ميں سوال
..............  

  ۔١۔سورئہ مسد، آيت ١
  ۔٢٣٩۔حياة االمام علی نقی ، صفحہ ٢

نے کی مقدار کے متعلق اختالف ہو گيا ،متوکل نے اس سلسلہ ميں امام سے فتوٰی طلب کيا تو امام نے کيا فقہاء ميں صدقہ دي
دينار صدقہ دينے کے لئے فرمايا ،فقہا ء نے اس فتوے سے تعجب کا اظہار کيا ، انھوں نے متوکل سے کہا کہ٨٣جواب ميں 

هللاُ اب ميں فرمايا : خداوند عالم فرماتا ہے :( لَقَْد نََصَرُکْم اوه امام سے اس فتوے کا مدرک معلوم کرے تو امام نے اُن کے جو
)''بيشک هللا نے کثير مقامات پر تمہاری مدد کی ہے ''اور ہمارے سب راويوں نے روايت کی ہے کہ ١فِی َمَواِطَن َکثِيَرٍة )، (

  )٢تھی ۔( ٨٣سرايا کی تعداد 
ير المو منين اچھے نيک کام ميں اضافہ فرماتے تھے تو وه اُن سب امام نے جواب کے آخر ميں مزيد فرمايا :''حب کبھی ام

  )٣کے لئے دنيا و آخرت ميں سب سے زياده منفعت آور ہوتا تھا ''۔(
۔اور جن مسا ئل ميں متوکل نے امام کی طرف رجوع کيا اُن ميں سے ايک مسئلہ يہ ہے کہ متوکل کے پاس ايک ايسے ٣

ان عورت سے زنا کيا تھا ،جب متوکل نے اُس پر حد جاری کرنے کا اراده کيا تو نصرانی شخص کو اليا گيا جس نے مسلم
وه مسلمان ہو گيا ،يحيٰی بن اکثم نے کہا :اس کے ايمان کے ذريعہ اُ س کا شرک اور فعل نابودہو گيا ،بعض فقہا ء نے اُس پر 

ديا ،تو متوکل نے يہ مسئلہ امام علی نقی کیتين طرح کی حد جاری کرنے کا فتوٰی ديا ،بعض فقہا ء نے اس کے خالف فتوٰی 
خدمت ميں پيش کيا،آپ نے جواب ميں فرمايا کہ اس کو اتنا مارا جائے کہ وه مرجائے ،يحيٰی اور بقيہ فقہاء نے اس کا انکار 

ھا : کرتے ہوئے کہا :ايسا کتاب و سنت ميں نہيں آيا ہے ۔ متوکل نے ايک خط امام کی خدمت ميں تحرير کيا جس ميں لک
مسلمان فقہا اس کا انکار کر رہے ہيں اور ان کا کہنا ہے کہ يہ کتاب خدا اور سنِت رسول ميں نہيں آيا ہے۔ لٰہذا آپ ہمارے 

  لئے يہ بيان فرما ديجئے کہ آپ نے يہ فتوٰی کيوں ديا ہے کہ اس کو اتنا مارا جائے جس سے وه مرجائے ؟
  بعد يہ آيت تحرير فر ما ئی : امام نے جواب ميں بسم هللا الرحمن الرحيم کے

اَجائَْتہُْم ُرُسلُہُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوابَِما ِعْنَدہُْم ِمْن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِہْم َماَکانُوا بِِہ يَْستَ  اَرَ◌ْوا َبْ◌َسنَا قَالُواآَمنَّا بِا(فَلَمَّ َوْحَدهُ هللاِ ْہِزئُون فَلَمَّ
  )٤)۔( َوَکفَْرنَابَِماُکنَّا بِِہ ُمْشِرِکينَ 

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

  ۔٢٥۔سورئہ توبہ، آيت ١
  ۔٣٦٠۔تاريخ اسالم ِذہبی ،چھبيسويں طبقہ کے رجال ۔تذکرة الخواص ،صفحہ ٢
  ۔ ٢٦، صفحہ ١٢۔المنتظم، جلد ٣
  ۔٨٤۔٨٣۔سورئہ غافر، آيت ٤

کا مذاق اڑارہے  ''پھر جب اُن کے پاس رسول معجزات ليکر آئے تواپنے علم پر ناز کرنے لگے ،اور نتيجہ ميں جس بات
تھے اسی نے اپنے گھيرے ميں لے ليا ہے ۔پھر جب انھوں نے ہمارے عذاب کو ديکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے يکتا پر 

  ايمان الئے ہيں اور جن باتوں کا شرک کيا کرتے تھے سب کا انکار کررہے ہيں ''۔
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  )١اور متوکل نے امام کا نظريہ تسليم کر ليا۔(

  يںآپ کے اقوال زرّ 
امام علی نقی نے کچھ نورانی کلمات کا مجموعہ بيان فرمايا ہے جس ميں مختلف تربيتی اور فطری اسباب بيان فرمائے ہيں 

  جو عالم اسالم ميں تفکر کی سب سے بہترين دولت شمار کئے جاتے ہيں :
،جميل سے صاحب جمال خود اس کا ۔امام علی نقی کا فرمان ہے: ''خير (اچھا ئی )سے بہتر خود اس کا انجام دينے واال ہے١

  کہنے واال ہے ،اور علم عمل کرنے والے ترجيح رکھتا ہے۔۔۔ ''۔
  امام نے اِن کلمات کے ذريعہ اُن اشخاص کی توصيف کی ہے جو اِن صفات سے آراستہ ہيں :

  الف:نيک کام کرنے واال اخالقی ارزشوں کے لحاظ سے اچھا ئی سے بہتر ہے ۔
  ،چونکہ يہ شخص لوگوں کو فائده پہنچاتا ہے ۔ ب۔اچھی بات کہنے واال

ج۔اپنے علم پر عمل کرنے واال ،علم پر ترجيح رکھتا ہے ،بيشک علم عمل کے لئے وسيلہ اور تہذيب چاہتا ہے ،جب علم پر 
ہ علمعمل ہوتا ہے تو اس کی رسالت کا حق ادا ہوجاتا ہے ،علم محفوظ ہوجاتا ہے ،اس کی شان و منزلت بڑھ جا تی ہے اور ي

  سے بہتر ہے ۔
  ۔امام علی نقی کا فرمان ہے:کرامت سے نا آشنا شخص کی بہتری اس ميں ہے کہ وه ذليل ہوجائے ''۔٢

يہ کلمہ کتنا زيبا ہے کيونکہ جو شخص کرامت انسا نی سے نا آشنا ہے اور انسا نی اقدار کی خبر نہيں رکھتا اس کی بہتری 
  ۔  اسی ميں ہے کہ اس سے رو گردانی کی جائے

  ۔امام علی نقی کا فرمان ہے:''سب سے بڑا شر بری عادت ہے ''۔٣
..............  

  ۔١٦٧،صفحہ ٢۔شرح شافيہ مؤلف ابو فراس ،جلد ١

بيشک سب سے بڑی مصيبت بری عادت ہے، اس سے انسان عظيم شّر ميں مبتال ہوجاتا ہے جس سے متعدد مصيبتيں اور 
  مشکليں پيدا ہو جا تی ہيں ۔

  ی نقی کا فرمان ہے:''جہالت اور بخل سب سے بری عا دتيں ہيں۔۔۔''۔۔امام عل٤
اس ميں کو ئی شک و شبہ نہيں ہے کہ جہالت اور بخل بری عا دتيں ہيں ،يہ دونوں انسان کو اس کے پروردگار سے دور 

  کرديتی ہيں اوروه اُن دونوں کے ساتھ حيوان سائم کی طرح زندگی بسر کرتا ہے ۔
  فرمان ہے:''نعمتوں کا انکار سستی کی عالمت ہے اور رّدو بدل کا سبب ہوتا ہے ''۔ ۔امام علی نقی کا٥

بيشک جس نے کفراِن نعمت کيا اور نعمتوں کا شکر ادا نہيں کيا وه کا ہل ہے ،منعم کے دائرهٔ  اطاعت سے خارج ہے ۔جيسا 
  کہ نعمتونپراکڑنانعمتونکے زوال کا کا سبب ہوتا ہے ۔

رمان ہے:''لڑا ئی جھگڑا پرانی صداقت ''بھا ئی چارگی ''کو ختم کر ديتا ہے مورد اعتماد معامالت کو ۔امام علی نقی کا ف٦
منحل کر ديتا ہے ،جھگڑے کی کم سے کم حد يہ ہے کہ ايک دوسرے پر برتری طلب کی جائے ، جبکہ برتری طلبی جدا ئی

  )١کے اسباب کی بنياد ہے۔۔ ۔''۔(
اقت کی ريسمان کو توڑ ديتا ہے ،محبت و موّدت کو منحل کر ديتا ہے اور دونوں کے مراء مجادلہ کو کہتے ہيں جو صد

  درميان بغض و عداوت کورائج کر ديتا ہے ۔

  امام کے امتحان کے لئے متوکل کا ابن سکيت کو بالنا
ی سے ايسے متوکل نے ايک بہت بڑے عالم دين يعقوب بن اسحاق جو ابن سکيت کے نام سے مشہور تھے کو امام علی نق

مشکل مسائل پوچھنے کی غرض سے باليا جن کو امام حل نہ کر سکيں اور اُ ن کے ذريعہ سے امام کی تشہير کی جا سکے 
۔ابن سکيت امام علی نقی کا امتحان لينے کيلئے مشکل سے مشکل مسائل تالش کرنے لگا کچھ مدت کے بعد وه امام سے 

نے اپنے قصر (محل )ميں ايک اجالس بالياتو ابن سکيت نے امام علی نقی سے سواالت کرنے کيلئے تيار ہو گيا تو متوکل 
  يوں سوال کيا :

  هللا نے حضرت موسٰی کو عصا اور يد بيضا دے کر کيوں مبعوث کيا ،حضرت عيسٰی کو اندھوں ، برص کے 
..............  
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  ۔١٦٠۔١٥٨۔حياة االمام علی نقی ، صفحہ ١

کے لئے کيوں مبعوث کيا، اور حضرت محمد مصطفٰے ۖ کو قرآن اور تلوار دے کر کيوں مريض اور مردوں کو زنده کرنے 
  مبعوث کيا ؟

حضرت امام علی نقی عليہ السالم نے جواب ميں يوں فرمايا :''هللا نے حضرت مو سٰی کو عصا اور يد بيضا دے کر اس لئے 
کے ذريعہ ان کے جادو کومغلوب کردے، وه حيرا ن ره بھيجا کہ ان کے زمانہ ميں جادو گروں کا بہت زياده غلبہ تھا ،جن 

جا ئيناور ان کے لئے حجت ثابت ہو جا ئے ،حضرت عيسٰی کواندھوں اور مبروص کوصحيح کرنے اور هللا کے اذن سے 
 مردوں کو زنده کرنے کيلئے مبعوث کيا کيونکہ ان کے زمانہ ميں طبابت اور حکمت کا زور تھا، خدا وند عالم نے آپ کو يہ
چيزيں اس لئے عطا کيں تاکہ ان کے ذريعہ اُن کو مغلوب کرديں اور وه حيران ره جا ئيں ،اور حضرت محمد ۖ کوقرآن اور 
تلوار دے کر اس لئے مبعوث کيا کيونکہ آپ ۖ کے زمانہ ميں تلوار اور شعر کا بہت زياده زور تھااور وه نورانی قرآن کے 

ردست تلوار کے ذريعہ ان کی تلواروں کو چکا چوندکرديا اور ان پر حجت تمام ذريعہ ان کے اشعار پر غالب آگئے اور زب
  فرما دی ۔۔۔''۔

امام نے اپنے حکيمانہ جواب کے ذريعہ ان معجزوں کے ذريعہ انبياء کی تائيد فرما ئی جو اس زمانہ کے لحاظ سے بہت ہی 
ا ئی جو ايک خطرناک اژدھا بن کر جادو گر وں مناسب تھے، هللا نے اپنے رسول حضرت مو سٰی کی عصا دے کر تائيد فرم

کی اژدھے کی شکل ميں بنا ئی ہوئی رسيوں اور لکڑيونکو نگل گياتو وه مو سٰی کی طرح کی طرح معجزه النے سے عاجز 
آگئے اور وه علی االعالن موسٰی کی نبوت پر ايمان لے آئے ،اسی طرح هللا نے آپ کو يد بيضاء عطا کيا تھاجونور 

  ی ميں سورج کے مثل تھااور يہ معجزه آپ کی سچا ئی کی ايک نشانی تھا۔اورروشن
ليکن پروردگار عالم نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کی اندھوں کو بينائی ،مبروص کو شفااور مردوں کو زنده کرنے کی تائيد

  ے سے عاجز آگئے ۔فرما ئی کيونکہ آپ کے زمانہ ميں طب کا زور اوج کمال پر تھالٰہذا اطباء آپ کا مثل الن
پروردگار عالم نے خاتم االنبياء حضرت محمد مصطفٰے ۖ کی قرآن کريم کے جاودانہ فصيح و بليغ معجزه کے ذريعہ تا ئيد 
فرما ئی جس ميں انسان کی کرامت اور اس کی امن دار حيات کو منظم طريقہ سے بيان کيا گيا ہے ، يہاں تک کہ بلغائے 

ا مثل نہ ال سکے ۔۔۔جيسا کہ هللا نے امير المو منين علی کی کاٹنے والی تلواردے کر تا ئيد عرب اس کے ہم بحث اور اس ک
فرما ئی تھی جو عرب کے سر کشوں کے مشرکين کے سروں کو کا ٹتی جاتی تھی ،اور بڑے بڑے بہادر اس کا مقابلہ 

ننگ ہے وه اس کو ندتی ہو ئی بجلی کرنے سے ڈرتے ہوئے کہا کرتے تھے :علی کی تلوار کے عالوه جنگ سے فرار کرنا 
  کے مانند تھی جومشرکين اور ملحدين کے ستونوں کوتباه و برباد کر ديتی تھی ۔

بہر حال ابن سکيت نے امام سے سوال کيا کہ حجت کسے کہتے ہيں ؟آپ نے فرمايا :''العقل يُعرُف بہ الکاذَب علی ّهللاٰ 
  فيُکذَُّب''۔

رنے سے عاجز ره گيايحيٰی بن اکثم نے اس کو پکارا تو اس نے جواب ديا:ابن سکيت اور ابن سکيت امام کے ساتھ مناظره ک
  )  ١اس کے مناظروں کو کيا ہو گيا ہے يہ صاحب ِ نحو ،شعر اور لغت تھا۔(

امام اپنے زمانہ ميں صرف شريعت کے احکام ميں ہی اعلم نہيں تھے بلکہ آپ تمام علوم و معارف ميں اعلم تھے اور ہم نے 
  ن بحثوں کو اپنی کتاب ''حياةاالمام علی نقی ''ميں تحرير کياہے۔اُ 

  عبادت 
ائمہ ہدی عليہم السالم کی ايک صفت خدا وند عالم سے تو بہ کرنا ہے کيونکہ خدا سے محبت ان کے اعضا و جوارح ميں 

ے مناجات کرتے ہيناور اس کی مجذوب ہوگئی ہے ،وه اکثر ايام ميں روزه رکھتے ہينراتوں ميں نمازيں پڑھتے ہيں،هللا س
کتاب قرآن مجيد کی تالوت فرماتے تھے ،شاعر ابوفراس حمدانی نے ائمہ ہدٰی اور ان کے دشمن عبا سيوں کے درميان 

  موازنہ کيا ہے ۔ 
  تُْمسی الِّتالوةُ فی ايياتھم ٔاَبدا
  وفی بيوتکم االوتاُرَوالنَُّغُم 

  
  جا تی ہے جبکہ تمہارے گھروں ميں ساز و گانا بجاياجاتا ہے ''۔''ان کے گھروں ميں ہميشہ رات کو تالوت کی 

حضرت امام علی نقی کے مانند عباد ت تقوی ٰاور دين کے معاملہ ميں اتنا پا بند انسان کوئی دکھا ئی نہيں ديتا، راويوں کا کہنا
تيسری رکعت ميں سورئہ الحمد اور ہے :امام نے کبھی بھی کوئی بھی نافلہ نماز ترک نہيں کی آپ مغرب کی نافلہ نماز کی 
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  )تک پڑھتے تھے اور چوتھی٢سورئہ حديد اس آيت :(وعليم بذات الصدور ) (
)کی آخری آيات کی تالوت کرتے تھے، امام سے دورکعت نماز نافلہ منسوب ١رکعت ميں سورئہ الحمد اور سورئہ حجرات (

يس کی تالوت کرتے تھے اور دوسری رکعت ميں سورئہ  کی گئی ہے جس کی پہلی رکعت ميں آپ سورئہ فاتحہ اور سورئہ
)پڑھتے تھے، ہم آپ کی قنوت اورنماز صبح اور نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی دعائوں  ٢فاتحہ اور سورئہ رحمن (

  کو (حياةاالمام علی نقی ) ميں بيان کرچکے ہيں ۔
..............  

  ۔٢٤٣۔٢٤٢۔حياةاالمام علی نقی ، صفحہ ١
 ۔٦حديد آيت  ۔سورئہ٢

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  متوکل کے ساتھ 
  متوکل خاندان نبوت کا سب سے زياده سخت دشمن تھا وه ان سے بغض عداوت رکھنے ميں مشہور تھا۔

اس نے امام حسين سيد الشہدا کی قبر مطہر کو منہدم کيا ۔امام حسين کی قبر کی زيارت کرنے سے منع کيا، زيارت کرنے 
والوں پر مصيبتيں ڈھائيں، مورخين کا کہنا ہے کہ اس نے علو يوں پر سب سے زياده ظلم وستم ڈھائے اور بنی اميہ اہل بيت 

  سے دشمنی وعداوت رکھنے ميں مشہور تھے۔ 
متو کل کے سينہ ميں کينہ ودشمنی آگ اس وقت زياده بھڑکتی تھی جب وه مسلمانوں سے امام کے بلند مرتبہ کے بارے ميں 

سنتا تھا اور مسلمان اپنے دلوں ميں ان کا مقام بنا ئے ہوئے تھے، تو اس کی ناک پھول جاتی تھی ،اس کا جادو ٹوٹ جاتا تھا، 
  دگی سے متعلق بعض واقعات ذيل ميننقل کررہے ہيں ۔ہم اس سر کش کے ساتھ ميں امام کی زن

  امام کی شکايت 
ايک بے دين شخص نے عبد هللا بن محمد جو مدينہ ميں متوکل کا والی تھا اس سے امام کی شکايت کی جومندرجہ ذيل 

  خطرناک امور پر مثتمل تھی : 
ے جس سے عباسی حکومت سے مقابلہ کرنے کے ۔عالم اسالم کے مختلف گوشوں سے امام کے پاس بہت زياده مال آتا ہ١

  لئے اسلحہ خريدا جاتا ہے ۔
..............  

  ۔٧٥٠، صفحہ ٤۔وسائل الشيعہ، جلد ١
  ۔٢٩٨،صفحہ  ٥۔وسائل الشيعہ ،جلد ٢

  ۔ تمام اسالمی مقامات پر امام کی بہت زياده محبت اور تعظيم کی جانے لگی ہے ۔٢
ذا اسے اجازت ديدی جائے کہ وه امام کو اسير کرکے سخت قيد خانوں ميں ڈال دے۔امام کی طرف سے قيام کا خطره ہے لہٰ ٣
  ۔

  امام کاشکايت کی تکذيب کرنا
  جب امام کو اپنے خالف اس کی چغلخوری کا علم ہوا۔۔۔

کے  تو آپ نے والی مدينہ کا منصوبہ باطل کرنے کے سلسلہ ميں قدم اٹھايا اور متوکل کو ايک خط تحرير کيا جس ميں اس
عامل کے بغض وکينہ ،اس کے برے معاملہ اور اس کی چغلخوری کی تکذيب کرتے ہوئے تشريح فرمائی اور يہ بھی تحرير

فرمايا کہ وه متوکل کے خالف کوئی بُرا قصدوا راده نہيں رکھتے ہيں اور نہ ہی اس کی حکومت کے خالف خروج کرنا 
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تو وه امام سے مطمئن ہوگيا اور جس چيز کی امام کی طرف نسبت دی چاہتے ہيں جب امام کا يہ خط متوکل کے پاس پہنچا 
  گئی تھی اس نے اس کی تکذيب کی ۔

  متوکل کا امام کے پاس خط 
متوکل نے امام کے خط کے جواب ميں ايک خط لکھا جس ميں اس نے اپنے والی کو اس کے منصب و عہدے سے معزول 

  دعوت دی:کرديا تھا اورآپ کو سامرا آکروہاں رہنے کی 
اما بعد:اے حاکم آپ کی قدر کی معرفت رکھتا ہے، آپ کی قرابت کی رعايت کرتا ہے ،آپ کے حق کو واجب جا نتا ہے ،آپ 

اور آپ کے اہل بيت کے امور کے متعلق تقدير ميں وہی لکھا ہے جس کو هللا صالح سمجھتا ہے ،آپ کی عزت کو پائيدار 
آپ اور ان کو اپنے امن و امان ميں رکھے اور جو آپ اور ان پر واجب  رکھے ،جب تک آپ کے پروردگار کی رضا ہے

  فرمايا ہے اس کو ادا کريں ۔
حاکم نے عبد هللا بن محمد ،جس کو جنگ اور مدينة الرسول ۖميں نماز پڑھانے کا والی بنايا تھا،اس کے عہدے سے بر طرف 

ا،آپ کی قدر کو ہلکا سمجھا،جب آپ نے اس کو الئق کرديا جب اس نے آپ کے حق کے سلسلہ ميں ال علمی کا اظہار کي
سمجھااور اس کی طرف امر منسوب کيااور بادشاه کو آپ کے اس سے برٔی الذمہ ہونے کا علم ہوا ،آپ اپنے کردار و اقوال 

بن ميں صدق نيت کے مالک ہيں ، اور آپ نے خود کو اس کا اہل نہيں بنايا جس کی آپ کو چا ہت تھی ،بادشاه نے محمد 
فضل کو والی بناديا ہے اور اس کو آ پ کی عزت و اکرام کرنے کا حکم ديديا ہے ،آپ کے امر اور مشوره کو ماننے کے 
لئے کہا ہے ،يہی هللا اوربادشاه کے نزديک مقرب بھی ہے ،بادشاه آپ کے ديدار کا مشتاق ہے ،اگر آپ اپنے اہل بيت اور 

تے ہيں تو جب بھی آپ چا ہيں چلے جائيں ،جہاں چا ہيں ٹھہر جا ئيں ،جس طرح چاہنے والوں کی زيارت و مالقات کرنا چا ہ
چا ہيں سير کريں ،اور اگر آپ چا ہيں بادشاه کے والی يحيٰی بن ہر ثمہ اور اس کے ساتھ لشکر کو اپنے ساتھ سير کے لئے 

وت تک آپ کا هللا سے خير خواه لے جا سکتے ہيں ،ہم نے اس کو آپ کی اطاعت کرنے کی اجازت ديدی ہے ،بادشاه اپنی م
ہے ،اس کے بھائيوں ،اوالد ، اہل بيت اور اس کے خواص ميں سے کو ئی ايسا نہيں ہے جس کے ساتھ اس کے مقام و 

منزلت سے زياده مہربانی کی جائے ، ان کی بات قابل تعريف نہيں ہے ،نہ ہی ان کا کو ئی نظريہ ہے ، ان سے زياده کو ئی 
وه سب سے زياده نيک ہيں اور ان کے مقابلہ ميں تمہارے لئے قابل اطمينان ہيں ، والسالم عليکم و رحمة مہر بان نہيں ہے ،

  هللا و برکاتہ۔۔۔ 
  )١ھ ميں تحرير کيا ۔ ( ٢٤٣يہ خط ابراہيم بن عباس نے جما دی الثانی 

  امام علی نقی کا سامرا پہنچنا
يلئے بھيجااور اس سے کہاکہ حکومت کے خالف امام کے قيام پر دقيق متوکل نے يحيٰی بن ہرثمہ کو امام کو مدينہ النے ک

  نظر رکھے ۔
يحيٰی کسی چيز کا قصد کئے بغير مدينہ پہنچا ،امام سے مالقات کی اور آپ کی خدمت ميں متوکل کا خط پيش کيا جب مدينہ 

الہ و فريادکرنے لگے ،مدينہ والوں کو اس بات کی خبر ہو ئی تو وه امام کے بارے ميں متوکل سر کش کے خوف سے ن
والے امام سے بہت زياده محبت کرتے تھے ،کيونکہ مدينہ کے علماء آپ کے علوم سے مستفيض ہوتے تھے ،امام غريبوں 

) يحيٰی نے ان کو تسکين دال ئی اور  ٢پر احسان کرتے تھے ،اورآپ دنيا کی کسی چيز سے بھی رغبت نہيں رکھتے تھے (
  کوئی مشکل پيش نہيں آئے گی۔  قسم کھا ئی کہ امام کو

  امام نے مدينہ ميں اپنے اہل بيت سے خدا حافظ کيا ،يحيٰی نے امام کی خدمت کرنا شروع کياتو وه دنيا
..............  

  ۔٣٧٦۔٣٧٥۔ارشاد ،صفحہ ١
  ۔٥٥٣صفحہ ٩۔مرآة الزمان ،جلد ٢

يداء پر پہنچی اور اس کے بعد آپ نے ياسريہ ميں ميں آپ کے تقوٰی ،عبادت ،اور زہد سے متعجب ہوا ،آپ کی سواری مقام ب
قيام کيا تو وہاں پر اسحاق بن ابراہيم نے آپ سے مالقات کی اور جب امام کے ياسريہ پہنچنے کی خبر شا ئع ہو ئی تو ياسريہ

خل کيا گيا کے رہنے والوں نے آپ کا زبر دست استقبال کيا ،حاالت کے ڈر کی وجہ سے امام کو رات کے وقت بغداد ميں دا
  کہ کہيں امام کے ديدار کے پياسے شيعہ امام کا زبر دست طريقہ سے استقبال نہ کر ليں ۔

يحيٰی بغداد کے حاکم اسحق بن ابراہيم ظاہری کے پاس آيا اور اس کو امام کے مقام و منزلت کا تعارف کرايا ، اور جو کچھ 
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کو بتايا ۔اسحاق نے اس سے کہا : بيشک يہ شخص (امام علی  اس نے آپ کا زہد ،تقوٰی اور عبادت ديکھی تھی سب کچھ اس
نقی )فرزند رسول ہيں ،تونے متوکل کے منحرف ہونے کو پہچان ليا ہے ،اگر تو نے اُن کے متعلق کو ئی بات اُس تک پہنچا 

  ئی تو وه انھيں قتل کر دے گا اور قيامت کے دن نبی کا غصہ تيرے سلسلہ ميں زياده ہو جا ئے گا ۔
اق نے اس کو امام کے حق ميں کو ئی بھی بُری بات متوکل تک نقل کرنے سے ڈراياچونکہ متوکل اہلبيت کا سخت اور اسح

بے شرم دشمن تھا ، يحيٰی نے جلدی سے جواب ديا :خدا کی قسم ميں کسی چيز کو نہيں جانتا جس کا ميں انکار کروں ميں اُن
  نہيں ہوں ۔سے بہترين امر کے عالوه کسی اور چيز سے واقف 

پھر امام علی نقی کی سواری بغداد سے سامرا ء کی طرف چلی جب امام سامرا پہنچے تو يحيٰی جلدی سے حکومت کی ايک 
بہت بڑی شخصيت تُرکی کے پاس پہنچا او ر اُس کو امام کے سامرا ء پہنچنے کی اطالع دی تو تر کی نے يحيٰی کو امام کے

ت نقل کرنے سے ڈراتے ہوئے کہا :اے يحيٰی! خدا کی قسم ، اگر امام کاايک بال بھی بيکا متعلق متوکل کو کو ئی بھی بُری با
  ہوگيا تو اس کاذمہ دارتوہوگا ۔

يحيٰی بغداد کے وا لی اور تر کی غالم کی امام کے سلسلہ ميں موافقت سے متعجب ہوا اور اس نے امام کی حفاظت کرنا 
  )١واجب سمجھا ۔(

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

  ۔ ٣٥٩۔تذکرة الخواص، صفحہ ١١٤،صفحہ ٤۔مروج الذہب ،جلد ٥٥٣،صفحہ ٩لزمان، جلد ۔مرآة ا١

  

  امام خان صعاليک ميں

متوکل نے عوام الناس کی نظرميں آپ کی شان و وقار و اہميت کو کم کر نے کے لئے آپ کو ''خان صعاليک ''''فقيروں کے 
ات کی ، وہاں کے حاالت ديکھ کر بہت رنجيده و ملول ہوئے ٹھہرنے کی جگہ ''مينرکھا ،صالح بن سعيد نے امام سے مالق

  اور آپ سے يوں گويا ہوئے:
ميری جان آپ پر فدا ہو انھوں نے ہر طريقہ سے آپ کا نور بجھانے کا اراده کر رکھا ہے آپ کی شان ميں ايسی کو تا ہی کی

  جا رہی ہے کہ آپ کو اس مقام پر ٹھہرا ديا ہے ۔
اخالق کا شکريہ ادا کياجس سے اس کا رنج و الم کم ہوا اور جب اُس نے امام کے اس معجزه کا  امام نے اس کی محبت اور

مشاہده کياجو هللا نے اپنے اوليا اور انبياء کو عطا فرمايا ہے تو اس کو قدرے سکون ہوا اور اس کا حزن و غم دور ہو گيا 
  )١۔۔۔(

  امام کی متوکل سے مالقات
امام کی بہترين حيات و سيرت سے آگاه کرديا اور يہ بتايا کہ ميں نے امام کے گھر کی تالشی لی  يحيٰی نے جلد ہی متوکل کو

تو اُس ميں مصاحف اور دعائوں کی کتابوں کے عالوه اور کچھ نہيں تھا ،اُن پر جو جنگ کرنے کی تہمت لگا ئی ہے وه با 
ے امام کو اپنے پاس النے کا حکم ديا،جب امام اس کے لکل غلط ہے ،متوکل باغی و سرکش کا غصہ کافور ہو گيا تو اُ س ن

)ليکن آپ کو سامرا ميں رہنے پر مجبور کيا تاکہ وه آپ کی ٢پاس پہنچے تو اُس نے آپ کا بہت زياده احترام واکرام کيا(
  حفاظت کرسکے ۔

  متوکل کا اچھے شاعر کے متعلق سوال کرنا 
  تعلق پوچھا تو اُ س نے متوکل کو بعض دورجاہليت متوکل نے علی بن جہم سے سب سے اچھے شاعر کے م

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

  ۔٣٧٦۔االرشاد، صفحہ ١
  ۔٥٥٣صفحہ ٩۔مرآة الزمان، جلد ٢

جاہليت اور دور اسالم کے شعرا ء کے نام بتائے ،متوکل اُن سے قانع نہيں ہوا تو اُس نے اس سلسلہ ميں امام سے مخاطب ہو 
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  )جس نے يہ اشعار کہے ہيں :  ١نے فرمايا:''حما نی ''(کر سوال کيا تو امام 
  ''لقْد فاخرتنا ف قريش عصابةُ 

  بَِمطِّ خدوٍد َواَْمتَِداِد ٔاَصابِِع 
  

ا تَنَاَزْعنا الَمقَاَل قَضٰی لَنَا    فَلَمَّ
َواِمعِ    َعلَْيِھْم بَِما نَھوٰی نَِداَئ الصَّ

  
ِھْيُد بِفَْضلِنَا   تََرانَا ُسُکوتاً َوالشَّ

ْوِت فُِکلِّ َجاِمِع عَ    لَْيِھْم َجِھْيُر الصَّ
  

نَا ِ اَْحَمَد َجدُّ   فَاِنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ
  َونَْحُن بَنُْوهُ َکالنَُّجْوُم الطََّوالِِع''

  
'' قريش کے سلسلہ ميں ايک جماعت نے تکبر کی بنا پر ہمارے ساتھ فخر و مباہات کياجب ہم نے اُن سے مناظره کيا تو اس 

حق ميں فيصلہ کيا تم ہم کو خاموش ديکھتے ہو جبکہ ہر سجده ميں صدائے اذان کا بلند ہونا ہماری فضيلت کی نے ہمارے 
  گوا ہی ديتا ہے کيونکہ رسول ۖخداہمارے نانا ہيں اور ہم چمکتے ستاروں کی مانند اُن کی اوالد ہيں ''۔

  ا آوازينآتی ہيں ؟متوکل نے امام سے مخاطب ہو کر کہا :اے ابوالحسن گرجہ گھروں سے کي
ْ◌ ٔاَْم َجدَُّک ؟'' ۔''مي ُد َجدِّ ّهللاٰ واشھد ٔاَنَّ محمداًرسول هللا َو ُمَحمَّ ں گواہی ديتا ہوں کہ هللامام نے جواب ميں فر مايا :اشھد ان الاٰلہ االَّ

يرے جد ہيں يا تيرے جد ہيں کے عالوه کو ئی خدا نہيں ہے ،اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ محمد هللا کے رسول ہيں اور محمد ۖ م
  ''؟

متوکل طاغوت غيظ و غضب ميں بھر گيا اور اُ س نے لرزتی ہو ئی آواز ميں کہا :وه آپ کے جد تھے اسی لئے آپ سے دور
  )٢ہو گئے ۔(

  متوکل امام سے ناراض ہو گيا،اس کے دل ميں امام کے خالف بغض و عناد بھر گيا اور اس نے امام 
  ل امور انجام دئے :مخالفت ميں مندرجہ ذي

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

۔حما نی سے مراد يحيٰی بن عبد الحميد کو فی ہے جو بغداد ميں تھے ،ان کے سلسلہ ميں متعدد افراد نے گفتگو کی ہے جيسے سفيان ١
ميں يحيٰی بن معين بن عيينہ ابو بکر بن عياش ،اور وکيع ۔خطيب نے ان کا اپنی کتاب تاريخ بغداد ميں تذکره کيا ہے اور ان کے بارے 

سے روايت نقل کی ہے ان کا کہنا ہے:يحيٰی بن عبد الحميد حما نی ثقہ ہيناور حما نی سے مروی ہے :''معاويہ دين اسالم پر نہيں مرا '' 
ھ ميناُن کا انتقال ہوا ،وه محدثين ميں سے مرنے والے پہلے شخص تھے ،اس کے متعلق الکنی وااللقاب، جلد  ٢٢٨سامراء ميں 

  ميں آيا ہے ۔ ١٩١صفحہ ،٢
  ۔٢٤١۔حياةاالمام علی نقی ، صفحہ  ٢

  

  ۔امام کے گھر پر حملہ١
متوکل نے چند سپاہيوں کو رات ميں امام کے گھر پر حملہ اور آپ کو گر فتار کرنے کا حکم ديا ، سپاہی اچانک امام کے 

رتا پہنے اور اُون کی چا در اوڑھے ہوئے تنہا ريگ گھر ميں داخل ہو گئے اور انھوں نے يہ مشاہده کيا کہ امام بالوں کا کُ 
  ) کے فرش پر رو بقبلہ بيٹھے ہوئے قرآن کی اس آيت کی تالوت فرمارہے ہيں :١اور سنگريزوں(

الَِحاِت َسَواًئ َمْحيَا◌َ ) يِّئَاِت َْن نَْجَعلَہُْم َکالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ   ) ٢ہُْم َوَمَماتُہُْم َساَئ َما يَْحُکُموَن )۔(ْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّ
''کيا برائی اختيار کرلينے والوں نے يہ اختيار کرليا ہے کہ ہم انھيں ايمان النے والوں اور نيک عمل کرنے والوں کے برابر 

  قرار ديديں گے کہ سب کی موت و حيات ايک جيسی ہو يہ اُن لوگوں نے نہايت بدترين فيصلہ کيا ہے ''۔
پاہيوں نے اسی انبياء کے مانند روحا نی حالت مينامام کو متوکل کے سامنے پيش کيامتوکل اس وقت ہاتھ ميں شراب کا جام س

لئے ہوئے دستر خوان پر بيٹھا شراب پی رہا تھا جيسے ہی اُ س نے امام کو ديکھا تو وه امام کی مذمت مينشراب کا جام امام 
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يہ کرتے ہوئے فرمايا :''خدا کی قسم ميرا گو شت اورخون کبھی شراب سے آلوده نہيں کو پيش کرنے لگا امام نے اس کو تنب
  ہوا ''۔

  متوکل نے امام سے کہا :ميرے لئے اشعار پڑھ ديجئے ؟
  امام نے فرمايا:''ميں بہت کم اشعار پڑھتا ہوں'' ۔

درجہ ذيل اشعار پڑھے جن کو ُسن کرمتوکل نہ مانا اور اُس نے اصرار کرتے ہوئے کہا ضرور پڑھئے ۔امام علی نقی نے من
  حزن و غم طاری ہو گيا اور وه گريہ کرنے لگا :

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

  ۔٢١۔سورئہ جا ثيہ، آيت ٢۔٤٣٧،صفحہ ٦۔دائرة معارف بيسويں صدی ہجری، جلد ١

  ''باتُواعلٰی قُلَِل األَْجبَاِل تَْحُرُسھُْم 
َجاِل فَما ٔاَْغنَْتھُُم اْلقُلَلُ    ُغْلُب الرِّ

  
  َواْستُْنِزلُوا بَْعَد ِعزٍّ َعْن َمَراتِبِِھْم 
  فَاُْوِدُعوا ُحفَراً يَابِْئَس مانََزلُوا

  
  ناداھُم صاِرُخ ِمْن بَْعِد َماقُبُِروا
ةُ َوالتَّْيَجاُن َواْلِحلَُل؟   ٔاَْيَن األَِسرَّ

  
  ٔاَْيَن الُوُجْوهُ الَّتِْی کانَْت ُمنَّعَمةً 

  ْستَاُر َواْلِکلَُل؟ِمْن ُدْونِھَا تُْضَر ُب االَ 
  

  فَٔاَْفَصَح اْلقَْبُر َعْنھُْم ِحْيَن َسٔاَلَھُْم 
ْوُد يَْقتَتُِل    تِْلَک اْلُوُجْوهُ َعلَْيھَا الدُّ

  
  قْدطَالما ٔاََکلُْوا َدْھراً َوَما َشِربُْوا 

  فٔاَْصبَُحْوا بَْعَد طُْوِل األَْکِل قَْد ٔاُِکلُْوا''
  

  ن جنھوں نے پہاڑوں کی بلنديوں پرپہروں کے اندر زندگی گزاری تھی ۔'' زمانہ کے رؤسا ء و سالطي
  ايک دن وه آگيا جب اپنے بلند ترين مراکز سے نکال کر قبر کے گڈھے ميں گرا دئے گئے جو اُن کی بد ترين منزل ہے ۔

ک چہرے کہاں ہيں جن اُن کے دفن کے بعد منادی غيب کی آواز آئی کہ وه تخت و تاج و خلعت کہاں ہے اور وه نرم و ناز
  کے سامنے بيش قيمت پردے ڈالے جاتے تھے ؟

  تو بعد ميں قبر نے زباِن حال سے پکار کر کہاکہ آج اُن چہروں پر کيڑے رينگ رہے ہيں۔
  ايک مدت تک مال دنيا کھاتے رہے اور اب انھينکيڑے کھا رہے ہيں ''۔

کر نا چھوڑ ديا،وه زار و قطار رونے لگا،اس نے اپنے پاس متوکل جھومنے لگا ،اس کا نشہ اُتر گيا،اُس کی عقل نے کام 
  سے شراب اٹھوادی ،بہت ہی انکساری کے ساتھ امام سے يوں گويا ہوا :اے ابوالحسن کيا آپ مقروض ہيں ؟

  امام نے جواب ميں فرمايا:''ہاں ،ميں چار ہزار درہم کا مقروض ہوں'' ۔
  )١يااورامام آپ کے بيت الشرف پر پہنچا ديا ۔ (متوکل نے امام کو چار ہزار درہم دينے کا حکم د

يہ واقعہ خدا وند عالم کے حرام کرده تمام گناہوں کا ار تکاب کرنے والے سر کشوں سے امام کے جہاد کرنے کی عکا سی 
  کرتا ہے ،امام نے اس کے ملک اور سلطنت کی کو ئی پروا نہ کرتے ہوئے اس کو نصيحت فر ما ئی

..............  
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  ۔٦٧۔االتحاف بحب االشراف ،صفحہ ٣٦١۔تذکرة الخواص، صفحہ ٩٦٠،صفحہ ٢آة الجنان ،جلد ۔مر١

هللا کے عذاب سے ڈرايا ،دنيا سے مفارقت کے بعد کے حاالت کا تعارف کرايا،اس کا لشکر ،سلطنت اور تمام لذتيں قيامت 
کو يہ بھی بتايا کہ انسان کے مرنے کے دن اس سے اس کے افسوس کرنے کو دفع نہيں کر سکتيں ،اسی طرح آپ نے اس 

  کے بعد اُس کے دقيق بدن کا کيا حال ہوگا ،يہ حشرات االرض کا لقمہہوجائے گا ۔
متوکل نے کبھی اس طرح کا مو عظہ ُسنا ہی نہيں تھا بلکہ اُ س کے کا نوں ميں تو گانے بجانے کی آوازيں گونجاکر تی تھيں 

جانے والے اس کے ارد گرد جمع تھے ،اُ س نے تو اپنی زند گی ميں کبھی خدا ،اس کو اس حال ميں مو ت آگئی کہ گانے ب
  سے کئے ہوئے عہد کو ياد کيا ہی نہيں تھا ۔

  ۔امام پراقتصادی پا بندی ٢
متوکل نے امام پر بہت سخت اقتصا دی پا بندی عائد کی ،شيعوں ميں سے جو شخص بھی امام کو حقوق شرعيہ يا دوسری 

گا اس کو بے انتہاسخت سزا دينا معين کر ديا ،امام اور تمام علوی افراد متوکل کے دور ميناقتصادی لحاظ رقومات ادا کرے 
سے تنگ رہے ،مو منين حکومت کے خوف سے آپ تک حقوق نہيں پہنچا پاتے تھے ، مومنين اپنے حقوق شرعيہ ايک 

ا کرتا تھا اور حکومت کو اس کی کو ئی خبر نہيں روغن فروش کے پاس پہنچا ديتے تھے اور وه اُن کو آپ کے لئے بھيج دي
  )١تھی ،اسی وجہ سے امام کے بعض اصحاب کو دہا نين(روغن فروش ) کے لقب سے ياد کياگيا ہے ۔(

  ۔ امام کو نظر بند کرنا٣
و صقر بن ابی متوکل نے امام کو نظر بند کرنے اور قيد خانہ ميں ڈالنے کا حکم ديديا ،جب آپ کچھ مدت قيد خانہ ميں رہے ت

دلف آپ سے مالقات کيلئے قيد خانہ مينآيا ،نگہبان نے اُس کا استقبال کيا اور تعظيم کی ، دربان جانتا تھا کہ يہ شيعہ ہے تو اُ 
  س نے کہا :آپ کا کيا حال ہے اور آپ يہاں کيوں آئے ہيں ؟

  خير کی نيت سے آياہوں ۔۔۔
  ؟ شايد آپ اپنے موال کی خبر گيری کے لئے آئے ہيں

  ميرے مو ال امير المو منين ،يعنی متوکل ۔
..............  

  ۔٢٦٤۔ ٢٦٢۔حياة االمام علی نقی ، صفحہ ١

دربان نے مسکراتے ہوئے کہا :خا موش رہئے ،آپ کے حقيقی اور حق دار مو ال (يعنی امام علی نقی )، مت گھبرائو ميں 
  بھی شيعہ ہی ہوں ۔

ّٰ ۔   الحمد 
  کرنا چا ہتے ہيں ؟ کيا آپ امام کا ديدار

  ہاں ۔۔۔
  ڈاکيہ کے چلے جانے تک تشريف رکھئے ۔۔۔

جب ڈاکيہ چال گيا تو دربان نے اپنے غالم سے کہا :صقر کا ہاتھ پکڑ کر اُ س کمره ميں لے جائو جہاں پر علوی قيد ہيں اور 
يک چٹا ئی پر بيٹھے ہوئے تھے اور وہيں اِن دونوں کو تنہا چھوڑ دينا ،غالم اُن کا ہاتھ پکڑ کر امام کے پاس لے گيا ،امام ا

پر آپ کے پاس قبر کھدی ہو ئی تھی متوکل نے اس سے امام کوڈرانے کا حکم ديا، امام نے صقر سے فرمايا:اے صقر 
  کيسے آنا ہوا ؟

  صقر :ميں آپ کی خبر گيری کے لئے آيا ہوں ۔
صقر مت گھبرائو وه ہم کو کو ئی گزند نہيں  صقر امام کے خوف سے گريہ کرنے لگے تو امام نے ان سے فرمايا :''اے

  پہنچا سکتا ۔۔۔''۔
صقر نے ہمت با ندھی ،خدا کی حمد و ثنا کی ،اس کے بعد امام سے کچھ شرعی مسا ئل دريافت کئے اور امام نے ان کے 

  )١جوابات بيان فرمائے اور صقر امام کو خدا حافظ کرکے چلے آئے ۔(
..............  
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 ۔٢٦٤۔٢٦٣ی نقی ، صفحہ ۔حياة االمام عل١
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  امام کا متوکل کے لئے بد دعا کرنا 
امام علی نقی متوکل کی سختيوں سے تنگ آگئے ، اُس نے اپنی سنگد لی کی بنا پر امام پر ہر طرح سے سختياں کيں اُ س 

نے هللا کی پناه ما نگی اور ائمہ اہل بيت کی سب سے اجّل و اشرف دعا کی جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے وقت امام 
  نام سے ياد کيا جاتا ہے وه دعائوں کے خزانہ ميں سے ہے ،اس دعا کو ہم اپنی کتاب 

ں اس کو بيان کرنے کی کو ئی حياة االمام علی نقی ميں ذکر کر چکے ہيں ۔ائمہ طا ہرين کی اس مختصر سوانح حيات مي
  ضرورت نہيں ہے ۔

  امام کا متوکل کے ہالک ہونے کی خبر دينا 
متوکل نے مجمع عام ميں امام علی نقی کی شان و منزلت کم کرنے کيلئے ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنائے ، اُ س نے اپنی 

ی کيا ،گر می کا وقت تھا ،گر می کی شدت کی وجہ رعايا کے تمام افراد کو امام کے پاس چلنے کا حکم ديا ،انھوں نے ايسا ہ
سے امام اُن کے سامنے پسينہ ميں شرابور ہوگئے ،متوکل کے دربان نے جب امام کو ديکھا تو فوراً آپ کو دہليز ميں ال کر 

ا دون  بٹھايا رومال سے امام کا پسينہ صاف کر نے لگا اور يہ کہہ کر حزن و غم دور کرنے لگا:ابن عمک لم يقصدک بھذ
  غيرک ۔۔۔تيرے چچا زاد بھائی کا اس سے تيرے عالوه اور کو ئی اراده نہيں ہے ۔

يَّاٍم  َامام نے اس سے فرمايا :''ايھا عنک ''،اُس کے بعد قرآن کريم کی اس آيت کی تالوت فرما ئی : ( َ تََمتَُّعوا فِی َداِرُکْم ثاََلثَةَ 
  )١َذلَِک َوْعد َغْيُر َمْکُذوب)۔(

  ھروں ميں تين دن تک اور آرام کرو کہ يہ وعدئہ اٰلہی ہے جو غلط نہيں ہو سکتا ہے '' ۔''اپنے گ
زراقہ کا کہنا ہے کہ ميرا ايک شيعہ دوست تھا جس سے بہت زياده ہنسی مذاق کيا کرتا تھا، جب ميں اپنے گھر پہنچا تو ميں 

تک پہنچا ئی تو اس کے چہرے کا رنگ متغير ہو  نے اس کو بال بھيجا جب وه آيا تو ميں نے امام سے سنی ہو ئی خبر اس
گيا اور اس نے مجھ سے کہا :ديکھو جو کچھ تمہارا خزانہ ہے اس کو اپنے قبضہ ميں لے لو ،چونکہ متوکل کو تين دن کے 

کی بعد موت آجا ئے گی يا وه قتل ہو جا ئے گا ، اور امام نے شہادت کے طور پر قرآن کريم کی يہ آيت پيش کی ہے ،معلم 
بات زراقہ کی سمجھ ميں آگئی اور اُس نے کہا : ميرے لئے اس بات پر يقين کرنے ميں کو ئی ضرر نہيں ہے، اگر يہ بات 

صحيح ہے تو ميں نے يقين کر ہی ليا ہے اور اگر ايسا نہيں ہے تو اس ميں ميرا کوئی نقصان نہيں ہے ۔ميں متوکل کے گھر 
ر اپنے جاننے والے ايک شخص کے پاس رکھ ديا ،اور تين دن نہيں گذرے تھے کہ پہنچا ،اور وہاں سے اپنا سارا مال لے ک

  متوکل ہالک ہوگيا ،يہ سبقت زراقہ کی راہنما ئی اور اس
..............  

  ۔٦٥۔سورئہ ہود، آيت ١

  )١سے امامت سے سخت لگائو کا سبب بن گئی ۔(

  متوکل کی ہالکت 
الکت کی خبر کے بعد متوکل ہالک ہو گيا يہاں تک کہ اس کا بيٹا منتصر اس پر امام کے ذريعہ متوکل کی تين دن کے بعد ہ

)بدھ کی رات ميں ترکيوں نے اُس پر دھا وا بول ديا جن کا سپہ ساالر ٢ھ ( ٢٤٧شوال  ٤حملہ کرنے والوں ميں شامل تھا ،
ھا ،فتح بن خاقان نے اُ ن سے چيخ کر کہا باغر ترکی تھا ،اُن کے پاس ننگی تلواريں تھيں ،حاالنکہ متوکل نشہ ميں پڑا ہوا ت

:وائے ہو تم پريہ امير المو منين ہے ،انھوں نے اس کی کو ئی پروا نہيں کی ،اُس نے خود کو متوکل کے اوپر گرا ديا کہ 
شايد وه اس کو چھوڑ ديں ليکن انھوں نے ايسا کچھ نہ کيا اور دونوں کے جسموں کے اس طرح ٹکڑے کر دئے کہ دونوں 
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سے کسی ايک کی الش پہچا نی نہيں جا رہی تھی ،دونوں کے بعض گوشت کے ٹکڑوں سے شراب ٹپک رہی تھی ميں 
  ،دونوں کو ايک ساتھ دفن کر ديا گيا ،اس طرح اہل بيت کے سب سے سخت دشمن متوکل کی زند گی کا خاتمہ ہوا ۔ 

  ابراہيم بن احمد اسدی نے متوکل کے بارے ميں پڑھے : 
  ا يا الکرامِ ھَکذا فَلتُکن من

  بين نا ٍ َوِمزھٍَر وَمداِم 
  

 ً   بَيَن َکاَسْيِن ٔاَْرَوتَاهُ َجِمْيعا
  َکأٍْس لَِذاتِِہ َوَکأِْس الِحَماِم 

  
ُرْوِر َحتّیٰ اَتَاهُ    يَقِظُ فِی السُّ

ُ َحْتفُہُ فِی الَمنَاِم    قدََّر ّهللاٰ
  

  َواْلَمنَايا َمراتب يتفاَضْدن 
  الِکَراِم َوبِاْلُمْرھَفَاِت َمْوُت 

  
  لَْم يَْدِر نَْفُسہُ َرُسْوُل الَمنَاَيا 

  بُِصنُْوِف ااْلَْٔوَجاِع َواالَْسقَاِم 
  

  ھَابَہ ُمْعلِناًفََدبَّْت اِلَْيِہ 
  )٣فِْی ُستُْوِر الدُّجٰی يَُداْلُحَساِم (

  
  ''بزرگوں کی موت اسی طرح بانسری ،باجے اور شراب کے درميان ہونا چا ہئے ۔

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

  ۔٢٦٥۔حياةاالمام علی نقی ، صفحہ ١
  ۔٣٤٩، صفحہ ١٠۔تاريخ ابن کثير،جلد ٢
  ۔٢٢٧،صفحہ  ١۔زہر اآلداب، جلد ٣

  ايسے دو پيالوں کے درميان ہو نا چا ہئے جنھوں نے اُس کو سيراب کر ديا ہو ۔
  ايک پيالہ لّذتوں کا ہو اور ايک پيالہ موت کا ہو ۔

  يہاں تک کہ خدا کی مقدر کرده موت نے اس کو نيند کے عالم ميں آليا ۔وه خو شی کے عالم ميں بيدار تھے ،
  درد اور بيماری کی وجہ سے قاصد موت کے آنے پراس کو کچھ احساس تک نہيں ہوا ۔

  اس کو علی االعالن موت آگئی اور تا ريکيوں کے پردے ميں دست شمشير اس کی طرف بڑھ گيا ''۔
رثيہ پڑھا جو اُ س کی خواہش نفس کی عکا سی کر رہے ہيں ، اُس کی موت شراب کےشاعر نے اِن اشعار کے ساتھ اس کا م

جام ،مو سيقی کے آالت و ابزار طبل و ڈھول کے درميان ميں ہو ئی ،اس کو بيماريوں اور دردوں نے ذليل و مضطرب نہيں 
نے دردو آالم کا چھوٹا سا گھونٹ  کيا بلکہ ترکيوں نے اپنی تلواروں سے اس کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر ديا ،اُس

پيا ،اس سے پہلے شعراء بادشاہوں کا مر ثيہ پڑھا کر تے تھے جس کے فقدان سے امت اپنی معاشرتی اصالحات اور عدل و 
  انصاف کو کھو ديتی تھی ۔

ھا لی بہر حال علويوں اور شيعوں کو اس سخت بيماری سے نجات ملی ،اس کے بعد منتصر نے حکومت کی باگ ڈور سنب
،اس نے اپنے باپ کے بر عکس انقالب کی قيادت کی ،اس نے حکومت قبول کی ، اُس کی حکومت کا خو شی سے استقبال 
کيا گيا ،حکومت کی باگ ڈور سنبھا لنے کے بعد اُس نے علويوں پر احسان کر نا شروع کيا اُس نے علويوں کے لئے مندرجہ

  ذيل چيزيں انجام ديں :
کريم رہبر و قائد امام حسين کی زيارت ميں ہونے والی رکاوٹوں کو دور کيا ، اس نيکی کيلئے لوگوں کو ۔دنيائے اسالم کے ١
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ترغيب دال ئی ،جبکہ اس کے باپ نے زيارت پر پابندی لگا رکھی تھی اور زائرين کی مخالفت ميں ہر طرح کے سخت 
  قوانين نافذ کئے تھے ۔

  ۔علويوں کو فدک واپس کيا ۔٢
  ويوں کے چھينے ہوئے اوقاف واپس کئے ۔۔حکومت نے عل٣
۔علويوں کی برا ئی کرنے والے مدينہ کے والی صالح بن علی کو معزول کيا ،اس کے مقام پر علی بن الحسن کو والی بنايا ٤

  )١اور اس کو علويوں کے ساتھ احسان و نيکی کر نے کی تا کيد کی ۔(
نے اُ س کی تعريف اور شکريہ ميں اشعار پڑھے، يزيد بن محمد بن  علوی خاندان پر ان تمام احسانات کو ديکھ کر شاعروں

  مہلبی کا کہنا ہے : 
  َولَقَْد بََرَزَت الطَّالِِبيَّةَ بَْعَد َما
وا َزَماناً قَْبلَھَا و َزَمانا   َذمُّ

  
  َوَرَدْدَت اُْلفَةَ ہَاِشٍم فََرٔاَْيتَھُمْ 

 ً   بَْعَد اْلَعَداَوِة بَْينَھُْم اِْخَوانا
  

  لَْيلَھُْم َوُجْدَت َعلَْيِھْم  آنَْستَ 
  َحتّیٰ نَُسوا ااْلَْٔحقَاَد َوااْلَْٔضَغانا

  
  لَْو يَْعلَُم األَْساَلُف َکْيَف بََرْرتَھُم

  )٢لََرٔاَْوَک ٔاَْثقََل َمْن بِھَا ِمْيَزانا(
  

  ''تم نے علويوں کے ساتھ اچھا برتائو کيا جبکہ اس سے پہلے ان کی مذمت ہو چکی تھی ۔
  ہاشم کی محبت کو پلٹاديا جس کی بنا پر دشمنی کے بعد تم نے ان کو دوست پايا۔ تم نے

  تم نے راتوں ميں ان سے انس اختيار کيا اور اُن پر سخاوت کی يہاں تک کہ وه کينوں اور دشمنی کو بھول گئے۔ 
  گے ''۔ اگر گذشتہ بزرگان کو تمہارے حسن سلوک کا علم ہوجائے تو وه تم کو بہت آبرو مند سمجھيں

منتصر نے نبی ۖ کے خاندان کے اس سلسلہ کو جا ری رہنے ديا جس کو اس کے گذشتہ بزرگ عباسيوں نے ہر چند منقطع 
کرنے کی کو شش کی تھی ،اُ ن سے ہر طرح کے ظلم و ستم اور کشت و خون کو دور کيا ليکن افسوس کہ اُس کا عمر نے 

) اُس کے مر نے کی وجہ ٣اس کو زہر ديديا جس سے وه فوراً مر گيا ،(ساتھ نہ ديا طبيب نے ترکوں کے دھوکہ ميں آکر 
  سے لوگوں سے خير کثير ختم ہو گيا ، اس نے علويوں کو دينی آزا دی دی تھی اور اُن سے ظلم و ستم کو دور کيا تھا ۔

  امام پر قاتالنہ حملہ 
ميں عظيم مرتبہ پر فائز تھے جب امام کے فضا ئل امام ،معتمد عباسی پر بہت گراں گذر رہے تھے ،امام اسالمی معاشره 

  شائع ہوئے تو اس کو امام سے حسد ہو گيا اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد اُن کی علمی صالحيتوں 
..............  

  ۔٣١١،صفحہ ٥۔تاريخ ابن اثير، جلد ١
  ۔٨٣،صفحہ ٤۔مروج الذھب، جلد ٢
  ۔٣٥٧۔تاريخ خلفاء سيوطی، صفحہ 3

ے اُن کی والہانہ محبت کے سلسلہ ميں گفتگو کرتے تووه اور جلتا اُس نے امام کو زہر ہالہل ديديا ، جب امام نے اور دين س
زہر پيا تو آپ کا پورا بدن مسموم ہو گيا اور آپ کے لئے بستر پر ليٹنا الزم ہوگيا(يعنی آپ مريض ہو گئے )آپ کی عيادت 

ميں سے ابوہاشم جعفری نے آپ کی عيادت کی جب اُ نھوننے امام کو زہر کے  کے لئے لوگوں کی بھيڑ اُمڈ پڑی ،منجملہ اُن
  درد ميں مبتال ديکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ،اور مندرجہ ذيل اشعار پر مشتمل قصيده نظم کيا : 

  َما دِت الدنيا فُؤاد العليلِ 
  َواْعتََرْتنِْی َمَواِرُد الالْٔواِئ 
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َماُم نِضُ    ْو َعلِْيلِحيَن قِْيَل ااْلِ

  قُْلُت نَْفِسْی فََدْتہُ ُکلَّ الفَِداِئ 
  

ْيُن اَلْعِتاَللَِک َواْعتَْد لَ    َمِرَض الدِّ
َماِئ    َوَغاَرْت نُُجْوُم السَّ

  
ْقِم    َعَجباً اِْن ُمنِْيَت بِالدَّاِئ َوالسُّ

  َؤاَْنَت ااِلَماُم َحْسُم الدَّاِئ 
  

ْينِ  ْنيَا  ٔاَْنَت ٔاَِسْی األَْدَواَئ ِف الدِّ   والدُّ
  

  )١َوُمْحی األَْمَواِت َوااْلََٔحيَاِئ (
  '' دنيا نے ميرے بيمار قلب کو ہال کر رکھ ديا اور مجھے وا دی ہالکت ميں ڈال ديا ہے۔ 

  جب مجھ سے کہا گيا امام کی حالت نہايت نازک ہے تو ميں نے کہا ميری جان اُن پر ہر طرح قربان ہے ۔
  سے دين ميں کمزوری پيدا ہو گئی اور ستارے ڈوب گئے۔آپ کے بيمار ہونے کی وجہ 

  تعجب کی بات ہے کہ آپ بيمار پڑگئے جبکہ آپ کے ذريعہ بيماريوں کا خاتمہ ہوتا ہے ۔
  آپ دين و دنيا ميں بہترين دوا اور مردوں کو زنده کرنے والے ہيں ''۔

ئی ،آپ کی آمد سے آخرت روشن و منور ہو گئی آپ کی روح پاک مالئکۂ  رحمن کے سايہ ميں خدا کی بارگاه ميں پہنچ گ
،اور آپ کے فقدان سے دنيا ميں اندھيرا چھا گيا ،کمزوروں اور محروموں کے حقوق سے دفاع کرنے والے قائد ور ہبر نے 

  انتقال کيا ۔

  تجہيز و تکفين 
  کو غسل  آپ کے فرزند ارجمند کی امام حسن عسکری نے آپ کی تجہيز و تکفين کی ،آپ کے جسد طاہر

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

  ۔٣٤٨۔اعالم الورٰی ،صفحہ ١

ديا،کفن پہنايا،نماز ميت ادا فر ما ئی ،جبکہ آپ کی نکھوں سے آنسو رواں تھے آپ کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات 
  حسرت آيات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا ۔

  تشييع جنازه 
نازه کيلئے دوڑ کر آئے ،آپ کی تشييع جنازه ميں آگے آگے وزراء ،علماء سامرا ء ميں ہر طبقہ کے افراد آپ کی تشييع ج

،قضات اور سر براہان لشکر تھے ، وه مصيبت کا احسا س کر رہے تھے اور وه اس خساره کے سلسلہ ميں گفتگو کر رہے 
بے نظير تھا ،يہ ايسا بے نظيرتھے جس سے عالم اسالم دو چار ہوا اور اس کا کو ئی بدلہ نہيں تھا ، سامراء ميں ايسا اجتماع 
  اجتماع تھا جس ميں حکومتی پيمانہ پر ادارے اور تجارت گاہيں وغيره بند کر دی گئی تھيں ۔

  ابدی آرام گاه 
امام علی نقی کا جسم اقدس تکبير اور تعظيم کے ساتھ آپ کی ابدی آرامگاه تک اليا گياآپ کوخود آپ کے گھرميں دفن کيا 

  ن والوں کے لئے مقبره شمار کيا جاتا تھا ،انھوں نے انسانی اقدار اور ُمثُل عليا کو زمين ميں چھپا ديا ۔گياجو آپ کے خاندا
)اسی پر ہمارے امام علی نقی ١ھ ميں پير کے دن وفات پا ئی ( ٢٥٤جما دی الثانی  ٢٥آپ کی عمر چا ليس سال تھی آپ نے 

  کے سلسلہ ميں گفتگو کا اختتام ہوتا ہے ۔
..............  
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  ۔١٧٤صفحہ ٣۔کشف الغمہ ،جلد ١٥٠۔نوراالبصار ،صفحہ ١

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم 
حضرت امام ابو محمد حسن عسکری ،ائمہ اہل بيت کی گيارہويں کڑی ہيں جنھوں نے رسالِت اسالم اور اس کے اغراض و 

  مقاصد اور ارزش و اہميت کی بنياد ڈالی ہے۔
يہ امام عظيم، هللا کے بندوں پر اس کی رحمت و بخشش ہيں ،هللا کی نشانيوں ميں سے ايک نشا نی ہيں آپ ہی نے منحرف 

عباسی حکومت کا مقابلہ کيا ،مسلمانوں کے درميان عدل و انصاف قائم کر نے کے لئے جد و جہد کی ،ہم اختصار کے طور 
  کر رہے ہيں: پر آپ کی شان کے متعلق چند باتيں ذيل مينبيان

  آپ کا نسب 
امام کا نسب شريف خاندان نبوت ہے جس کے ذريعہ هللا نے مسلمانوں کو عزت دی ، جنھوں نے حق اور عدل کی بنياد 

رکھی ،اور حق و عدل کو زمين کے تمام شعبوں ميں رائج کيا ،ہمارے خيال ميں کو ئی بھی ايسا خاندان نہيں ہے جس نے 
  کی خدمت اور لوگوں کے درميان فضيلت نشر کرنے پر عمل کيا ہو ۔خاندان نبوت کی طرح حق 

بيشک امام حسن عسکری کا شجرئہ نسب رسول هللا ۖ اور ان کے شہر علم کے دروازے حضرت امير المو منين سے ہے 
  ۔شاعر کہتا ہے : 

  نسب کٔانَّ عليہ من شمس الضحیٰ 
باح َعُموداً    نوراً ومن فلق الصَّ

  
  ہے گويا آپ پر وقت چاشت کی دھوپ پڑ رہی ہے اور سفيدٔی صبح کا ستون قائم ہے ''۔ ''آپ کا نسب اس طرح

  اور وتری کا کہنا ہے : 
  ما ذا يقول الما دحون َ بوْصفِِھْم 
َراطُ َخاَلِئُف اْلُمْختَاِر؟   َوھُُم السُّ

  
ِھْم    ُضِربَْت قُبَاُب فََخاِرِھْم َوُسُموِّ

  ْختَارِ بَْيَن البُتُْوِل الطُّْھِر َواْلمُ 
  

''مدح و ثنا کرنے والے اہل بيت کی شان ميں کيا کہنا چا ہتے ہيناہل بيت تو رسول ۖ کے جانشين ہيں اور ان کی رگوں ميں فا 
  طمہ اطہر اور علی مرتضٰی کا خون دوڑ رہا ہے '' ۔

جعفر صادق بن امام محمد باقر بيشک آپ امام علی نقی بن امام محمد تقی بن علی بن مو سٰی الرضابن امام مو سٰی الکاظم بن 
بن امام علی بن الحسين بن امام حسين بن علی بن ابی طالب سالم هللا عليہم کے فرزند ہيں ،وه ائمۂ  ہدٰی ،مصابيح الدجٰی اور 

اعالم التقٰی ہينجن سے هللا نے ہر رجس کو دور رکھا اور اس طرح پا ک و پاکيزه رکھا جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے 
اور نبی نے اُن کو نجات کی کشتی ،بندوں کی پناه گاه اور باب حطّہ قرار ديا جو بھی اس ميں داخل ہوا وه آمنين ميں قرار 

  پائے گا ۔

  والدت

 
   



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

 
 

عالم اسالم سليل نبوت (فرزند )اور بقيہ امامت کی والدت سے روشن و منور ہو گيا ،راويوں ميں آپ کی جائے والدت کے 
)ميں ٢) ، دوسرا قول يہ ہے کہ آ پ سامراء (١ے ايک قول يہ ہے کہ آپ مدينہ منوره ميں پيدا ہوئے (سلسلہ ميں اختالف ہ

پيدا ہوئے ،اور آپ کس زمانہ ميں يا کس وقت پيدا ہوئے اس سلسلہ ميں بھی راويوں ميں اختالف ہے اور اس سلسلہ ميں 
  بعض اقوال يہ ہيں :

  )٣ھ ميں پيدا ہوئے ( ٢٣٠۔آپ ربيع االول ١
  ) ٤ھ ميں پيدا ہوئے ۔( ٢٣١۔ ٢

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

  ۔٢۔بحر االنساب ،صفحہ ١١٧۔اخبار الدول ،صفحہ ١
  ۔٣٢٤۔تذکرة الخواص ،صفحہ ٢
  ۔٤٨صفحہ ٢۔تاريخ ابو اا لفدا ،جلد ٣
  ۔٣٢،صفحہ ٣۔نجوم الزاہره، جلد ٤

  )١ھ ميں پيدا ہوئے ۔( ٢٣٢۔ ٣
  )٢ھ ميں پيدا ہوئے ۔( ٢٣٣۔ ٤

  عی رسوماتآپ کی والدت پرشر
حضرت امام علی نقی کو جيسے ہی امام حسن عسکری کی والدت با سعادت کی خبر دی گئی تو آپ نے شرعی رسومات 
انجام دينے ميں بڑی سرعت سے کام ليا ،آپ نے بچہ کے دائيں کام ميں اذان اور بائيں کان ميں اقامت کہی ،امام نے اپنے 

کا اقتباس کرتے ہوئے استقبال کيا جن کوہر زمانہ اور ہر جگہ پر مسلمان اپنی فرزند کا خدا کے نور سے ايسے کلمات توحيد
  اکبر ال اٰلہ ااِلَّ ّهللاٰ ''۔هللا زبان پر جا ری کرتے ہيں :'' ا

امام علی نقی نے والدت کے ساتويں دن امام حسن عسکری کاسر منڈايا اور ان کے سر کے بالونکے وزن کے برابر سونا يا 
و صدقہ ديااور اسی وقت اسالمی سنت پر عمل کرتے ہوئے عقيقہ کيا جس ميں دو سال کاگوسفند ذبح کيا چاندی مسکينوں ک

بچہ کا نا م حسن رکھا جو آپ کے چچا حسن جنت کے جوانوں کے سردار کا اسم مبارک ہے ۔آپ(امام حسن عسکری )کی 
جو زمين ميں محرو موں اور مستضفعين کی آرزو کنيت ابو محمد رکھی، يہ آپ کے فرزند امام المنتظر کا اسم گرا می ہے 

  )٣ہيں ۔(

  آپ کی پرورش
امام عسکری نے هللا کے نز ديک سب سے با عزت گھر ميں پر ورش پائی وه بيت امامت جس کے اہل سے پر ور دگار عالم 

  حق ہے ۔ نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا اور ان کو اس طر ح پاک وپاکيزه رکھا جو پاک وپاکيزه رکھنے کا
اس بيت معظم کے متعلق شبراوی کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم يہ بيت شريف بے بہاُدّر ہے ،بہت ہی عظيم نسب ہے ،نورانی 

  نسب قابل فخر اوربلند مرتبہ ہے ،يہ سب صاحب کرامت ہيں يہ شجره ميں کنگھی کے 
..............  

  ۔٨٦حب االشراف صفحہ ۔االتحاف ب١٦٧۔اخبار الدول صفحہ ٢۔بحر االنساب صفحہ ١
  ۔٤٥صفحہ ٧۔دائرة المعارف بستا نی جلد ٢
  ۔١٩۔حياةاالمام حسن عسکری ، صفحہ٣

دانوں کی طرح برابر طيب و طاہر ہيں ،عظمت کے حصے اُن پر تقسيم کر دئے گئے ہيں اور اُ ن ميں صفات کمال نہايت 
  )١درجہ مو جود ہيں ۔(

  هللا سے امام کاخوف
نی ميں هللا سے خوف رکھتے تھے ،موّرخين نے روايت کی ہے کہ ايک شخص کا امام حسن امام حسن عسکری کمس

عسکری کے پاس سے گذر ہوا جبکہ آپ بچوں کے ايک طرف کھڑے ہوئے رو رہے تھے، اس شخص نے کہا :اے نو نہال 
وں کے پاس ہيں :سنو !ميں !مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لئے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وه کھلونے نہيں ہيں جو اِن بچ
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  ابھی آپ کيلئے وه کھلونے خريد کر التا ہوں جن سے يہ بچے کھيل رہے ہيں ؟ 
  امام حسن عسکری نے فرمايا:''نہيں ،ہم کھيلنے کے لئے نہيں پيدا ہوئے ۔۔۔''۔

  وه شخص مبہوت ہوکر ره گيا اور اس نے امام سے کہا :ہم کس لئے پيدا کئے گئے ؟
  ہم علم اور عبادت کے لئے خلق ہوئے ہيں ''۔امام نے فرمايا:''

  اس شخص نے سوال کيا :آپ کو يہ کيسے معلوم ہوا کہ ہماری غرض خلقت علم و عبادت ہے ؟
ے )''کيا تمہارا خيال يہ تھا کہ ہم ن٢امام نے خداوند عالم کے اس فرمان کی تالوت فرمائی :(ٔاَفََحِسْبتُْم ٔاَنََّما َخلَْقنَاُکْم َعبَثاً)''۔(

  تمھيں بيکار پيدا کيا ہے ''۔
وه شخص ہّکا بکَّا ره گيا اور اس نے اسی حيرا نی کے عالم ميں امام سے سوال کيا !اے فرزند! تمھيں کيسے معلوم تم تو 

  بہت کمسن ہو ؟
ں، ميں امام نے فرمايا:''ميں نے اپنی والده کو ديکھا ہے کہ وه بڑی لکڑيوں کو جالنے سے پہلے چھوٹی لکڑياں جالتی ہي

  )٣ڈرتا ہوں کہ کہيں مينچھوٹی لکڑيوں کی طرح جہنم کا ايندھن نہ بن جا ئوں ''۔(
..............  

  ۔٨٦۔االتحاف بحب االشراف، صفحہ ١
  ۔١١٥۔سورئہ مومنون ،آيت ٢
  ۔١٥٥۔جوہرة الکالم فی مد ح السادة االعالم ،صفحہ ٤٥،صفحہ ٧۔دائرة المعارف بستانی، جلد ٣

  ے کمسنی کے عالم ميں اس ايمان کے منفعل ہونے کا مشاہده کيا يہ آپ کی ذات اور اقدارمينسے ہے ؟کيا تم نے امام س

  آپ اپنے پدر بزگوار کے ساتھ
امام حسن عسکری عليہ السالم زکی ابو محمد ہميشہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے ،اور سفر و حضر ميں اُن سے بالکل 

  ی اپنے فرزند ارجمند کے سلسلہ ميں يوں فرماتے ہيں :جدا نہيں ہوئے ،اورامام علی نق
''ابو محمد ،آل محمد ميں بہترين ہيں ،اُن کی حجت قابل وثوق ہے ،يہ ميرے بڑے فرزند ہيں اور ميرے جا نشين ہيں امامت ان

  )١کی جانب منتقل ہو گی ''۔(
طبيعت کے مالک ہيں آپ کی حجت قابل وثوق ہے يہ کلمات بہترين صفات کے ترجمان ہيں چنانچہ آپ آل محمد ۖ ميں بہترين 

  ۔
  آپ ہی پر خالفت اور امامت کی انتہا ہو ئی ،اور آپ ميں يہ تمام فضائل و کماالت موجود تھے۔ 

  آپ کی عبادت 
اپنے زمانہ کے تمام لوگوں ميں سب سے زياده عبادت کيا کر تے تھے ،ان ميں سب سے زياده توبہ اور امام حسن عسکری 

هللا کی اطاعت کر تے تھے ،آپ زياده تر روزه رکھتے ،رات ميں ميں نمازيں پڑھتے قرآن مجيد کی تالوت کرتے اور دعا 
  پڑھتے ۔

) آپ کی ٢ريز تھے جبکہ ميں خواب و بيداری کے عالم ميں تھا( محمد شا کری کا کہنا ہے :امام ابو محمد محراب ميں سجده
روح خدا سے لو لگائے تھی ،آپ کو دنيا کی کسی چيز سے کو ئی سر وکار نہيں تھا ،آپ کی قنوت مينپڑھی جانے والی دعا 

عد پڑھی جانے والی ئيں اس بات پر داللت کر تی ہيں کہ امام خدا کی بارگاه ميں توبہ کيا کرتے تھے ،اسی طرح نماز کے ب
  دعائيں بھی آپ سے نقل ہو ئی ہيں جن کا تذکره ہم نے اپنی کتاب

  ''حياةاالمام حسن عسکری '' مينکيا ہے ۔
..............  

  ،تيسرا حصہ ۔٢٩٥،صفحہ ٤۔اعيان الشيعہ ،جلد ١
  ۔٤٠۔حياةاالمام حسن عسکری ،صفحہ ٢
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  حلم 

انے والے تھے ،عباسی حکومت نے آپ کو قيد خانہ ميں ڈال ديا آپ اتنے آپ لوگوں ميں سب سے زياده حليم اور غصہ پی ج
صابر تھے کہ ذرا سا بھی شکوه زبان پر نہ الئے ،اور کسی ايک سے بھی قيد خانہ کی سختيوں اور مشکالت کی شکايت 

  نہيں فرما ئی ۔

  کرم 
پر بہت زياده احسان کيا کرتے تھے ،آپ امام ابو محمد (حسن عسکری )لوگوں ميں سب سے زياده سخی تھے ،آپ غريبوں 

)لوگوں١کا اپنے معين کرده حقوق شرعيہ وصول کرنے والوں سے فقيروں ،محروموں اصالح ذات البين اور اُن کے عالوه (
کو فائده پہنچانے والوں پر انفاق کا معاہده تھا ۔آپ کے فيض کرم کے متعلق مورخين نے محمد بن علی بن ابراہيم بن امام مو 

سٰی بن جعفر سے روايت کی ہے کہ وه کہتے ہيں : ہمارا زندگی بسر کرنا دشوار ہو گيا تو ميرے والد نے کہا چلو ہم اس 
شخص ''يعنی ابو محمد ''کے پاس چلتے ہيں جن کی ہم نے بہت زياده تعريفيں سنی ہيں ،ميں نے اُن سے عرض کيا :کيا آپ 

: نہيں پہچانتا اور نہ ہی ميں نے آج تک اُن کو ديکھا ہے اُن کا کہنا ہے:ہم چل انھيں پہچانتے ہيں ؟ميرے والد صاحب نے کہا 
پڑے ،راستہ ميں ميرے والد نے کہا :ہم کو پانچ سو درہم کی ضرورت ہے دوسو درہم لباس وغيره کيلئے ،دوسو درہم آٹا اور

کہا :کاش امام مجھے تين سو درہم  خورد و نوش کيلئے ،اور سو درہم اور دوسرے مخارج کيلئے ۔ميں نے اپنے دل ميں
عنايت فر ما ديں ،ميں سو درہم سے اپنی سواری خريدوں گا ، سو درہم خرچ کروں گا اور سو درہم سے لباس وغيره 

مہياکروں گا۔جب ہم پہاڑ سے گذر کر امام کے دروازے پر پہنچے تو گھر سے ايک بچہ نے نکل کر کہا :علی بن ابراہيم اور
اندر بال لو جب ہم نے اندر جا کر سالم کيا تو اُس بچہ نے ميرے والد سے کہا : ''اے علی! تم نے اتنی دير  اُن کے بيٹے کو
  کيوں لگا ئی ؟''

  اے ميرے سيد و آقا ميں آپ سے مالقات کرنے ميں شرم محسوس کر رہاتھا ۔
..............  

  ۔٤٠۔حياةاالمام حسن عسکری ، صفحہ ١

کے پاس کچھ دير ٹھہرے اور پھر ہم دونوں کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے ، کچھ دير کے بعد امام ميرے اور ميرے بيٹے 
امام کا غالم آيا اُس نے علی بن ابراہيم کو پانچ سو درہم کی تھيلی ديتے ہوئے کہا :دو سو درہم لباس ،دو سو درہم آٹا وغيره 

ی ديتے ہوئے کہا : سودرہم سواری ،سو درہم لباس اور سو اور سو درہم خرچ کے لئے ہيں ،اورمجھ کو تين سو درہم کی تھيل
  درہم خرچ کے لئے ہيں ۔اور اب پہاڑ کی طرف سے نہ جانا ،محمد نے امام 

کے حکم کے مطابق سوراء کی طرف سے راستہ طے کيا اور اس کے تمام امور اچھے طريقے سے انجام پا ئے ،اور اس 
  )١کا دولت مندوں ميں شمار ہونے لگا ۔(

ّرخين نے مشکالت اور سختيوں ميں زندگی گذار نے والے اور محرومين کے ساتھ آپ کی سخاوت اور احسانات کے مو
  متعدد واقعات نقل کئے ہيں ۔

  علم 
محققين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری اپنے زمانہ ميں سب سے زياده اعلم اور افضل تھے ،آپ صرف احکام 

ہی ميں سب سے زياده اعلم اور افضل نہيں تھے بلکہ تمام علوم و معارف ميں سب سے زياده افضل  شريعت اور احکام دين
  اور اعلم تھے ۔

  )٢عيسائی ڈاکٹر بختيشوع نے اپنے شاگرد سے امام کے متعلق کہا ہے : وه ہمارے درميان آج سب سے زياده اعلم ہيں ''۔(
لم ہيں ،آپ علوم پر اس طرح مسلّط ہيں جتنا کوئی اور نہيں ہو سکتا اور اس کا مطلب يہ ہے کہ وه دنيا ميں سب سے زياده اع

  يہ شيعوں کا نظريہ ہے کہ ائمہ اہل بيت کو خداوند عالم نے علوم کی تمام اقسام کا علم عطا کيا ہے ۔

  بلند اخالق يا کريمانہ اخالق 
  ں سے ايک نشا نی تھے ، آپ امام حسن عسکری کے بلند و باال اخالق اور آداب ،هللا کی نشانيوں مي
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..............  

  ۔٣٠٠،صفحہ ٣۔کشف الغمہ ،جلد ١
  ۔٣٨۔حياةاالمام حسن عسکری ،صفحہ ٢

دوست اور دشمن سے خو ش روئی سے پيش آتے ،امام کے مکارم اخالق آپ کے دشمن اور کينہ و حسد کرنے والوں پر 
ت ميں بدل ديتے ، آپ کے اخالق سے علی بن اوتانش بہت ايسے اثر انداز ہوتے کہ ان کے بغض و دشمنی کو آپ سے محب

متٔاثر ہوا حاالنکہ وه آل نبی کا سخت دشمن تھا مگر اب جب بھی وه امام سے ملتا تو اپنا منھ پھراليتا آپ کی جاللت و تعظيم و 
اچھی باتيں کيا کرتا تھا  بزرگی کی وجہ سے وه اپنی نظريں اوپر نہيں اٹھاتا تھا اور لوگوں کے درميان امام کے سلسلہ ميں

  )١۔(
امام حسن عسکری عليہ السالم اپنے بلند و باال اخالق ميں رسالت ِ اسالميہ کی ايک خوشبو تھے اور رسول اعظم ۖ کے 

  )٢ثمرات ميں سے ايک ميوه تھے ۔(
..............  

  ۔٢،صفحہ ٣۔کشف الغمہ ،جلد ١
 ۔٤٢۔حياةاالمام حسن عسکری ، صفحہ ٢

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  آپ کے زّرين اقوال
امام حسن عسکری عليہ السالم سے کچھ احا ديث نقل ہو ئی ہيں جو مو عظہ ،ارشاد اور تہذيب نفس پر داللت کر تی ہيں 

  جيسے بلند ارزش وغيره ۔ہم ذيل ميں امام سے منقول بعض روايات نقل کر رہے ہيں :
۔امام حسن عسکری عليہ السالم کا فرمان ہے :''بيشک تمہاری زند گی کم ہو رہی ہے ،تمہاری زندگی کے دن ِگنے ُچنے ١

ہيں ،او ر تم کو اچانک موت آجا ئے گی ،جو نيکی کا بيج بوئے گا وه اچھا کاٹے گا ،جو شر بوئے گا اس کو ندامت ہو گی 
ا ،سستی کرنے والے کوکيامل سکتاہے ،جو حصہ حريص کی قسمت ميں ،ہر کاشت کرنے واال وہی کا ٹے گا جو بوئے گ

نہيں ہے وه اس کو حا صل نہيں کر سکتا ،جس کو کو ئی خير ملے گويا اس کو خدا نے عطا کيا ہے اور جو کسی شر سے 
  )٣محفو ظ ہو گيا اس کو خدا نے محفوظ رکھا ہے ''۔(

سان وه ہے جو مشتبہ مقامات پر ُرک جائے ،بہترين عبادت گذار وه ہے ۔ امام حسن عسکری کا فرمان ہے :'' محتاط ترين ان٢
  )٤جو فرائض ادا کر تا رہے ،بہترين متقی و زاہد وه ہے جو مطلقاً گناه کرنا چھوڑ دے ''۔(

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

  ۔٥١٩۔تحف العقول ،صفحہ ٣
  ۔٥١٩۔تحف العقول ،صفحہ ٤

  هللا تک رسا ئی کے سفر کو شب بيداری کئے بغير طے ۔ امام حسن عسکری عليہ السالم کا فرمان ہے :''٣
  )١نہيں کيا جا سکتا ''۔(

  )٢۔''ہمارے ساتھ ره کر فقير رہناہمارے دشمن کے ساتھ امير رہنے سے بہتر ہے ''۔(٤
  )٣۔بچہ کا کمسنی ميں اپنے باپ پر جرٔات کر نا جوا نی ميں عاق ہونے کی دعوت دينا ہے ''۔(٥
ر نماز ادا کر نا ہی عبادت نہيں ہے بلکہ هللا کے امر کے بارے ميں زياده غور و فکر کرنا بھی ۔''بہت زياده روزے او٦

  )٤عبادت ہے ''۔(
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  امامت کے دالئل 
هللا نے انبياء اور اوصياء کو معجزے عطا کئے ہيں جن کی مثال النے سے انسان عاجز ہے ،تاکہ يہ معجزے انبياء اور 

يت اور خير النے کی شہادت ديں ۔۔۔امت کی طرف آنے والے انبياء اور اوصياء لوگوں کےاوصياء کے هللا کی طرف سے ہدا
دلوں ميں مخفی امور سے واقف ہوتے ہيں جيسا کہ وه عنقريب واقع ہونے والے واقعات سے بھی آگاه ہوتے تھے ،خداوند 

ہ چيز ديکھنے کو ملتی ہے کہ وه واقعات عالم نے ائمہ ہدٰی کو يہ چيز عطا کی ہے ۔اُن ميں سے ہر ايک کی زند گی ميں ي
کے رونما ہونے سے پہلے اُن کی خبر ديديا کر تے تھے ،ہم ان امورکے سلسلہ ميں امام حسن عسکری سے منقول واقعات 

  نقل کر رہے ہيں جن کی آپ نے خبر دی ہے :
ک ضرورت کی شکايت کی اور ۔اسماعيل بن محمد عباسی سے روايت ہے :ميں نے امام حسن عسکری عليہ السالم سے اي١

قسم کھا کر کہا کہ ميرے پاس ايک بھی دينار نہيں ہے ،امام نے مجھ سے فرمايا : تم خدا کی جھوٹی قسم کيوں کھا رہے ہو 
حاالنکہ تمہارے گھر ميں دوسو دينار مدفون ہيں ؟ليکن ميرا يہ قول تجھ کو عطاکرنے سے نہيں رو ک سکتا ۔اے غالم 

  نار ہيں ؟پھر آپ نے مجھے سو دينار عطا فرمائے ۔تمہارے پاس کتنے دي
  پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمايا :''تم نے وقِت ضرورت استفاده کے لئے دينار مخفی کئے تھے ''۔

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

  ۔٩٩۔حياةاالمام حسن عسکری عليہ السالم ،صفحہ ١
  ۔٢٩٩،صفحہ ٥۔بحار االنوار ،جلد ٢
  ۔٩٨لسالم ،صفحہ ۔ حياةاالمام حسن عسکری عليہ ا٣
  ۔٥١٨۔تحف العقول، صفحہ ٤

  اُس نے کہا :ميں نے پريشا ن ہو کر انھيں ڈھونڈھا تو وه مجھے نہيں مل سکے چونکہ ميرے ايک فرزند کو 
  )١اس جگہ کا پتہ چل گيا تھا لٰہذا وه انھيں چو ری کرکے فرار ہو گيا ''۔(

ں نے امام حسن عسکری عليہ السالم سے قيد خانہ کی سختيوں کی ۔ابو ہاشم سے روايت ہے :ميں قيد خانہ ميں تھا تو مي٢
شکايت کی امام نے تحرير فرمايا کہ تم آج ظہر کی نماز اپنے گھر ادا کروگے ،چنانچہ ايسا ہی ہوا اور مينقيد خانہ سے آزاد 

  )٢ہوا اور ميں نے ظہر کی نماز اپنے گھر ادا کی ''۔(
ام حسن عسکری کو يہ فرماتے سنا ہے : ''بيشک جنت ميں ايک دروازه ہے جس کو۔ابو ہاشم سے روايت ہے کہ ميں نے ام٣

معروف کہا جاتا ہے اور اس ميں اہل معروف(نيکی کرنے والوں ) کے عالوه کو ئی اور داخل نہيں ہو گا ، ميں نے دل ہی 
تھيں اُن پر خوش ہوا ۔ امام حسن دل ميں خدا کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کی حاجتيں پوری کرنے ميں جو تکليفيں اٹھائی 

عسکری عليہ السالم نے مجھ پر نظر ڈالی اور جو کچھ ميرے دل ميں تھا اُس کے متعلق فرمايا :تم نے يہ بات جان لی ہے کہ
جو کچھ تم نے انجام ديا ہے ،بيشک اس دنيا ميں اہل معروف ہی آخرت ميں اہل معروف ہيں ،اے ابو ہاشم! خدا تم کو اُن ہی 

  )٣وں ميں سے قرار دے اور تجھ پر رحم کرے ''۔( لوگ
۔محمد بن حمزه دوری سے روايت ہے کہ :ميں نے امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت با برکت ميں تحرير کيا کہ آپ٤

خدا  خدا سے ميرے مالدار ہونے کی دعا فر ما ديجئے ،تو امام نے جواب ميں تحرير فرمايا :ميں تمھيں بشارت ديتا ہوں کہ
تمھيں مالدار بنا دے گا ،تمہارے چچا زاد بھا ئی يحيٰی بن حمزه کا انتقال ہو گيا ہے اُ س نے اپنے بعد ايک ہزار درہم چھوڑے
ہيں اور تيرے عالوه اور کو ئی وارث بھی نہيں ہے ، يہ عنقريب تمھيں مل جا ئيں گے لٰہذا تم خدا کا شکر ادا کرو ميانہ روی

  اف نہ کر نا ۔۔۔''۔سے کا م لينا اوراسر
کچھ مدت گذر جانے کے بعد ميرے پاس مال اور چچا زا د بھا ئی کے مرنے کی خبر پہنچی جس سے ميرا فقر دور ہو گيا 

  )٤،ميں نے حق هللا اداکيا اور اسراف نہيں کيا ۔(
..............  

  ۔١٥٣۔نور االبصار ،صفحہ ١
  ۔٣٧٢۔اعالم الورٰی، صفحہ ٢
  ۔٢٥٢۔نوراالبصار ،صفحہ ٣
  ۔١٥٢۔نور االبصار ،صفحہ ٤
  ۔محمد بن حسن بن ميمون سے روايت ہے :ميں نے امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں ٥
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فقر و تنگدستی کی شکايت تحرير کی اس کے بعد اپنے دل ميں کہا :کيا ابو عبدهللا نے نہيں فرمايا ہے کہ :ہمارے ساتھ فقر 
  ت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے ''۔ميں رہنا ہمارے دشمن کے ساتھ ثرو

امام نے جواب ميں تحرير فرمايا :''خدا وند عالم ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف کر ديتا ہے اور اسی طرح جس طرح 
تمہارا نفس بتا تا ہے ہمارے ساتھ ره کر غريب رہنا دشمنوں کے ساتھ ره کر امير رہنے سے بہتر ہے، ہم اس کے لئے پناه 

ہماری پناه گاه ميں آنا چا ہتا ہے ،جو ہمارے لئے بصيرت حا صل کرنا چاہے اس کے لئے نور ہيں جو ہم کو  گاه ہيں جو
  )١دوست رکھتا ہے وه آخرت ميں ہمارے ساتھ ہوگا اورجو ہم سے منحرف ہو جاتا ہے وه جہنم ميں جا ئے گا ''۔(

ميں آپ سے نگينہ کے بارے ميں سوال کر نے کی ۔ابو ہاشم سے روايت ہے : ميں امام حسن عسکری کی خدمت با برکت ٦
غرض سے حاضر ہوا تاکہ اس کی انگوٹھی بنا کر پہن سکوں ، ميں آپ کے پاس بيٹھ گيا اور جس کام کے لئے آيا تھا وه 
بھول گيا جب امام سے رخصت ہو کر چلنے لگا تو آپ نے مجھے انگو ٹھی عطا کی اور مسکراتے ہوئے فرمايا :''تو نے 

چاہاتھا ليکن ہم نے تجھے انگوٹھی ديدی ہے، ميں نے اُن سے ايسے نگينہ کے بارے ميں سوال کرنا چاہا جس سے نگينہ 
برکت کيلئے انگو ٹھی بنانا چا ہا تھا ،خدا تجھے اس کے ذريعہ برکت دے''، مجھے بہت تعجب ہوا اور ميں نے عرض کيا 

مام ہيں جن کے ذريعہ ميں خدا کا فضل و کرم حاصل کرتا :اے ميرے سيد و سردار!بيشک آپ هللا کے ولی اور ميرے ا
  )٢ہوں،آپ نے فرمايا :''اے ابو ہاشم !خدا تم کو معاف کرے ''۔(

يہ وه چند واقعات تھے جن کی امام حسن عسکری نے خبر دی تھی جو امامت کی دليليں ہيں ،يہ بات شاياِن ذکر ہے کہ تمام 
ور دلوں ميں پوشيده باتوں سے واقف ہوتے ہيں ،اس سلسلہ ميں اخبار نقل کی گئیائمہ اہل بيت نفوس پر عارض ہونے والے ا

ہيں هللا نے اِ ن کو ائمہ کی امامت کی دليل قرار ديا ہے جس طرح اُس نے انبياء اور رسولوں کو معجزے عطا کئے ہيں جن 
کو ئی غلو نہيں ہے اور نہ ہی دائرهٔ   کا مثل النے سے انسان عاجز ہيں ائمہ کے متعلق شيعوں کا يہی عقيده ہے اِس ميں

  منطق سے باہر کو ئی بات ہے ۔ 
..............  

  ۔٤٣٥، صفحہ ٤۔مناقب آل ابی طالب، جلد ١
  ۔٤٣٧، صفحہ ٤۔مناقب جلد ٣٧٥۔اعالم الورٰی ،صفحہ ٢

  

  امام حسن عسکری عليہ السالم کا علی بن الحسين فقيہ کے نام خط 

و الحسن علی بن الحسين بن مو سٰی بن بابويہ قمی شيعوں کے عظيم الشان عالم ، علم حديث ،علم امام نے فقيہ ،عالم جليل اب
فقہ اور دوسرے تمام اسالمی علوم ميں متبحر کو ايک خط تحرير فر مايا جس ميں بسم هللا کے بعد يوں تحريرہے :'' تما م 

يلئے ہے ،جنت موحدين کيلئے ہے ،ظالمين کے عالوه کوتعريفيں اس خدا کے لئے ہيں جو عالمين کا رب ہے ،عاقبت متقين ک
ئی دشمن نہيں ہے ،احسن الخالقين هللا کے عالوه کو ئی خدا نہيں ہے ،اور درود وسالم ہو سب سے افضل مخلوق محمد اور 

  آپ ۖ کی طيبہ و طاہره عترت پر ۔

  اما بعد :
د اور فقيہ ابو الحسن علی بن الحسين علی بن بابويہ قمی خدا تم ميں تمہيں وصيت کر تاہوں ۔اے ميرے قابل احترام ،قابل اعتما

کو اپنی مرضی کے مطابق کامياب و کامران فرمائے ،اپنی رحمت اور تقوٰی کے ذريعہ تمہارے صلب ميں نيک اوالد قرار 
رادران کے ساتھ مو دے۔نماز قائم کرو ،زکات ادا کرو ،اپنے گناہونسے استغفار کرو ،غصہ کو پی جائو ،صلۂ  رحم کرو ،ب

اسات کرو اور ان کی پريشانيوں ميں حاجتيں پوری کرنے کی کو شش کرو ،ان کی جہالت و نا دانی کے مو قع پر بردبار 
بنو،دين ميں تدبر کرو،اپنے امور ميں ثابت قدم رہو ،قرآن کيلئے ان سے معاہده کرو ،ُحسِن ُخلق سے پيش آئو ، امر 

کرو ،هللا عّز و جّل فرماتا ہے : ( الََخْيَر فِی َکثِيٍر ِمْن نَْجَواہُْم ِالَّ َمْن ََمَر بَِصَدقٍَة َْو بالمعروف اور نہی عن المنکر 
)،''ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں مينکوئی خير نہيں ہے مگر وه شخص جو کسی صدقہ، ١َمْعُروٍف َْو ِْصالٍَح بَْيَن النَّاس)(

کا حکم دے '' تمام برائيوں سے اجتناب کرو ،تم پر نماز شب پڑھنا واجب ہے کيونکہ کار خير يا لوگوں کے درميان اصالح 
رسول خدا ۖ نے حضرت علی کو وصيت کرتے ہوئے فرمايا ہے :اے علی تم پر نماز شب پڑھناواجب ہے (اس جملہ کی آپ ۖ 

ے ،ميری وصيت پر عمل کرو، نے تين مرتبہ تکرار فرمائی )اور نماز شب کو سبک شمار کرنے واال ہم ميں سے نہيں ہ
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ميرے شيعوں کو اس کا حکم دو يہاں تک کہ وه اس پر عمل کرنے لگيں ،تم پر صبر اور انتظار فرج کرنا واجب ہے 
  ،کيونکہ رسول هللا ۖ کا فرمان ہے :ميری امت کا سب سے افضل عمل انتظار فرج ہے ، شيعہ ہميشہ 

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

  ۔١١٤۔سورئہ نساء ، آيت ١

و الم ميں رہيں گے يہاں تک کہ ميرا وه فرزند ظہور کرے جو زمين کو عدل و انصاف سے بھردے گا جس طرح وه  حزن
ظلم و جور سے بھری ہو گی ، اے ميرے قابل احترام صبر کرو اور شيعوں کو صبر کرنے کاميرا حکم پہنچائو خداوند عالم 

ِ يُوِرثُہَا َمنْ  َّ ِ ) ''زمين خدا کے لئے ہے وه اپنے بندوں ميں  ١يََشاُئ ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن )،(  کا فرمان ہے :( ِنَّ اْلَ◌ْرَض 
جس کو چاہتا ہے وارث بناتاہے اور انجام کار بہر حال صاحباِن تقوٰی کے لئے ہے ''ہمارے لئے هللا کافی ہے وه سب سے 

  )٢ے اچھا مددگار ہے ''۔(اچھا کار فرما ہے ،وه سب سے اچھا مولٰی اور سب س
  اس خط سے مندرجہ ذيل نتائج اخذ ہوتے ہيں :

۔ امام نے فقيہ معظم علی بن الحسين کے بلند مقام کی طرف اشاره فرماياکہ امام نے اُس کو اُن کريم صفات سے متصف ١
ر مورخين سے روايت ہے فرمايا ہے جو امام کے نزديک ان کی عظيم شان و منزلت پر داللت کر تی ہيں ، علماء رجال او

کہ آپ بزرگ فقہاء ميں سے تھے ،آل محمد ۖ کی جانب رہنما ئی کر نے والوں ميں سے تھے ،امور دين کے سلسلہ ميں بہت 
ہی غيور ،ملحدين کی بنيادوں کو نيست و نابود کردينے والے ، ارکاِن شريعت ميں سے تھے ،آپ اتنے مؤثق اور بلند مقام و 

کہ فقہائے اماميہ آپ سے فتاوے اخذ کرتے اور جب نصوص و روايات ميں اختالف ہوتا تھا اُن ہی پر منزلت کے حامل تھے 
  اعتماد کرتے تھے جيسا کہ اسی مطلب کا شہيداول نے کتاب ''الذکرٰی ''ميں اشاره کيا ہے ۔

انے آپ کی دعا مستجاب فر ۔امام نے اس خط ميں علی بن بابويہ قمی کيلئے نيک و صالح اوالد کيلئے دعا فرما ئی ہے خد٢
ما ئی اور آپ کو ابو جعفر محمد فرزند عطا کيا جس کالقب صدوق رکھا گيا جو امت ميں فضل کے اعتبار سے علماء مسلمين

) ٣کی ايک عظيم ميراث ہے ،آپ نے شريعت کو زنده کيا ،ائمہ طا ہرين کے آثار مر قوم کئے تين سو سے زياده کتابيں(
  کی کتاب ''من ال يحضره الفقيہ ''سر فہرست ہے جو  تاليف کيں جن ميں آپ

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

  ۔١٢٨۔سورئہ اعراف، آيت ١
  ۔٢٧٤۔٢٧٣، صفحہ ٤۔روضات الجنات ،جلد ٢
  ۔٢٧٦،صفحہ  ٤۔روضات الجنات، جلد ٣

  بہت ہی بڑی کتاب ہے اور اماميہ فقہا ء کے نزديک معتمد و معتبر کتاب ہے ۔
وصيتيں ،مکارم اخالق ،محاسن صفات ،صلٔہ رحم ،برادران ميں مواسات و برابری ،لوگوں ۔بيشک يہ خط امام کی باارزش ٣

  کی حاجت روا ئی ،امور دين مينغور و فکر اورديگر امور ميں تالش و جستجو کر نے کی رغبت دالتاہے ۔
ديا ، جو مستضعفين اور  ۔ امام حسن عسکری عليہ السالم نے شيعوں کو فرج اور ظہور قائم آل محمد ۖ کے انتظار کا حکم٤

محرومين کی آرزو ہيں ،جو دنيا کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے ،اپنی حکومت کے دوران کلمة هللا کو بلند کريں گے 
  اور اپنے جد امجد رسول هللا ۖ کی حکومت کو جا ری رکھيں گے ۔۔۔

متعدد خطوط تحرير کئے ہيں جن کو ہم نے  يہ خط مندرجہ باال مطالب پر مشتمل ہے ،امام نے اپنے معتمد شيعوں کے پاس
  اپنی کتاب '' حياةاالمام حسن عسکری ''ميں تحرير کيا ہے ۔

  امام حّکاِم عصر کے ساتھ 
امام حسن عسکری عليہ السالم نے اپنی چھوٹی سی زند گی بڑے ہی اندوه و غم کے ساتھ بسر کی ہے کچھ بادشاه ہميشہ اہل 

ششوں ميں لگے رہے ،اور انھوں نے اہلبيت کو طرح طرح کی سزا ئيں ديں، اُن ميں بيت سے جنگ و جدل کرنے کی کو 
  سے کچھ بادشاه مندرجہ ذيل ہيں :

  ۔متوکل ١
کی والدت با سعادت ہو ئی ھ ميں حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ،اور اسی سال امام حسن عسکری  ٢٣٢متوکل بادشاه نے 
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،متوکل کے دل ميں علويوں کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہو ئی تھی ،انھوں نے متوکل کے دور ميں بڑے ہی ظلم و جور 
ميں زندگی بسر کی اور اُن پر متوکل سے پہلے ايسا زمانہ کبھی نہيں آيا تھا ہم ذيل ميں اختصار کے طور پر اس کے بعض 

  ہيں :خصوصيات بيان کر رہے 

  متوکل کی عيش پرستی
متوکل نے بڑی بيہوده اور عبث زندگی بسر کی جس ميں ذرا بھی جد و جہد نہيں تھی ،اس کی زندگی لہوولعب اور شوخيوں 

سے پُر تھی ،مو ّرخين کا کہنا ہے :متوکل سے پہلے بنی عباس کا کو ئی بادشاه ايسا نہيں گزرا جس کی مجلس ميں متوکل 
  لہو و لعب ،ہنسی مذاق اور شوخی کا اظہار ہوا ہو۔کی مجلس کی طرح 

اس کی حقير اور پست زندگی کی عجيب و غريب باتوں ميں سے ايک يہ ہے کہ اُس نے ابوعنبس سے کہا :تم مجھے اپنے 
گدھے اور اس کے مرنے کے بارے ميں بتائو اور وه خواب بھی سنائو جو تم نے اس کے سلسلہ ميں ديکھا ہے۔ اس نے کہا 

اں اے بادشاه !ميں قاضيوں ميں سب سے عقل مند تھا اس کا نہ کو ئی گناه تھا اور نہ لغزش ،ايک مرتبہ اچانک مريض ہوا :ہ
اور مر گيا ،ميں نے اس ميں سونے والے کے صفات ديکھے تو اس سے کہا : کيا ميں تيرے لئے ٹھنڈا پانی اور َجوکی 

کيسے مر گئے ؟ اور تمہارے پاس کيا کو ئی خبر ہے ؟اس نے کہا : ہاں شراب الئوں،اور دوسرے امور انجام دوں تم اچانک
۔ميں ايک دن جب فالں فارميسی کے پاس کھڑا تھا تو وہاں سے ايک خوبصورت گدھی گذری اس نے مجھ سے عاشقانہ 

ے اسی کے باتيں کيں جس سے وه ميرے دل ميں اُترتی گئی ، ميں اس پر عاشق ہوگيا، مجھ پر وجد طاری ہوگيااور مجھ
حزن و الم ميں مو ت آئی ہے ، ميں نے اس سے کہا :اے ميرے گدھے کيا تم نے اس سلسلہ ميں اشعار بھی کہے ہيں ؟ اس 

  نے کہا :ہاں تو اس نے ميرے لئے يہ اشعار پڑھے : 
  ھاَم قلبی بِٔاتان

  عند باب الصيدالن 
  

  تَيََّمتِن يوَم ُرحنا
  بِثناياھاالِحسانِ 

  
ْيِن اَسِ    ْيلَْينِ َوبَِخدَّ

نُقَران    َکلوِن الشَّ
  

  فَبِھَا ُمتُّ َولَْو ِعْشت
  اِذاً طَاَل ھََواِن◌ْ 

  
  ''دواخانہ کے پاس ميرا دل گدھی پر آگياوه ميرے دل ميں اُتر گئی ۔

  جس دن ہم اس کے اچھے دانتوں اور ان دو رخساروں کو لے گئے جو شنقرانی رنگ کے تھے۔
  ر ميں جان نہ ديتا تو ميرے عشق ميں اضافہ ہی ہوتا''اس کے اوپر ميں اپنی جان دے بيٹھااگ

ميں نے کہا :شنقرانی کيا ہے ؟ اس نے کہا:يہ عجيب وغريب گدھی ہے ۔متوکل خوشی سے جھوم اٹھااس نے گانے واليوں کو
ااور اس گدھے کے اشعار گانے کا حکم ديااور وه اس دن اتنا زياده خوش ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہيں ہوا تھ

  )١نے ابو عنبس کو اور زياده انعام ديا۔(
..............  

  ۔ ٤٣،صفحہ ٤۔مروج الذہب ،جلد ١

زمانے پر وائے ہو !کيا اس طرح کے حقير اور پست انسان مسلمانوں کے والی اور حاکم ہوسکتے ہيناور ابو محمد حسن 
  عسکری کو حاکميت سے دور کر ديا جائے ؟ 

)ميں منہمک تھا اس کے گانے بجانے والے دو ايسے غالم تھے جو کبھی بھی اس سے الگ ١مذاق (متوکل لذتوں اور ہنسی 
نہيں ہوتے تھے ،ان ميں سے ايک اس کے لئے سا رنگی بجاتا تھا اور دوسرا مزمار بانسوری بجاتا تھا اور وه سا رنگی اور 
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  )٢بانسری کو سننے کے بعد ہی شراب پيتا تھا ۔(
کنيزيں تھيں ۔کہا جاتا ہے :اس نے سب کے ساتھ جماع کيا تھا ۔ متوکل کے بعض حوالی و مواليوں کا متوکل کی پانچ ہزار 

  )٣کہنا ہے :ميں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ متوکل کثرت جماع کی وجہ سے ہی قتل کياگيا۔(
،فتح بن خاقان نے اس  متوکل کے حوالی موالی خوبصورت کنيزوں اور شرابوں کو پيش کرکے اس سے قربت کر تے تھے

کو ايک خو بصورت کنيز ہديہ ميں دی ،اور دو سونے کے جام پيش کئے ،اور ايک صراحی بھی دی جس ميں ايسی شراب 
تھی جو اُس سے پہلے کبھی ديکھی ہی نہيں گئی تھی ،اور يہ ہديہ اس کو اس کے بيماری سے صحتياب ہونے کے بعد ديا 

  ہ ديا گيا جس ميں مندرجہ ذيل اشعار تحرير تھے:گيا اور اس ہديہ کے ساتھ ايک ورق
  اَِذا َخَرَج ااِلَماُم ِمَن الدََّوائِ 
  َواُْعقَِب بِالسَّاَلَمِة َوالشَّفَائِ 

  
  فَلَْيَس لَہُ َدَواُئ َغْيُر ِشْربٍ 

  بِٰھَذاْلَجاِم ِمْن ٰھَذالطَّاَلِئ 
  

  َوفَصِّ اْلَخاتَِم اْلُمْھدٰی اِلَْيہِ 
  َد الدََّواِئ فَٰھَذا َصالُِح بَعْ 

  
''امام جب دواء سے خارج ہو جا ئے اور صحت ياب ہوجائے تو اس کی سونے کے جام ميں شراب پينے کے عالوه اور کو 

  ئی دواء نہيں ہے ،اور دوا کے بعداس کو تحفہ ميں انگوٹھی کے نگينے پيش کرنابہت اچھا ہے ''۔
متوکل کے پاس اُ س کا خاص طبيب يوحنا بن ما سويہ حاضر  متوکل وجد ميں آگيا اس نے اس کی بہت تعريف کی ،اس وقت

  تھا، تو اس نے اس سے کہا :خد ا کی قسم يہ کا ميابی ميری طبابت کی وجہ سے ہو ئی ہے۔ 
..............  

  ۔١١٥۔بين الخلفاء والخلعاء فی العصر العباسی، صفحہ ١
  ۔١٢٣۔ثمار القلوب، صفحہ ٢
  ۔٦٩،صفحہ ٦۔مرآة الزمان، جلد ٣

  )١جو اشاره بتايا گيا ہے اس کی مخالفت نہ کرنا ۔(
ہم نے متوکل کے شوخی اور ديوا نگی کے متعلق بہت زياده واقعات اپنی کتاب ''حياةاالمام حسن عسکری '' ميں بيان کرچکے

  ہيں جو کو ئی مطلع ہونا چا ہتا ہے وه اس کا مطالعہ کرے ۔

  کھلم کھال گناه کرنا 
تھايعنی وه علی االعالن گنا ه کر تا تھا ،لوگوں سے کچھ شرم و حيا نہيں کرتا تھا ، قاضی احمد بن دائودمتوکل متجاہر بالفسق 

نے اس سے داخل ہونے کی اجازت ما نگی تو متوکل شطرنج کھيل رہا تھا ،احمد بن خاقان نے اس کو اٹھانے کا اراده کيا تو 
  )٢ئی چيز نہيں چھپا سکتے تو بندوں سے کيا چھپائيں ۔(متوکل نے اس کو منع کرتے ہوئے کہا :ہم هللا سے کو 

) کھيلتے رہتے تھے اور وه اُن ٣اس پر خواہشات نفسانی اتنے غالب آگئے تھے کہ اس کے ندماء اس کے سامنے شطرنج (
وه اپنا  کو منع نہيں کرتا تھا ،ان ہی خواہشات نفسانی کے غلبہ کی وجہ سے اس نے اپنی زوجہ ربطہ بنت الغيس سے کہا کہ

)وه نہ هللا  ٤پرده کھول دے اور غلمانونکی طرح بال گوندھ لے اس نے انکار کياتو متوکل نے فوراً اس کو طالق ديدی۔( 
  سے وقار کی اميدرکھتاتھااورنہ ہی شعائر اسالمی کا پاس ولحاظ رکھتا تھا ۔

  علويوں کے ساتھ 
درکھتاتھا،اس نے ان پر ظلم وستم اوران کا قتل وغارت کرنے متوکل ذاتی طور پر علوی سادات سے بہت زياده بغض وعنا

مينکوئی کسرباقی نہينرکھی،ان پراقتصادی پابنديانلگاديں،ان کے ساتھ نيکی اوراحسان کرنے سے بالکل منع کرديا،اورجب 
)مسلمين اس ٥(کسی سے ان کے ساتھ احسان کرنے کوسن ليتا تھا تو اس کو سخت سزاديتااوربہت سخت زياده ٹيکس لگاديتا 

  سرکش کی سزا کے خوف سے علويوں کے ساتھ صلہ 
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..............  

  ۔ ٩٦٤،صفحہ ١٠۔دائرهٔ  معارف بيسويں صدی ہجری ،جلد ١
  ۔ ٣، صفحہ ٤۔زہر اآلداب، جلد ٢
  ۔١٠٨۔بين الخلفاء والخلعاء ،صفحہ ٣
  ۔١٦٩صفحہ ٦۔مرآة الزمان، جلد ٤
  ۔٥٧٩۔مقاتل الطالبين، صفحہ ٥

  منع کرديتے تھے ۔رحم کرنے سے 
اس نے علويوں پر دنيااتنی تنگ کردی تھی کہ وه فقروفاقہ مينزندگی بسرکرنے لگے تھے اور اتنی غربت آگئی تھی کہ ان 
کے پاس ايک قميص ہوتی تھی وه يکے بعدديگرے اسی قميص کوپہن کر نماز پڑھتے تھے اس پرپيوندلگاتے اورپھراسی 

)حاالنکہ متوکل سرکش اپنی سرخ راتوں مينسونے کے الکھوندينارخرچ ١،(کمی کی حالت مينبرہنہ بيٹھے رہتے 
کرديتاتھا،وه گانابجانے والوں،مخنثوں اور ہنسی مذاق کرنے والونپر بے حساب مال ودولت خرچ کرتا تھااورخاندان 

  رسول ۖکوايک لقمہ روٹی سے محروم کر رکھاتھا۔

  متوکل کی امام اميرالمومنين سے عداوت
نيائے اسالم ميں حق وعدالت کا پرچم بلندکرنے والے حضرت علی سے سخت بغض وعداوت رکھتاتھا،يہ فاسق متوکل ،د

وفاجر طاغوت امام کامنکرتھا،اس نے اپنی خاطر ناچنے کيلئے اپنے بندروں اور حوالی مواليونمينسے ايک مخنث کا انتخاب 
م کے دروزاے امير المومنين سے تشبيہ ديتاتھااوراس اداکواسکررکھاتھا،جو خود کو رسوۖل هللا کے نفس اور آپ ۖکے شہر عل

  کے بيٹے منتصرنے ہی متوکل کوقتل کيااوراس کی تجہيزوتکفين کی۔

  متوکل کے ذريعہ امام حسين کے مرقدمطہرکاانہدام 
س عظيم متوکل کاسب سے بڑاجرم جوانان جنت کے سردار امام حسين کے مرقدمطہرکامنہدم کرنا تھا ، حاالنکہ يہ(ا

مرقدکاتمام مسلمان احترام کرتے ہيں)عظيم مرقدتمام مسلمانونکے نزديک محترم ہے ۔ امام کے مرقدمطہرپرمختلف ممالک 
کے زائرين کااژدھام رہتاہے جبکہ بنی عباس کے بادشاہوں کی قبريں زمين پرکوڑے کرکٹ کاڈھيرہيں وه کتے اور جنگلی 

  رکی عکاسی کررہی ہيں۔جانورونکی پناه گاه ہيں،جوان کے ظلم وجو
جب مسلمانوننے امام حسين کے مرقد مطہر کومنہدم کرنے سے انکارکردياتواس نے نجس يہوديونکواس کومنہدم کرنے 

کيلئے بھيجا،اس نے سارامرقد منہدم کرکے اس پرپانی جاری کردياليکن پانی مرقدکے اوپرنہينگيااورچارونطرف دائره کی 
اس کوحائرحسينی کہاجاتا ہے، ضريح مبارک سے اچھی خوشبو آنے لگی جس کے مانند  شکل ميں جمع ہوگيا،اسی وجہ سے

  لوگوننے اس سے پہلے خوشبونہيں سونگھی تھی،بيشکيہ رسالت
..............  

  ۔٥٩٩۔مقاتل الطالبين ،صفحہ ١

  اسالميہ اور شرف وکرامت کی نسيم تھی ۔جواہری کاکہنا ہے : 
  شَممُت ثراک فھبَّ النسيم

  الکرامة ِمن بَلقع نسيمُ 
  

''ميں نے آپ کی تربت کوسونگھا تو نسيم معطرچلنے لگی يعنی صحرا و بيايان سے آپ کی کرامت کی معطر ہوا چلنے لگی 
  ''۔ 

مسلمانوننے متوکل کی سخت مذمت کی،مجلسوں اورجلسونميناس پر سب وشتم کيا،نماز کے بعداس پربددعاکی،مکانونکی 
  ھی اوراس سلسلہ ميں يہ اشعارشائع ہوگئے : ديوارونپراس کيلئے لعنت لک

ِ اِْن کانَْت اَُميَّةُ قَْد اَتَتْ  ّٰ   تَا
  قَْتَل اْبِن بِْنِت نَِبيِّھَاَمْظلُوماً 
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  فَلَقَْد اَتاه بَنُْو اَبِيِہ بِِمْثلِھَا

  ٰھذا لَِعْمُرَک قَْبُرهُ َمْھُدوماً 
  

  اَِسفُوا علی اَْن اَلْ يَُکْونُواَشاَرُکوا
  )١ْتلِِہ فَتَتَبَُّعوهُ َرِمْيماً(فِْی قَ 

  
  ''خدا کی قسم بنی اميہ نے اگر اپنے نبی کے نواسہ کو مظلوم حالت ميں شہيد کرنے کا اقدام کيا ہے۔

تو اس کے خاندان کے دوسرے افراد نے اس سے پہلے اس جيسے کام کئے ہيناور ان کی قبر آپ کے سامنے منہدم نظر 
  آرہی ہے ۔

ہ وه نبی کے نواسہ کو شہيد کرنے ميں شريک نہ ہو سکے لٰہذا انھوں نے اُن کی اس وقت جستجو کی کہ اُن کو افسوس ہوا ک
  جب اُن کی ہڈياں بوسيده ہو چکی تھيں ''۔

زمانہ گذرتاگيا،حکومتيں فناہوگئينليکن سيدالشہداء کی قبرآج بھی شان وشوکت کے ساتھ باقی ہے اور امت اسالميہ 
ے طورپر باقی رہے گی ،جو مسلمانوں کے دلونکو اپنی طرف مائل کئے ہوئے ہے اورآپ کیکے،فخراورعزت کی نشانی ک

  قبرکے زائرين کی تعدادبيت هللا الحرام کاحج کرنے والونسے کہينزياده ہے ۔

  امام علی نقی کے ساتھ
  وقہم گذشتہ بحث مينامام علی نقی کے قيدخانہ ميں نظربندکئے جانے کے متعلق اورشيعونکومالی حق

نہ دئے جانے کے سلسلہ ميں بيان کرچکے ہيں،اس وقت امام حسن عسکری کے عنفوان شباب کا زمانہ تھا، آپ نے وه تمام 
آالم و مصائب برداشت کئے۔جن کو متوکل نے امام اوران کے شيعونکی مخالفت ميں جاری کياتھا،يہاں تک کہ خدانے اس 

  باسی تک پہنچی،ہم عنقريب اس سلسلہ ميں بيان کرينگے۔سرکش کے شر سے بندونکونجات دی اورحکومت منتصرع
..............  

 ۔٢٠٢۔حياةاالمام حسن عسکری ،صفحہ ١
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  ۔منتصر کی حکومت٢
منتصر نے اپنے والدکی مخالفت مينانقالب برپاہوجانے کے بعدخودحکومت کی باگ ڈور سنبھالی جس سے عام 

طورپرشيعوں کو سکون مالاوروه خوشحال ز ندگی بسرکرنے لگے،ان سے سيد الشہدا کی زيارت کے سلسلہ ميں ہونے والی
  ه ان کے شايان شان امورانجام دئے ۔رکاوٹيں ختم کرديں، منتصر نے علويوں کوفدک واپس کيا،اس کے عالو

ليکن افسوس شريف ونيک محسن کی طوالنی زندگی نہ ہوسکی،اکثر مصادرومنابع مينآياہے کہ اس کوترکيوننے زہردے 
  کرمارڈاالاس طرح اس صفحةہستی سے اس روشن ومنور شخصيت کابھی خاتمہ ہوگيا۔

  ۔مستعين کی حکومت٣
ناتوارکے دن حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ،مورخين نے اس کی تعريف مينلکھاہے کہ ھ مي ٢٤٨ربيع الثانی  ٥مستعين نے 

وه فضول خرچ،مال ضائع و برباد کرنے واال اورحق کامخالف تھا،وه اپنے گذشتہ بزرگوں کی طرح ائمہ ہدٰی سے بغض 
مانوں کے دلونميں اپنا مقام وعناد رکھتا تھا ،وه امام حسن عسکری سے شديد بغض رکھتا تھا چونکہ وه اس کے ذريعہ مسل

بلندکرنا چاہتاتھا،اس سرکش نے امام کو قيد خانہ مينڈالنے کاحکم دياتوامام کواوتامش کے قيدخانہ مينبندکردياگياوه ناصبی 
تھااور اہل بيت سے علی االعالن بغض وکينہ رکھتاتھاقيدخانہ ميں امام کے ہمراه عيسٰی بن فتح بھی تھا امام نے اس سے 

 
   



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

 
 

  :فرمايا
''اے عيسٰی !تيری عمرساٹھ سال ايک مہينہ اوردودن ہوگئی''،عيسٰی نے مبہوت وحيران ہوکر جب اپنی تاريخ پيدائش لکھی 

  ہوئی کاپی ميں ديکھاتوامام کی خبرکے مطابق پايا۔اسکے بعدامام نے اس سے فرمايا: ''کياتمہارے کوئی فرزند ہے ؟''۔
  عيسٰی :نہيں۔

رمائی :''خدايااس کوايک فرزند عطاکر جو اس کاپشت پناه ہواور پشت پناه فرزند کتنا اچھا ہے امام نے اس کے لئے يوں دعاف
  ''،اس کے بعد يہ شعر پڑھا: 

  من کان ذاعضد يذرک ظالمتہ 
  ان الذليل الذی ليست لہ عضد

  
  ''جو طاقتور ہوگا وه بدلہ لے سکے گا کيونکہ جو طاقتور نہيں ہوتا وه رسوا ہو جاتا ہے ''۔

  نے عرض کيا:اے ميرے موالوآقاکياآپ کے کوئی فرزند ہے ؟ عيسیٰ 
''خداکی قسم عنقريب خدامجھے ايسا فرزند عطاکرے گاجوزمين کوعدل وانصاف سے بھردے گا ليکن ابھی کوئی فرزند نہيں 

  )١۔۔۔''۔(
ت عروج پر پہنچاجب ان امام کے نظربندہوجانے سے شيعوں مينآه و فرياد کے نعرے بلند ہونے لگے اوريہ آه و نالہ اس وق

کويہ خبرملی کہ مستعين امام کوقتل کرنے کاعزم رکھتاہے ،امام نے ان سے خوف دورکرتے ہوئے ان کوبشارت دی کہ وه 
)کے بعد خاتمہ ہوجائے گا،امام کی يہ خبر صحيح واقع ٢عنقريب تسليم ہوجائے گا اور ان کے لئيم وباغی دشمن کا تين دن(

  )٣نہيں ہوئے تھے کہ اس کو ترکيوں نے مارڈاال۔(ہوئی ابھی تين دن تمام 

  ۔معتزکی حکومت٤
معتز،زبيربن جعفرمتوکل تھا جب اس نے اپنی عيش وآرام کی زندگی ميں حکومت کی بھاگ ڈور سنبھالی تواس کو کوئی 

ظم ونسق کی تجربہ نہيں تھا،نہ اس نے گردش ايام سے کوئی تہذيب سيکھی تھی اورنہ ہی اس کوسياست اور حکومت کے ن
  کوئی خبرتھی،وه ترکيونکے ہاتھ کا کھلوناتھاوه جدھر چاہتے تھے اس کو موڑليتے تھے ۔

معتز امام سے بہت زياده بغض وعنادرکھتا تھا ،اس نے امام کو زنزانات کے قيدخانہ ميں نظر بند کرديا،امام اس کے ظلم 
  کئے ،آپ نے اس کے وستم سے تنگ آگئے کيونکہ اس نے امام پر بہت زياده ظلم وستم 

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

  ۔ ١٥٥۔جوہرةالکالم، صفحہ١
  ۔٢٧٣۔مہج الدعوات ،صفحہ ٢
  ۔٦٣٢۔غيبت مؤلف شيخ طوسی ،صفحہ٣

لئے بددعاکی تو خدانے آپ کی دعامستجاب فرمائی اور اس سے بہت سخت انتقام ليا،ہوا يہ کہ ترکونکے ليڈرنے اس سے 
يں کچھ نہيں تھا تو وه اپنی ماں کے پاس گياجس کے پاس بہت زياده مال ودولت تھامال ودولت مانگااور اس وقت بيت المال م

اس نے اپنی والده سے مال ودولت مانگی تو اس نے انکارکرديااوراس نے جوکچھ اس کے پاس تھا وه سب چھپاديا۔ترکوننے 
ے موسم ميں اس کو ايک دن سخت اس پردھاوابول ديااور اس کے پيرکوپکڑکر گھسيٹا ،اس کو آہنی گرز سے مارا،گرمی ک

دھوپ ميں کھڑارکھااوروه اس سے کہتے جارہے تھے :حکومت چھوڑ دو ،پھر بغداد کے قاضی اور ايک گروه کو باليا اور 
اس کو حکومت سے معزول کرديا حکومت سے معزول کرنے کے پانچ دن بعد اس کو حمام ميں نہانے کيلئے بھيجا جب اس 

س لگی اور انھوں نے اس کو پا نی دينے سے منع کردياپھر اس کو برف کے ٹھنڈے پانی سے نے غسل کيا تو اس کو پيا
  )١سيراب کيا اور وہيں پر مرگيا ۔(

يہ بات بھی شاياِن ذکر ہے کہ اس انقالب کی بنياد صالح بن وصيف نے ڈالی تھی اس نے معتز کی ماں پر زبردست حملہ 
انچ سو دينار تھے ،اسی طرح اس نے زمين ميں بہت زياده خزانہ دفن کر رکھا کرکے اس کا سارا مال لوٹ ليا اس کے پاس پ

تھا ،زمين کے اندر اس کا ايک مکان تھا جس ميں ايک ملين اور تين الکھ دينار تھے عطر دان ميں ايک ہا نڈی ملی جس ميں 
اور عطر دان مال جو بڑے  زمرد بھرے ہوئے تھے جس کے مانند کسی نے پہلے نہيں ديکھے تھے ، اسی طرح ان کو ايک

بڑے لؤ لؤ سے بھرا ہوا تھا انھيں غلہ کے پيمانہ کے مانند ايک عطر دا ن مال جو سرخ ياقوت سے پُر تھا جسکے مثل اس 
وقت موجود نہيں تھے ، وه سارا مال الد کر صالح کے پاس اليا اور اس سے کہا :ميں نے قتل کرنے کيلئے پچاس ہزار دينا 



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

 
 

ھی اور اس کے پاس اتنا مال موجود تھا ۔ اس برے فعل اور لوٹ مار کے بعد وه صالح کی دعوت پر مکہ ر کی پيشکش کی ت
  چال گيا ۔ظالمين کاانجام يہی کھال ہوا گھاٹاہے۔ 

  ۔مہتدی کی حکومت ٥
ہ اس کے مہتدی نے ستائيس سال کی عمر ميں حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ،وه اہل بيت کا سخت دشمن تھا ، اس کو يہ ورث
  آباء و اجداد سے مال تھا ،جنھوں نے اس کو غصہ و غيظ و غضب کا جام پاليااور ان کو رنج و غم ميں مبتال کيا ۔

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

  ۔٣٦۔تاريخ خلفاء ،صفحہ ١

ڈال  اس سرکش و باغی نے امام کو گرفتار کرنے کيلئے ايک دستہ روانہ کيا اور اس نے امام کو گرفتار کرکے قيد خانہ ميں
ديا ،آپ نے قيد خانہ ميں بڑے سخت دن گذارے ،قيد خانہ ميں امام کے ساتھ شيعوں کے ايک بہت بڑے مؤثق عالم دين زکی 
ابو ہاشم تھے، امام نے اُن سے فرمايا :''اے ابو ہاشم !يہ باغی آج کی رات ميرے قتل کا اراده کئے ہوئے ہے حاالنکہ خدا نے

  ) ١ختم ہونے والی ہے ''۔(اس کی عمر کا ٹ لی ہے يعنی وه 
بعض شيعوں نے امام کی خدمت ميں خطوط ارسال کئے جن ميں يہ تحرير کيا گيا تھا کہ ہم کو اطالع ملی ہے کہ مہتدی نے 
آپ کے شيعوں کو دھمکی دی ہے اور يہ کہا ہے کہ :ميں ان کو جال وطن کروں گا۔ امام نے ان کے خطوط پر توقيع فرما ئی

ہو گئی ہے اور آج سے پانچ دن کے بعد چھٹے دن اس کو بڑی ذلت و خواری کے ساتھ قتل کر ديا جا  کہ اس کی عمر ختم
ئے گا ۔امام کی دی ہو ئی خبر صحيح واقع ہو ئی اور ترکوں نے اس کو خنجروں سے کاٹ ڈاال۔ تر کی ليڈر کا کہنا ہے کہ 

نے مہتدی کا خون ايسا ديکھاجيسے ميں آج  اس کے زخم سے شراب نکل رہی تھی اس نے اپنے ساتھيوں سے کہا :ميں
  )ديکھ رہا ہواس طرح امام سے دشمنی کرنے والے مہتدی کی حکومت کا خاتمہ ہو گيا ۔٢شراب (

  ۔ معتمد کی حکومت ٦
ے )کی عمر ميں خليفہ بناوه اپنے ماں باپ کا نافرمان بيٹا اور لہو لعب مينمشغول رہتا تھا۔اس نے رعايا ک٣معتمد پچيس سال (

  )٤امور انجام دينے سے چشم پوشی کر لی تھی اسی وجہ سے قبيلے اس کو بری نظر سے ديکھنے لگے تھے ۔(
اس کے عہد حکومت ميں امام حسن عسکری عليہ السالم کو بہت ہی زحمت و مشقت اور سختيوں کا سامنا کر نا پڑا،اُ س نے

  کہا کہ وه امام کے متعلق تمام اخبار و واقعاتامام کو نظر بند کرنے کا حکم ديديا اور داروغٔہ زندان سے 
..............  

  ۔٢٧٤۔مہج الدعوات ،صفحہ ١
  ۔١٢٧،صفحہ ٤۔مروج الذہب، جلد ٢
  ۔١٣٨،صفحہ ٤۔مروج الذہب ،جلد ٣
  ۔ ٣٦٣۔تاريخ خلفاء ،صفحہ ٤

ی کہ امام نے عباسی سياست واقعات اور ان کی گفتگو کی خبريں اُن تک پہنچايا کرے ، داروغۂ  زندان نے معتمد کو خبر د
کے خالف کو ئی بھی عمل انجام نہيں ديا ، انھوں نے تو دنيا کو خير باد کہہ ديا ہے وه دن ميں روزه رکھتے ہيں اور رات 
عبادت ميں بسر کرتے ہيں ، اُس (معتمد )نے دوسری مرتبہ پھر داروغۂ  زندان سے امام کے سلسلہ ميں معلومات حا صل 

پہلے کی طرح خبر دی تو معتمد نے امام کو قيد سے آزاد کرنے اور اُن سے عذر خوا ہی کا حکم ديا ،  کيں تو اُ س نے
داروغٔہ زندان نے امام کو قيد سے آزاد ہونے کی خبر دينے ميں جلدی سے پہنچا تو اس نے ديکھا کہ آپ وہاں سے نکلنے 

،داروغہ يہ ديکھ کر حيران ره گيا اس نے امام کی خدمت ميں کے لئے اپنا لباس اور نعلين وغيره پہن کر آماده ہو گئے ہيں 
معتمد کا خط پيش کيا، قيد خانہ ميں آپ کے ہمراه آپ کا جعفر نام کا بھائی تھا امام اس وقت تک قيد خانہ سے باہر نہيں آئے 

  )١جب تک آپ نے اپنے بھا ئی جعفر کو قيد خانہ سے آزاد نہيں کراليا ۔(
رکش کے دور مينبہت سخت حاال ت کا سامنا کيا آپ کو بہت سی فوجيں گھيرے رہتی تھينجس ميں آپبہر حال امام نے اس س

  کو سانس لينا دو بھر ہو گيا تھا اور آپ کے شيعہ آ پ کی مال قات سے دور ہو تے گئے۔ 
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  اما م پر قاتالنہ حملہ 
ر اجماع ہے کہ آپ تقدس عظمت اور تر جيح ميںعبا سی سر کش پر امام بہت گراں گذرنے لگے حا ال نکہ امت کا اس بات پ

تمام علويوں اور عباسيوں سے افضل تھے اور سب کے نظر يہ کے مطابق اس نے امام کی اہانت کی اور ان پر قاتال نہ حملہ
ليٹ گئے) جب آپ نے تناول کياتو آپ کا سارا بدن شريف مسموم ہو گيا اور آپ بستر مر گ پر ٢کيا آپ کو زہر ہالہل ديا گيا(

  اور زہر کی شد ت سے مضطر ب ہو گئے، آپ صابر تھے لٰہذا آپ نے اپنے عام امور هللا کی پناه ميں ديدئے ۔
معتمد نے اپنے پانچ معتبر اور مؤ ثق نوکروں کو امام کے بيت الشر ف سے خبريں النے کے لئے معين کر ديا اسی طر ح 

  حکيمونکی ايک جماعت معين کی  اس نے صبح و شام امام کی ديکھ بھال کرنے کے لئے
..............  

  ۔٢٧٤۔مہج الدعوات، صفحہ ١
  ۔٣٨٣۔االرشاد ،صفحہ ٢

) اور يہ سب امام کے مصلح اعظم فرزند کے ١اوران سے يہ عہدلياکہ وه بالکل امام کے بيت الشرف سے جدانہينہونگے(
  ۔بارے مينمعلومات حاصل کرنے کيلئے تھاجس کی نبی ۖنے بشارت دی تھی

  جنةالماوٰی کی طرف
امام کی حالت بگڑتی گئی اورحکيموننے جواب ديديا،موت آپ کے نزديک آتی گئی ، امام ا  کاذکراورقرآنی آيات کی تالوت

کرنے لگے،يہانتک کہ آپ کی عظيم روح خدا کی بارگاه کی طرف پروازکرگئی،جس کومالئکہ رحمن نے اپنے احاطہ 
  اور رسولوننے اس کااستقبال کيا۔ مينلے ليااورهللا کے انبياء

آپ کی وفات اس دورکے مسلمانونکے لئے ايک عظيم مصيبت تھی،وه اپنی مصلحتونکی رعايت کرنے والے اپنے 
  قائد،مربی اور مصلح سے محروم ہوگئی۔

  تجہيزوتکفين
کے جسد مبارک کو غسل دياگيا،حنوط کياگيا اور کفن پہناياگيا،نماز جنازه پڑھی گئی، آپ کی نماز جنازه آپ کے امام 

فرزندارجمندزمين پرهللا کی حجت امام منتظرنے ادافرمائی،ابوعيسٰی بن متوکل نے امام حسن عسکری کے چہرے سے 
سپہ ساالر،حکومت کے نامہ نگار ادارونکے رئيس اور رداہٹائی اوراس کوعلويونمينسے بنی ہاشم،عباسيوں، لشکر کے 

قاضيونوغيره کودکھاکر کہا:يہ حسن بن محمد بن رضا ہيں جنھوں نے اپنے گھرميں وفات پائی،وہانپراميرالمومنين کے 
کری )امام حسن عس٢فالنفالنخدام،فالں فالنحکيم اورفالنفالنقاضی موجود تھے، اس کے بعدآپ کاچہرٔه مبارک ڈھک دياگيا۔(

کومعتمدکے ذريعہ شہيد کئے جانے کی جو خبر جوچارونطرف پھيل گئی تھی يہ سارا پروپگنڈه اس کاانکارکرنے کے لئے 
  کياگياتھا۔

  تشييع جنازه
  سامراء کے ہر طبقہ کے لوگوننے امام حسن عسکری کے جنازه ميں شرکت کی حکومتی ادارے،تجارت گاہيں

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

  ۔٣٨٣۔ارشاد ،صفحہ١
  ۔٣٨٣۔ارشاد ،صفحہ٢

) اس وقت تک کسی کی ايسی تشيع جنازه نہيں  ١اور تمام بازاربندکرئے گئے ،سامراميں قيامت کامنظردکھائی دے رہاتھا۔ (
ہوئی تھی ،وه سب امام کے فضائل بيان کر رہے تھے اورکچھ افراد امام کے انتقال پر مالل پر مسلمانوں کيلئے عظيم خساره 

  ر رہے تھے ۔پرحزن وغم کااظہارک

  آخری قيام گاه
امام کاجسم اطہرتکبيراورتعظيم کے سايہ مينآخری قيام گاه تک الياگيااورآپ ہی کے بيت الشرف ميں آپ کے پدربزرگوارکی 
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  قبر کے پہلومينآپ کودفن کردياگياآپ کے ساتھ حلم،علم اورتقوٰی اورجگرگوشٔہ رسول اعظم ۖکوزمين مينچھپاديا۔
سکری کی زندگی کی مختصرتاريخ تھی اورجوشخص زياده اطالع حاصل کرناچاہتا ہے وه ہماری يہ حضرت امام حسن ع

  کتاب ''حياةاالمام حسن عسکری ''ميں مراجعہ کرے۔
..............  

  ۔٣٨٣،االرشاد،صفحہ٤٥،صفحہ٧۔دائرةالمعارف مولف بستاتی، جلد١

 

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  حضرت امام مہدی ( عج )
ہمارے ظلم و ستم ميں مبتال ا نسانيت مينايسی اميديں اور آرزوئيں ہيں جس کو جنگوں نے دکھ دردپہنچائے،اس 

پراستعمارقابض ہوگئے،اورہم اس انصاف ورتلوارکے منتظرہينجوظلم کونابودکردے گی، استعمار کو ہالک کردے گی،ظلم 
حبت اور مودت پيدا کرے گی، محروموناورنااميدہوجانے وستم کاخاتمہ کردے گی،رحمت پھيالئے گی،لوگونکے دلونميں م

  والونکے دلونکواميدورحمت سے بھردے گی۔
ہم اس قائم آل محمدکے منتظرہينجن کوهللا نے دنياکی اصالح کے لئے پيداکياہے اور وه دنيا کے ان فاسد راستونکوبدلينگے 

قرار نہيں ہے،اورہم اس ہستی کے حضورمينہينجن کوهللاجنھوں نے انسانوں کوايسی پستی ميں مبتال کر ديا ہے جس کوکوئی 
  نے منتخب فرمايا وه دنيا عدل وانصاف سے اسی طرح بھرديں گے جس طرح ظلم وجورسے بھری ہوگی۔

بيشک هللا نے عام اصالح کے لئے ايک عظيم ولی کومنتخب کياجوبہادرتھاصاحب بصيرت تھا لذت سے دورتھاجن کی شان 
اہل بيت ميں سے ہينجن کوهللا نے پاک و پاکيزه قرار ديا ہے،ان سے رجس کودوررکھااوراس طرح،پاک ومقام بلندہے اوران 

وپاکيزه رکھاجس طرح پاک وپاکيزه رکھنے کاحق ہے۔ ہم ذيل ميناختصارکے طورپران کے سلسلہ مينکچھ مطالب پيش 
  کررہے ہيں:

  عظيم مولودياوالدت باسعادت
رہوئی جواسالم کوپھرشاداب کرے گا،لوگونکوخدا کی نعمتونسے ماالمال کرے گا،ان دنيااس مصلح عظيم کے نورسے منو

کوظلمت،ظلم وستم اورطغيان سے نجات دالئے گا،يہ خداکاعظيم لطف وکرم ہے کہ اس نے آپ کے حمل اوروالدت کواپنے 
ت نقل کی ہينوه نبی موسی بن عمران کے مانندمخفی رکھا،مورخين نے آپ کی والدت کی کيفيت کے متعلق روايا

يونرقمطرازہينکہ حضرت امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی سيده حکيمہ بنت امام محمد تقی کوطلب کياجوعبادت،عفت 
اورطہارت ميناپنی جده محترمہ فاطمہ زہرا کے مانندتھيں،جب وه امام حسن عسکری کے پاس آئينتوامام نے بڑی تعظيم 

  رمايا:وتکريم سے ان کااستقبال کيااوران سے ف
''اے پھوپھی جان آج رات آپ ہمارے گھرپر ہی رہيں،عنقريب خداوندعالم آپ کو اپنے ولی اپنی مخلوق پر اپنی حجت 

  اورميرے بعدميرے خليفہ سے مسرورکرے گا''۔
سيده حکيمہ خوشی سے جھوم اٹھيناوريونکہنے لگيں:اے ميرے سيدوآقا!ميری جان آپ پرقربان ہوجائے،بيٹاکس کے بطن 

  داہوگا؟سے پي
  ''سوسن کے بطن سے ''۔

  سيده حکيمہ نے سوسن پرنظرڈالی اور جب ان مينحمل کے آثارنہ ديکھے توامام سے عرض کيا:سوسن حاملہ نہيں ہے۔
امام نے مسکراتے ہوئے بڑے ہی لطيف اندازمينفرمايا:''فجرکے وقت آپ اس حمل کو ديکھينگی،بيشک اس حمل کی مثال 

ہونے کے مثل ہے ،اوروالدت کے وقت تک کسی کو اس کاعلم نہ تھا،چونکہ فرعون نے مادرموسٰی کے حمل ظاہر نہ 
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  )١موسٰی کی تالش مينپہاڑونکے پيٹ تک چاک کرڈالے تھے اوريہ موسٰی کے مثل ہے ''۔(
سيده زکيہ حکيمہ اپنے بھتيجے کے پاس ٹھہرگئيں،نماز مغرب کے وقت آپ نے نماز اداکی اور امام المنتظرکی والده نے 

سوسن کے ساتھ افطار کياپھر اپنے بستر پر چلی گئيں ،رات کے آخری حصہ ميں نماز شب اداکی، آپ نماز شب کی آخری 
رکعت نمازوترپڑھ رہی تھيں کہ سيده سوسن مضطرب ہوگئيں آپ نے نمازشب اداکرنے کے بعد کچھ سکون محسوس کيااس 

  م کيامحسوس کر رہی ہو؟کے بعدسيده حکيمہ ان کے پاس دوڑکر گئيں اور ان سے کہا:ت
..............  

  ۔١٠، صفحہ٣۔بحاراالنوار، جلد١

  انھوں نے پريشانی واضطراب کی حالت ميں جواب ديا:
  ميں سخت مشکل ميں مبتال ہوں۔

  سيده حکيمہ نے ان سے بڑے اطمينان کے ساتھ بڑی نرمی ومالطفت سے کہا:آپ نہ گھبرائيں انشاء هللا ۔۔۔
تھی کہ سيده سوسن کے بطن سے ايک ايسے عظيم فرزندکی والدت ہوئی جو عنقريب زمين  ابھی کچھ دير ہی گذری

  کوطاغوتونکی گندگی اورظلم وجورسے پاک کرے گا اورزمين پر هللا کاحکم نافذ کرے گا۔
جب امام حسن عسکری کو اس مولود مبارک کی خبردی گئی تو آپ بہت ہی خوش ومسرور ہوئے ،آپ نے اپنے اس قول کے

يعہ بنی عباس کے اُ ن ظالم حّکام کے قول کی تکذيب فرما دی جو يہ گمان کر رہے تھے کہ ان کو قتل کر کے ان کی نسلذر
منقطع کر دی جائے :''ظالموں نے يہ گمان کيا کہ مجھے قتل کر کے ميری نسل منقطع کر ديں کيا انھوں نے قدرت خدا کا 

  )١مشاہده کيا ؟''۔(

  والدت کے رسم ورواج 
مام حسن عسکری نے اپنے فرزند ارجمندکاخوشی کے استقبال کيااوروالدت کے وقت کے شرعی رسومات ادا کئے،دائيں ا

''کی آواز سنی۔   کان ميناذان اوربائيں کان ميناقامت کہی اور نومولود نے ''هللا اکبر'' اور '' الالہ االّهللاٰ
زاور انبياء و مرسلين کی اہم پيغام ہيں اور نومولود نے اس امام حسن عسکری کے ان کلمات کے ذريعہ غذادی وجود کا را

َن لَہُْم فِی آئہ مبارکہ کی تالوت فرمائی:( َونُِريُد َْن نَُمنَّ َعلَی الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِی اْلَ◌ْرِض َونَْجَعلَہُْم َئِمَّةً َونَجْ  َعلَہُْم اْلَواِرثِيَن۔ َونَُمکِّ
  )٢َوہَاَماَن َوُجنُوَدہَُما ِمْنہُْم َما َکانُوا يَْحَذُرون)۔(اْلَ◌ْرِض َونُِری ِفْرَعْوَن 

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

  ۔٢٤صفحہ١۔حياةاالمام محمد مہدی ،جلد ١
  ۔٦۔٥۔سورئہ قصص، آيت ٢

''اور ہم يہ چاہتے ہيں کہ جن لوگوں کوزمين ميں کمزور بناديا گيا ہے ان پر احسان کريں اور انھيں لوگوں کا پيشوا بنائيناور 
مين کا وارث قرار ديناور انھيں کو روئے زمين کا اقتدار ديناور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کوانھيں کمزوروں ز

  کے ہاتھوں سے وه منظر دکھالئينجس سے يہ ڈر رہے ہيں ''۔
تھی اس عباسی حکومت کے خو ف وڈرکی وجہ سے امام مہدی (عج)اس طرح مخفيانہ طورپر پيدا ہوئے جويہ خيال کرتی 

  کہ آپ ان کی حکومت کو نيست ونابودکردينگے ۔
بہر حال سيده حکيمہ نے اس مولود کی اپنی آغوش ميں ليا اور اس کے بوسہ ليتے ہوئے کہا: ميں اس سے ايسی اچھی 

خوشبوکا استشمام کر رہی ہونجو ميننے آج تک کبھی نہيں سونگھی،امام حسن عسکری نے بچہ کو اپنی آغوش ميں ليتے 
  رمايا:''استودعک الذی استودع ام موسٰی،کن فی دعة ّهللاٰ وستره وکنفہ وجواره ''۔ہوئے ف

پھر امام نے اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر فر مايا :''اس مو لود کی خبر کو مخفی رکھنا کسی کو اس کی خبر نہ دينا جب 
  ) ١تک کہ اس کامعين وقت آجائے ''۔(

  عام دعوت 
رزند ارجمند کی والدت کے بعد سامراء کے فقيروں پر تقسيم کرنے کے لئے بہت زياده گوشتامام حسن عسکری نے اپنے ف

)جيسا کہ روايت ميں آيا ہے کہ آپ نے ستّر گوسفند خريدے اور چار ذبح  ٢اور روٹياں خريدنے کا حکم صادر فرمايا،(
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۔۔۔کے بعد تحرير فرمايا تھا :''يہ ميرے فرزند کرنے والوں کو بھيجا جن ميں ايک علی بن ابراہيم تھے جن کو امام نے بسم هللا
  )٣محمد مہدی کے متعلق ہيں اِن ميں سے خود بھی کھائو اور جو بھی ہمارا شيعہ ملے اس کو کھالئو ''۔(

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

  ۔ ٢٤۔حياةاالمام محمد مہدی ، صفحہ ١
  ۔٣، صفحہ ١٣۔بحاراالنوار، جلد ٢
  ۔ ١٠، صفحہ ١٣۔بحاراالنوار، جلد ٣

  

  شيعوں کو آپ کی والدت کی خو شخبری 

تمام شيعہ امام مہدی کی والدت با سعادت سے بہت زياده خوش ومسرورہوئے اور امام حسن عسکری کو آپ کے فرزند 
ارجمند کی والدت باسعادت پر مبارک باد کيلئے آئے ،اُن ہی ميں سے حسن بن حسن علوی کا کہنا ہے :ميں نے ابو محمد 

)اور حمزه بن ابوالفتح ١ن کے پاس ُسرَّ من راٰی ميں جاکر آپ کے فرزند قائم کی والدت کی مبارکباد دی ۔(حسن بن علی کو اُ 
سے کہا گيا ہے : خوشخبری ہے کہ محمد کے يہاں بچہ کی والدت ہو ئی ۔ انھوں نے کہا :اس مولود کا کيا نام ہے ؟ تو اُن کو

  )٢ہے ۔( جواب ديا گيا :محمد اور اُن کی کنيت ابو جعفر

  اسم مبارک 
اِس عظيم امام کا اسم مبارک اُن کے جدامجد رسول اسالم ۖکے نام پر محمد رکھا گيا جن کے ذريعہ زمين پر عدل و علم کے 

چشمے جاری ہوئے ،راويوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا يہ اسم مبارک آپ کے جد رسول ۖاسالم کے نام پر محمد رکھا 
)آپ کے القاب ميں سے يہ لقب  ٤ی کا لقب ديا گياکيونکہ آپ دين ِ حق کی طرف ہدايت فرما ئيں گے()آپ کو مہد٣گيا (

  لوگوں کے درميان زياده شائع و مشہور ہے۔

  آپ کے وجود سے شيعوں کو آگاه کرنا
کيا تا کہ حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم نے اپنے فرزند ارجمند کو اپنے مخلص اور نيک شيعوں کے سامنے پيش 

کو ئی انکار نہ کرسکے اور نہ ہی آپ کے وجود مبارک کے سلسلہ ميں کو ئی شک و شبہ باقی رہے، اور اُن شيعوں کی 
تعداد چا ليس افراد تھی جن ميں محمد بن ايوب ،محمد بن عثمان اور معاويہ بن حکيم تھے اور اُن سے امام نے فرمايا:''ميرے

ہيں اُن کی اطاعت کرو اور ميرے بعد تم اپنے دين کے سلسلہ ميں متفرق نہ ہوجانا ورنہ ہالک بعد يہ تمہارے موال اور خليفہ 
  )٥ہو جائوگے آگاه ہوجائو تم اُن کو آج کے بعد ديکھ نہيں پائوگے'' ۔(

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

  ۔٢٦۔حياةاالمام المہدی ، صفحہ ٢۔ ٣٨۔غيبت طوسی ،صفحہ ١
  ۔ ٥٣۔عقدالدرر،صفحہ ٣
  ۔١٠، صفحہ ١٣لد ۔بحاراالنوار ،ج٤
  ۔ ٤٦٠۔ينابيع المؤدة ،صفحہ ٥

حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم نے اپنے شيعوں کے لئے حجت قائم کی اور اُن کو اُن کے امام کا تعارف کراياتاکہ 
  وه ايسے سچے گواه ہوں جو امانت کو ادا کر سکيں ۔

  بُلند اخالق 
اس مصلح اعظم مينتمام صفات کمال موجود ہيں ،هللا نے اُن کو نور سے خلق کيا،ہر نقص و عيب سے دور رکھا ،ہر رجس 
سے پاک و پاکيزه رکھا اور آپ کو اپنی مخلوق کی اصالح اور اپنے دين کو قائم کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھا آپ کے 

  کچھ صفات يہ ہيں :

  ۔آپ کے علوم کی وسعت١
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محقّق ہے کہ امام مہدی مخلوق ميں سب سے زياده وسيع اور تمام قديم و جديدعلوم و معارف کی تمام اقسام سے واقف يہ بات
ہيں ،کائنات ميں کو ئی ايسا علم نہيں ہے جس کو آپ نہيں جانتے ہيں آپ کے آباء و اجداد اور ائمہ طا ہرين نے آپ کی علمی 

  ہی بيان فرماديا تھا ، آپ اُن کے حکيمانہ اقوا ل مالحظہ کيجئے : شان و منزلت کو آپ کے پيدا ہونے سے پہلے
  )١۔امام امير المو منين نے آپ کے متعلق بيان فرمايا :''ھَُواَْوسُعُکْم َکْھفاً،وآثُرُکْم ِعْلماً،َواوَصلُُکْم َرِحماً ''۔(١

  م کرنے والے ہو''۔''اس کی پناه گاه بڑی ہے ،تمہارا علم بہت زياده ہے اوربہت زياده صلۂ  رحِ 
۔ حارث بن مغيره سے روايت ہے کہ ميں نے ابو عبد هللا الحسين بن علی سے عرض کيا : مہدی کا کس چيز کے ذريعہ ٢

تعارف ہو گا ؟تو آپ نے فرمايا :''حالل و حرام کی معرفت کے ذريعہ اس کے عالوه لوگوں کو اُن کی ضرورت ہو گی اور 
  )٢ی ''۔(اُنھيں کسی کی ضرورت نہيں ہو گ

۔ابو جعفر باقر سے روايت ہے :''امامت ہم ميں سے سب سے کم سن ميں پائی جا ئے گی جس کا ذکر جميل بکثرت ہوگا ٣
  )٣خدا اُ س کو علم دے گا اور اس کے نفس پر وا گذار نہيں کرے گا ''۔(

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

  ۔٦٩۔عقد درر، صفحہ ٢۔ ٢١٤۔غيبة النعمانی، صفحہ ١
  ۔ ١٠٩۔عقد درر، صفحہ ٣

آپ کے وسيع علوم کے سلسلہ ميں وارد ہوا ہے کہ جب آپ ظاہر ہوں گے تو يہوديوں کے سامنے توريت سے احتجاج (دليل 
  )١و برہان پيش کرنا )کريں گے جس کے ذريعہ اکثر يہودی مسلمان ہوجائيں گے۔(

ٰی ہوں گے ، آپ کے چاروں نائب امام غيبت صغرٰی کے دور ميں عالِم اسالم کے لئے فقہ اور غير فقہ ميں مرجع اعل
مسلمانوں کے احکام کے متعلق درپيش مسا ئل آپ تک پہنچا تے تھے اور ان کے جوابات بيان فرما تے تھے ،فقہ جعفری 
کے اکثر مسا ئل آپ ہی کے جوابات ہيں فقہا احکام ميں جو فتوے ديتے ہيں سب اُن ہی کی طرف منسوب کرتے ہيں ،شيخ 

  ) ٢ے لکھ کر آپ کے فتووں کا ايک بہت بڑا مجموعہ مرتب کيا ہے ۔(صدوق نے اپنے ہاتھ س
آپ کے ظہور کے وقت ايک يہ چيز محقق ہو گی کہ آپ سے دنيا کے تمام علماء ،اطبّاء ، فيزيک داں ، مخترع و ايجاد 

وابات ديں گے کرنے والے وغيره مالقات کريں گے اور آپ کا امتحان ليں گے اور آپ بڑے ہی اچھے طريقہ سے اُن کے ج
  ،وه سب اسالم قبول کر ليں گے اور کو ئی بھی ايسا باقی نہيں رہے گا جو آپ کی امامت کا اقرار نہ کرتا ہو ۔

  ۔آپ کا زہد ٢
ائمہ ہدٰی کی سيرت تمام فکری اور علمی ميدانوں ميں مشابہ ہو تی ہے اُن ميں سے ايک دنيا ميں زہد اختيار کرنا اور دنيا کی

اور خوشيوں سے کامل طور پر دور رہنا ،ہر امام کی سيرت کا مطالعہ کرنے والے پر يہ واضح ہوجا ئيگا کہ  تمام لّذتوں
انھوں نے دنيا ميں علی االعالن زہد اختيار کيا ،اس سلسلہ ميں انھوں نے ،سيّد عترت اطہار امام امير المو منين کی اقتدا کی 

س کے بعد رجوع نہيں کيا جاسکتا ،اسی منو ر و روشن راستہ پر آپ کے جنھوں نے دنيا کو تين مرتبہ طالق ديدی تھی ج
تمام فرزند اور ناتی پوتے گامزن رہے ،ائمۂ  ہدٰی سے امام منتظر کی والدت سے پہلے ہی کچھ روايات آپ کے زہد کے 

  متعلق نقل ہو ئی ہيں جن ميں سے کچھ روايات يہ ہيں :
..............  

  ۔٣٩دی ، صفحہ ۔حياةاالمام محمد المہ١
  ۔٣٩۔حياةاالمام محمد المہدی ، صفحہ ٢

۔معّمر بن خالّد نے امام ابو الحسن الرضا سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا ہے :''قائم آل محمد ۖ کالباس سخت قسم کا ہوگا ١
  )١اور ان کی غذا معمو لی قسم کی ہو گی ''۔(

  يہ السالم سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا ہے :۔ علی بن ابوحمزه اور وہبيب نے امام جعفر صادق عل٢
''تم قائم آل محمد کے خروج کے سلسلہ ميں جلدی کيوں کر تے ہو ؟ خدا کی قسم اُن کا لباس سخت قسم کاہوگااور ان کی غذا 

  )٢بے مزه ہو گی ''۔(
سخت قسم کا ہوگا اور آپ کا  ۔ابو بصير نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا ہے :''آپ کا لباس٣

  )٣کھانا بد مزه ہوگا ''۔(
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اگر دنيا ميں اُن کی سيرت اس طرح کی نہ ہوتی تو خدا وند عالم آپ کو زمين پر اصالحی دور کے لئے منتخب نہ فرماتا کہ 
لم و آپ ظلم و جور سے بھری دنيا کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے جس طرح وه ظلم و جور سے بھری ہو گی اور ظ

جور کے نتيجہ ميں سسکتی ہوئی انسانيت کو جابر و جا ئر اور متکبر حاکموں کيظلم و جور سے نجات دال ئيں گے ،پريشان 
  حال اور محرومين ميں هللا کی خيرات تقسيم کريں گے جس سے فقراور محروميت کا سايہ تک باقی نہيں رہے گا ۔

  ۔آپ کا صبر ٣
:آپ مصيبت پر صبر کريں گے ،آپ محنت و مشقت تحّمل کرنے کے اعتبار سے ائمۂ  ميں امام منتظر کے چند صفات يہ ہيں

سب سے عظيم ہيں ،اپنی طويل غيبت کے دور ميندنيائے اسالم کے مختلف عالقوں ميں عظيم حوادث کا مشاہده کرينگے اور 
کافر سامراجيوں کے ہاتھوں شکار ہو ئی  اُن ميں سب سے زياده دردناک يہ ہوگاکہ امت اسالميہ اپنے تمام قوانين کے ساتھ

  ،جنھوں نے اُن کے درميان برائياں رائج کيں ،هللا 
..............  

  ۔٣٥٩،صفحہ ٥٢۔بحاراالنوار، جلد ١
  ۔٢٣٤۔غيبة النعمانی ،صفحہ ٢
  ۔٢٣٣۔غيبة نعمانی ،صفحہ ٣

سلمانوں کے لئے اپنی روحانی ،زما کے احکام اور اُس کے حدود چھوڑدئے ،زورگوئی سے فيصلے کئے ،اور امام تمام م
نی ،اور ابوی قيادت کے حکم سے ان سب کا مشاہده کر رہے ہيں اور ہميشہ صبر کر تے رہے ہيں ، آپ نے اپنے تمام 

اموراس وقت تک هللا کے ِسپُرد کر دئے ہيں جب تک خداآپ کو ميدان جہاد کے لئے قيام کرنے کا حکم اور اجازت مرحمت 
  فرمائے ۔

  عت۔شجا٤
امام مہدی دل کے اعتبار سے لوگوں ميں سب سے زياده شجاع ،سب سے زياده حو صلہ مند ، اراده کے اعتبار سے سب 
سے زياده قوی ،آپ جنگی قوت اور محکم اراده ميں اپنے جد رسول ۖکے مانند ہيں جنھوننے قريش کے اُن بھيڑيوں کے 

وں نے پرچم اسالم کو لپيٹنے اور هللا کے نور کو خاموش کرنے کی شرک اورکفر و الحاد کے سر براہوں کا مقابلہ کيا جنھ
جد وجہد کی،ليکن آپ نے اپنے محکم اراده سے اُن کے سروں کو کاٹ ڈاال ،اُن کے لشکروں کو تتر بتر کر ديا ،زمين پر 

يفہ قيام کريں گے ،ظالمين اور کلمة هللا کو بلند کيا ، بالکل اسی نورانی دور کے مانند آپ ۖ کے فرزند ارجمند اور آپ ۖ کے خل
جا برين کوان کے ظلم کا مزه چکھا ئيں گے ،اسالم کی کرامت و بزرگی کو دوباره اسی طرح واپس پلٹا ئيں گے جس کے 

بعد اس ميں کبھی سستی نہيں آئے گی ،دنيا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہيں کر سکے گی ،زمين کی تمام اقوام آپ کے 
  کرليں گی ، اورآپ دنيا کے تمام دارالسلطنتوں ميں پرچم توحيد بلند فرما ئيں گے ۔حکم کو تسليم 

  آپ کی سخاوت -5
امام منتظر لوگوں ميں سب سے زياده سخی اور جواد ہيں ،آپ کے دور حکومت ميں فقراء اور محروميت کا کو ئی اثر باقی 

  د سے منقول بعض احاديث کا ذيل ميں تذکره کر رہے ہيں :نہيں رہے گا ہم آپ کے کرم کے سلسلہ ميں آپ کے آباء و اجدا
۔ابو سعيد نے نبی اکرم ۖ سے روايت کی ہے کہ آپ ۖ نے امام مہدی کی سخا وت کے متعلق يوں گفتگو فرما ئی کہ ايک ١

 شخص اُن کی خدمت ميں حاضر ہو کر کہے گا :''اے مہدی مجھے کچھ ديجئے ، مجھے کچھ ديجئے، مجھے کچھ ديجئے تو
  )١وه اسے اتنا عطا کريں گے جس کو وه اٹھاسکتا ہو ''۔(

۔جابر سے روايت ہے :ايک شخص نے امام ابو جعفر کی خدمت ميں حاضر ہو کر عرض کيا حاالنکہ ميں وہيں پر موجود ٢
ہ يہ تھا :خدا آپ پر رحم کرے، آپ خمس کے يہ سو درہم لے ليجئے اور ان کو خمس رکھنے کی جگہ پر رکھ ديا اور کہا ک

ميرے اموال کی زکٰوة ہے، ابو جعفر نے ان سے فرمايا :''تم خود اس کو لے لو اور اپنے پڑوس ميں يتيموں ،مسکينوں اور 
اپنے مسلمان بھا ئيوں ميں تقسيم کر دينا ،بيشک جب ہمارا قائم قيام کرے گا تو وه برابر ، برابر تقسيم کريں گے ،خدا کی 

عدل و انصاف سے کام ليں گے ،جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے هللا کی اطاعت کی  مخلوق ميں نيک و بد سب کے ساتھ
،جس نے اُن کی نا فرما نی کی اس نے هللا کی نا فرمانی کی ،ان کا اسم مبارک مہدی اس لئے رکھا گيا چونکہ آپ امر خفی 

اہر نکاليں گے ،توريت والوں کا توريت کيلئے ہدايت کريں گے ،توريت اور دوسری تمام کتابيں انطاکيہ شہر کے غار سے ب
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کے ذريعہ فيصلہ کريں گے انجيل والوں کا انجيل سے ،اور زبور والوں کا زبور کے ذريعہ اور قرآن والوں کا قرآن کے 
ذريعہ فيصلہ کريں گے ،دنيا کے تمام مال و دولت چاہے وه زمين کے اندر ہوں يا زمين کے باہر سب آپ کے پاس جمع ہوں 

لوگوں سے فرما ئيں گے :ان اموال کی جانب توجہ کرو جس کی خاطر تم نے قطع رحم کيا اور اس سلسلہ ميں تم  گے ، آپ
نے خون بہايا ،اور جس کی وجہ سے تم حرام اٰلہی کے مرتکب ہوئے ،اس وقت امام زمانہ ايسی شئے عطا فرمائيں گے جو 

  )٢اس سے پہلے کبھی نہيں دی ہو گی ''۔(
د روايات ہيں جن ميں يہ اعالن کيا گيا ہے کہ آپ کرم و جود و سخا کے درياہيں ،آپ پوری مخلوق پر ان کے عالوه متعد

  احسان کريں گے ،اُن کو ُعريانی اور گرسنگی سے نجات دالئيں گے۔

  ۔حق ميں پا ئيداری ٦
  المتامام منتظر حق کا سب سے زياده سختی کے ساتھ دفاع کريں گے ،جن پر مالمت کرنے والوں کی م

کو ئی اثر نہيں کرے گی ،آپ کی شان آپ کے اُن آباء و اجداد کی شان کے مانند ہو گی جنھوننے حق کی مدد کی اور لوگوں 
  ميں عدل کو نشر کرنے ميں اپنی جانوں کو قربان کرنے ميں پيش قدم رہے ۔

مقاصد قائم کريں گے ،غبن (دھوکہ جب دنيا قائم آل محمد ۖ کے ظہور سے منور ہو جائے گی تو آپ ہر طرح حق اور اپنے 
  )اور ظلم کو نيست و نابود کرديں گے ۔

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

  ۔٤٩٣،صفحہ ٣۔مصابيح السنة ،جلد ٤٣١۔ينابيع المؤدة، صفحہ ٢٩،صفحہ ٦۔منتخب کنزالعمال، جلد ١
 ۔٤٥۔حياةاالمام محمدالمہدی ، صفحہ ٢

 

 خوشبوئے حيات

 

  

  عبادت 
امام منتظر کی عبادت خود ان کے اُن آباء و اجداد ائمۂ  طا ہرين کی عبادت کے مانند تھی ، جنھوں نے اپنی زندگی هللا کے 
لئے ہبہ کر دی تھی ،انھوں نے زندگی کا بيشتر حصہ هللا کی راه ميں خرچ کيا ، صائم النہار او ر قائم الليل کی حالت ميں خدا

از ،دعا اور قرآن کی قرائت کيا کرتے تھے ،اسی منور و روشن راستہ پر امام منتظر گامزن سے لو لگاتے تھے ،ہميشہ نم
رہيں گے ،راويوں نے آپ کی وه دعا ئيں بھی نقل کی ہيں جو آپ نماز کے قنوت ميں پڑھا کرتے تھے ،يہ دعا ئيں خدا سے 

ے بعض دعا ئيں اپنی کتاب ''حياةاالمام مہدی لو لگانے اور اس سے توبہ کرنے کی طرف رغبت دالتی ہيں، ہم نے اُن ميں س
  ''ميں ذکر کی ہيں ۔

  غيبت ِ صغرٰی 
امام منتظر پر يہ خدا وند عالم کا خاص لطف و کرم ہے کہ اُس نے آپ کو اُن ظالم بنی عباس سے محجوب کرديا جنھوں نے 

ور اُن کو خبر تک نہ ہو سکی ،جس آپ کا خاتمہ کرنے کی کو ششيں کی تھيں ،آپ اُن کے درميان سے ُروپوش ہوگئے ا
طرح جب قريش آپ کے جد امجد کو قتل کرنا چا ہتے تھے تو آنحضرت ۖ اُ ن کے درميان سے چلے گئے اور اُن کو خبر تک

  نہ ہو ئی ،اب ہم اپنی بحث ميں امام زمانہ کی غيبت صغرٰی کے بارے ميں مختصر طور پر کچھ بيان کرتے ہيں :

  غيبت کا زمانہ 
) شہادت کے بعد ہوا آپ اسی وقت لوگوں کی نظروں سے پوشيده ١ھ امام حسن عسکری کی( ٢٦٠صغرٰی کا آغاز  غيبت

  ہوگئے مگر يہ کہ آپ نے کچھ مو منين اور صالحين سے مالقات کا کچھ سلسلہ جا ری رکھا ۔
..............  
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  ۔٣٦٩،صفحہ ١ن وردی ،جلد ۔تاريخ اب٣٤٧،صفحہ ٢۔تاريخ خميس ،جلد ٤٦٢،صفحہ ٢۔مرآة الجنان، جلد ١

  

  جہاں آپ رو پوش ہوئے 

  امام سامرا ميں واقع ايک گھر ميں پوشيده ہوئے جس ميں آپ کے جد اور والد بزرگوار کا مرقد مطہر ہے ۔
بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ شيعوں سے بغض و کينہ رکھنے والے افراد نے يہ کہہ ديا کہ آپ سامراء يا کسی اور جگہ 

غائب ہوئے ،وه ہر رات سامرا ميں واقع سرداب کے دروازے پر کھڑے ہوکر امام کا نام ليکر آواز ديتے اور ان  سرداب ميں
کو باہر آنے کی دعوت ديتے يہاں تک کہ ستارے چھُپ جاتے ،اس کے بعد وه وہاں سے چلے جاتے ،اور اپنا امر آنے والی 

  )١رہتے ۔( رات پر مو قوف کر ديتے اور وه ہميشہ اسی عہد پر باقی
يہ ايسی خارق العاده باتيں ہيں جن کی کو ئی سند نہيں ہے ۔۔يہ باتيں اہل بيت او ر اُن کے شيعوں سے حقد و کينہ رکھنے پر 
داللت کر تی ہيں ليکن سامرا ميں جو سرداب مو جود ہے اس ميں تين اماموں نے نماز ادا کی ہے جو اس مخلوق پر هللا کی 

ہ اور ان کے موّرخوں ميں سے کسی ايک نے بھی يہ بيان نہيں کيا ہے کہ آپ اسی سرداب يا حجت ہيں اور علمائے شيع
کسی دوسرے سرداب ميں رو پوش ہوئے جس کو دين سے کچھ سروکار نہ رکھنے والے بعض لوگوں نے بيان کيا ہے اور 

  ہم نے اس سلسلہ ميں اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد المہدی '' ميں بيان کيا ہے ۔

  آپ کے عظيم و بزرگ سفير
امام منتظر نے نيک علماء اور صالحين کو اپنا سفير منتخب فرمايا جو آپ اور آپ کے شيعوں کے درميان واسطہ ہوتے تھے

  ،اور اُن کا کام مسا ئل شرعيہ کو امام کی خدمت ميں ليجانا اور ان کا جواب النا ہوتا تھا ۔
  آپ کے بزرگ وکيل يہ ہيں :

  سعيد ۔عثمان بن١
يہ امام کے پہلے وکيل تھے جو ثقہ ،زکی اور امين تھے ،آپ نے اس سرکش متوکل کے زمانہ ميں ائمہ کی خدمت کی جب 

جب اس نے امام علی نقی عليہ السالم پر اقتصا دی پا بندی لگا دی تھی ،امام تک حقوق شرعيہ پہنچانے کو منع کر ديا تھا 
  ھی کے برتنوں ميں رکھ کر امام علی نقی کی خدمت اقدس اس وقت عثمان بن سعيد حقوق شرعيہ کو گ

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

  ۔٣٥٩۔مقدمہ ابن خلدون، صفحہ ١

ميں پہنچايا کرتے تھے ،امام علی نقی عليہ السالم کے بعد آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت 
ا اور عثمان بن سعيد اور آپ کے شيعوں کے درميان رابطہ کا کاماقدس ميں رہے ،اور اُ ن سے اقتصادی پابندی کو دور کردي

انجام ديتے تھے ،آپ امام کی مطلق نيابت اور عام وکالت کے عام عہده پر فا ئز تھے آپ امام کے پاس اُن کے حقوق اور 
  رسائل پہنچاتے تھے ۔ 

  آپ کی وفات
طرف اپنی آخری آرامگاه ميں دفن ہوئے اور مو منين آپ کی آپ نے حضيرئہ قدس ميں اتنقال کيا اور بغداد ميں رصافہ کی 

  قبر کی زيارت کے لئے آتے ہيں ۔

  امام کی طرف سے ان کی تعزيت پيش کرنا
امام منتظرنے اس عظيم شخصيت کے فقدان پر محمد بن عثمان کے پاس اس عالم جليل کے تعزيت نامہ ميں يہ کلمات بھيجے

ّٰ و اِنَّا اليہ ر اجعون !ہم امر اٰلہی کے سامنے سراپا تسليم ہيں اور اس کے فيصلہ پر راضی ہيں ۔تمہارے باپ نے نہايت :''انّا 
ہی سعيدانہ زندگی گذاری ہے ،اور ايک قابل تعريف موت پا ئی ہے ،خدا اُن پر رحمت نازل کرے اور انھيں ان کے اولياء 

قرب اٰلہی کے لئے کو شش کی ،خدا اُن کے چہرے کو خو ش اور آقائوں سے ملحق کردے، انھوں نے امور ائمہ ميں برابر 
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کرے ،اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور تمہارے ثواب ميں اضافہ کرے اور تمھيں صبر جميل عطا فرمائے يہ 
مصيبت تمہارے لئے مصيبت ہے اور ميرے لئے بھی مصيبت ہے ،اس فراق سے تم مضطرب ہو گئے ہو اور ميں بھی 

يا ہوں،خدا انھيں آخرت ميں خوش رکھے، ان کی سعادت و نيک بختی کی سب سے بڑی عالمت يہ ہے کہ هللا مضطرب ہو گ
نے انھيں تمہارا جيسا فرزند عطا کيا ہے جو اُن کا جا نشين اور قائم مقام ہے اور ان کے حق ميں دعائے رحمت کرتا ہے 

ور خدا نے تمھيں جو شرف ديا ہے اس سے خو ش ہيں،خدا ،ميں اس امر پر خدا کی حمد کرتا ہوں ،پاکيزه نفوس تم سے ا
تمہاری نصرت و مدد کرے ، تمھيں طاقت و قوت عطا کرے اور توفيقات کرامت فرمائے ۔وہی تمہارا سر پرست ،محافظ اور 

  ) ١نگراں رہے گا '' ۔(
..............  

  ۔ ٩٦،صفحہ ١٣۔بحاراالنوار، جلد ١

ن و الم پر داللت کر تے ہيں جو آپ کے نائب کے ايمان کی عالمت ہے اور امام نے اُن امام کے يہ کلمات اپنے نائب کے حز
  کے فرزندکو اپنا نائب معين فرمايا جو تمام صفات کمال کے حامل تھے ۔

  ۔عثمان بن سعيد٢
محمد بن عثمان کو امام منتظر کی نيابت کا شرف حاصل ہوا جو ثقات شيعہ اور جيّدعلماء ميں سے تھے وه ثقۂ جميع ميں 
اپنے پدر بزرگوار کے قائم مقام تھے ،شيعوں کے تمام خطوط اور حقوق اُن تک پہنچتے ، اور وه اُن کو امام منتظر تک 

اب اُن تک پہنچاتے تھے ، امام نے اُن کے بارے ميں محمد بن ابراہيم پہنچاتے تھے ،توقيع کی صورت ميں امام کا جو
  اہوازی کو يوں تحرير فرمايا :

ر ََوْجہَہُ يَْجِرْی ِعْنَدنَاَمْجَراهُ ،َويَُسدَّ َمَسدَّ  ْبنُ ''لم يزل (اے محمد )ثقَتنا فی حياة االب رضی ّهللاٰ عنہ ؤاَرضاه،ونَضَّ ه،َوَعْن اَْمِرنَايَأُْمُرااْلِ
ُ فَاْنتَِہ الٰی قَْولِِہ''۔( هُ ّهللاٰ   )١َوبِِہ يَْعَمُل،تََوالَّ

''يہ فرزند اپنے باپ کے زمانہ سے ہی ہمارا معتمد تھاخدا اس سے خوش رہے اور اسے خوش رکھے اور اس کے چہرے 
ہے اور ہمارے ہی کو روشن رکھے يہ اب ہمارے لئے اپنے باپ کا نائب اور جا نشين ہے ۔يہ ہمارے ہی حکم سے حکم ديتا 

  احکام پر عمل کرتا ہے ،خدا اسے جملہ آفات سے محفوظ رکھے ۔''!
  )٢ھ ميں انتقال کيا ۔( ٣٠٥آپ نے حضيرٔه قدس ميں آخری جما دی االول 

  ۔حسين بن روح ٣
ثمان يہ امام منتظر کے تيسرے نائب ہيں آپ تقوٰی ،صالح وفور علم اور عقل ميں بہت بڑی شخصيت تھے اور محمد بن ع

کے انتقال کے بعد آپ کو نيابت کا شرف حاصل ہوا جس کی طرف آپ نے رہنما ئی کی کہ جب شيعہ يہ سوال کريں کہ آپ 
کا قائم مقام کون ہے ؟تو يہ ابوالقاسم حسين بن روح بن ابی بحر نو بختی ميرے قائم مقام ہيں ۔تمہارے اور صاحب امر عجل 

ر ہيں ،آپ کے وکيل ،ثقہ اور امين ہيں ،تم اپنے امور ميں ان کی طرف رجوع کرنا هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے مابين سفي
  ،اپنے تمام اہم کاموں ميں اُن پر اعتماد کرنا اور اس کا 

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

  ۔١٢٤۔حياةاالمام محمد المہدی ،صفحہ ١
  ۔١٢٦۔حياةاالمام محمدالمہدی ،صفحہ ٢

  )١۔۔(ميں نے حکم ديا اور اپنا پيغام پہنچاديا ۔
آپ اور حق کے دشمنوں کے درميان متعدد مناظرے ہوئے جن ميں حسين بن روح نے اپنے دشمن پر غلبہ حا صل کيا ،اس 
سے محمد بن ابراہيم بن اسحاق کو بہت زياده تعجب ہوا تو اُس نے حسين بن روح سے کہا :آپ نے يہ سب مطالب اپنے پاس 

  ہيں ؟ حسين بن روح  سے بيان کئے ہيں يا ائمۂ  ہدٰی سے اخذ کئے
نے جواب ديا :اے محمد بن ابراہيم !اگر ميں آسمان سے زمين پر گر پڑوں يا مجھے پرنده اُچک لے يا ہوا کسی دور افتاده 
جگہ لے جائے ،يہ مجھے اس بات کے مقابل ميں زياده پسند ہے کہ دين خدا کے سلسلہ ميں اپنی طرف سے کو ئی فيصلہ 

  )٢ر امام زمانہ سے يہی سنا گيا ہے ۔۔۔۔(کروں بلکہ اصل يہی ہے او
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سال تک نائب يا سفير رہے ،آپ شيعوں کے مرجع ،امام اور شيعوں کے درميان واسطہ تھے ،آپ  ٢٢يا  ٢١آپ امام کے 
) ،ميں موت کی نيند سوگئے آپ کی تجہيز و تکفين ہو ئی اور ننگے پيروں ٣ھ ( ٣٢٦کچھ دن مريض رہے يہاں تک کہ آپ 

  ہو ئی ،آپ بغداد ميں تجارت کے مرکز شورجہ بازار ميں اپنی ابدی آرام گاه ميں دفن ہوئے ۔ تشييع جنازه

  ۔علی بن محمد َسَمری ٤
امام کی نص و روايت کے ذريعہ آپ امام کے عام نائب قرار پائے ،آپ امام کے آخری نائب ہيں ، آپ نے صدق اور اخالص 

کا کہنا ہے : انھوں نے اپنی وفات سے پہلے امام کا ايک خط شيعوں کے  کے ذريعہ نيابت کے فرائض انجام دئے ،راويوں
سامنے پيش کيا جس ميں بسم هللا کے بعد يوں تحرير تھا:''اے علی بن محمد !هللا تمہارے بارے مينبھا ئيوں اور دوستوں کو 

ی ،تم اپنے تمام امور انجام دے لو صبر جميل عطا فرمائے ،تمھيں معلوم ہونا چا ہئے کہ تم کو چھ دن کے بعد موت آجا ئے گ
،اور آئنده کيلئے اپنا کو ئی قائم مقام اور جانشين تالش و تجويز نہ کرو ،کيونکہ غيبت کبرٰی واقع ہو گئی ہے اور جب تک 

خدا حکم نہيں دے گا ظہور نہيں ہوگا،يہ ظہور بہت طويل مدت کے بعد ہوگاجب قلوب سخت ہوجا ئيں گے ،زمين ظلم و جور 
  ھر جا ئے گی ، عنقريب لوگوں ميں جو مجھ سے مالقات سے ب

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

  ۔٣٩٧۔منتخب االثر، صفحہ ١
  ۔٣٨٦۔غيبة شيخ طوسی، صفحہ ٣٩٧۔منتخب االثر ،صفحہ ٢
  ۔ ٣٩٢۔منتخب االثر ،صفحہ ٣

ّٰ العلی العظيم ۔۔۔''۔(   ) ١کا ادعا کرے وه جھوٹا ہوگاوالحول والقوة االبا
کبرٰی ميں امام سے مالقات کا دعوٰی کرنے والے کی نفی کی گئی ہے اور اس کو جھوٹا اور تہمت اس خط ميں غيبت ِ 

لگانے واال کہا گيا ہے، يہ بات بالکل يقينی ہے کہ يہ امام کی خدمت ميں مشرف ہوئے اور اس حديث کو نيک مو منين کے 
ميں سب سے بہترين توجيہ يہ ہو کہ اِن نواب اربعہ کے  کانوں تک پہنچايا اس حديث کی متعدد تا ويليں کی گئی ہيں، شايد ان

  بعد امام کی نيابت کا دعوٰی کرنے واال جھوٹا ہے، شايد يہ توجيہ واقع اور حقيقت سے زياده نزديک ہو۔
علی بن محمد َسَمری کچھ دنوں تک مريض رہے تو بعض شيعوں نے اُن کے پاس جاکر سوال کيا :آپ کے بعد آپ کا وصی 

  کون ہے ؟
  انھوں نے جواب ديا :هللا اپنے امر کو پہنچانے واال ہے ۔

  )٢ھ ميں انتقال کرگئے ۔ ( ٣٢٩شعبان  ١٥آپ 

  فقہا ء کی واليت
امام منتظر نے شيعوں ميں سے فقہاء عظام کو اپنا ولی اور نائب قرار ديا ،شيعوں کو اُن سے رجوع کرنے اور اُن سے 

کی طرف آنے والے خط ميں يوں آيا ہے : ''و اماالحوادث الواقعة فارجعواالٰی روات فيصلہ چاہنے کا حکم ديا اور شيخ مفيد 
  حديثنافانّھم حجتی عليکم،واناحجة ّهللاٰ عليکم ''

''پيش آنے والے واقعات ميں تم ہماری احا ديث بيان کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا،چونکہ يہ تم پر بہترين حجت ہيں اور
  )٣ہوں''۔ (ميں تم پر هللا کی حجت 

  ہم اس سلسلہ ميں اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد المہدی ''ميں ذکر کرچکے ہيں ۔

  غيبت کبرٰی 
  امام منتظر کی نيابت فقہائے عظام نے سنبھالی ،يہی علماء احکام کے سلسلہ ميں جو فتوٰی ديتے ہيں، شيعہ

ء اور متقين کے چند گروه ،امام کی نظروں کے اُن ہی کی طرف رجوع کرتے ہيں ۔يہ بات بھی شاياِن ذکر ہے کہ علما
سامنے تھے ،اُن ہی ميں سے عالم کبير اور ثقہ و امين شيخ مفيد تھے آپ کے پاس متعدد مراسلے (خطوط)تھے ،آپ کے 

  پاس تين خطوط لکھے جن ميں سے بعض کا ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام محمدالمہدی ' ' ميں تذکره کيا ہے ۔ 
..............  

  ۔٢٤٢۔غيبة شيخ طوسی، صفحہ ٢۔  ١٨٦، صفحہ ١٣۔معجم رجال حديث، جلد ١
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 ۔١٠١،صفحہ ١٨۔وسائل الشيعہ کتاب القضا ،جلد ٣
 

 خوشبوئے حيات

 

  

  سواالت 
  امام منتظر کے واقعہ کے متعلق مندرجہ ذيل سواالت پيش آتے ہيں :

  ۔آپ کی طوالنی عمر ١
ساڑھے گياره سو سال سے زياده کس طرح زندهامام کی طوالنی عمر کے سلسلہ ميں بہت زياده سوال کئے جاتے ہيں کہ آپ 

ہيں ؟اور آپ پر بوڑھاپے کے وه آثار بھی طاری نہيں ہو رہے ہيں جو عام طور پر انسان پر عارض ہوتے ہيں اور آہستہ 
آہستہ اس کا جسم اور اس کے خليے کمزور ہوتے چلے جاتے ہيں ،اور جيسے جيسے انسان کی عمر زياده ہو تی جا تی ہے 

کر نا چھوڑ ديتے ہيں اور اس کی وجہ شايد ان ميں ميکروب ہوجانا يا ان کا کثيف غذا کھا نا ہے جس سے انسان کا  وه کام
  جسم مسموم ہوجاتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر ديتا ہے ۔

  جواب 
کسی چيز کے ايک ہی  ۔انسان کی لمبی طوالنی عمر ہونا عقلی طور پر ايک امر ممکن ہے ،يہ خداوند عالم کے شريک يا١

وقت ميں زوج يا فرد ہو نے کی طرح محال نہيں ہے ،يہ انسان کے چاند يا کسی دوسرے ستارے پر پہنچنے کے مانند ہے 
،بيشک يہ چيز عقلی طور پر ممکن ہے ،اگر انسان کو فطری اسباب مل جا ئيں تو اُن پر ہی انسان کی زندگی محقق ہو تی ہے

علمی اور خا رجی امر ہے ، جو خالق عظيم کی مشيت پرموقوف ہے اور خداوند عالم اپنے اراده  ،امام کی طوالنی عمر ايک
سے انسان کے جسم سے بوڑھا اور فنا کرنے والے خارجی اسبا ب ختم کرکے اس کی زند گی بڑھا ديتا ہے هللا کے نبی 

ہ عمر قرآن کريم کے مطابق ہے ۔تو ہم حضرت نوح نے ساڑھے نو سو سال تک زنده ره کر کلمۂ  توحيد کی دعوت دی ،ي
حضرت نوح کی عمر پر تو ايمان رکھتے ہيں ليکن امام منتظر کی طوالنی عمر پر ايمان نہيں رکھتے ،حاالنکہ دونوں 

  معاشره کی اصالح کے لئے مبعوث ہوئے ہيں ۔
کن نہيں ہے چونکہ اُ س سے اُ ن فطری ۔اگر ہم يہ تسليم کرليں کہ انسان کا سو سال يا ہزار سال عمر پانا عقلی طور پر مم٢

قوانين کا معطل ہونا الزم آتا ہے جو انسان کو بوڑھا اور فنا کر ديتے ہيں يہ بات ہماری نسبت تو غير ممکن ہے ليکن خدا 
کے لئے مشکل نہيں ہے چونکہ اسی نے امور کو وسعت دی ہے اور يہ سب اُس کے نزديک آسان ہے ۔آگ کی علت تامہ 

ور خدا نے اس کو شيخ االنبياء حضرت ابراہيم کيلئے ٹھنڈا قرار ديا ،اسی طرح اس نے اپنے نبی موسٰی کے لئے جالنا ہے ا
  اُن کی قوم کے ساتھ دريا ميں شگاف ڈال ديا اُن کو غرق ہونے سے بچايا اور فرعون اور اس کے لشکرکو غرق کر ديا ۔

وه اس چيز کو عدم سے وجود ميں بدل ديتا ہے ،کيا پروردگار  بيشک جب خدا کا اراده کسی چيز سے متعلق ہوجاتا ہے تو
عالم نے اپنے عظيم نبی محمد ۖکو اُن قريش کے درميان سے نہيں نکاال جب انھوں نے آنحضرت ۖ کو چاروں طرف سے گھير

  سکے ۔رکھا تھا اور وه آپ ۖ کو قتل کرنا چا ہتے تھے ،جب آپ ان کے درميان سے گذرے تو وه آپ ۖ کو نہ ديکھ 

  ۔اتنی طويل عمر کيوں دی گئی ؟2
اس مو ضوع سے متعلق دوسرا سوال يہ اٹھتا ہے کہ خداوند عالم نے امام منتظر کو اتنی طويل عمر کيوں عطا کی اور آپ 

  کو آپ کے آباء و اجداد ائمہ طا ہرين کی طرح عمر کيوں نہيں عطا کی؟

  جواب
ی اصالح کے لئے مخصوص قرار ديا ہے اور اُن کے حوالے انسانی معاشره کو خداوند عالم نے امام منتظر کو پوری دنيا ک

اُن تاريک طوفانوں سے بچانا ِسپُرد کر ديا ہے جو اُ س معاشره کی زندگی کو جھنجھوڑتے ہيں اور اس کو اس ظا ہری حيات
کے عام مصلح ہيں، لٰہذا آپ کوان ہی سے بہت دو ر ليجاتے ہيں ۔چنانچہ امام زمانہ تمام قبائل اورروئے زمين پرتمام امتوں 
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تاريک ادوار کا سامنا کرنا ہوگا جن سے انسان رو برو ہوتا ہے اور اس کی فصول کا مشاہده کرتا ہے تاکہ وه آخری نجات 
  دہنده ہوں جو نور کا اظہار کريں اور زمين کو عدل و انصاف سے بھر ديں ۔

  ۔امام منتظر ظاہر کيوں نہيں ہوتے ؟٣
  غيبت کے متعلق يہ سوال بھی کيا جاتا ہے کہ امام کا ظہور کيوں نہيں ہوتا تاکہ وه زمين پر هللا کا حکم قائم کريں؟امام کی 

  جواب 
امام کے ظہور کا حکم انسان کے اراده اور اس کی رغبت کے ما تحت نہيں ہے يہ امر تو خالق عظيم کے قبضۂ  قدرت ميں 

مد ۖ کو دور جا ہليت کی پانچ صدياں گذرجانے کے بعد عالم ميں مبعوث فرمايا اور اپنیہے ،هللا نے اپنے بندے اور رسول مح
رسالت کو ادا کرنے کا يہی بہترين اور مناسب وقت تھا ،اسی طرح امام مہدی هللا کے چيلنج کے مطابق قيام کريں گے اس 

گا اور آپ کو بندوں کے درميان خالص  طرح کہ خدا اُن کے لئے پورے روئے زمين پرظہور کرنے کا زمينہ فراہم کر ے
  انصاف کرنے کے لئے مبعوث فرمائے گا ۔

  ۔امام مہدی اپنے قيام کے ذريعہ کس طرح دنيائے عالم کی اصالح فرما ئيں گے ؟٤
امام منتظر کے متعلق ايک يہ شبہ پيدا ہوتا ہے کہ آپ دنيا کی کيسے اصالح فرما ئيں گے اور عام طور پر ظلم و جور سے 

ھری زندگی کے طريقہ کو امن و امان اورسکون کے طريقہ سے کيسے بدليں گے ؟اور آپ کے دور حکومت ميں غبن ب
  (دھوکہ )،سرکشی ،ظلم و استبدادکا کو ئی سايہ نہ ہوگا اور نہ ہی اس ميں کو ئی بھوکا فقير ہوگا اور نہ محروم ؟

  جواب
ث جو انسان کی زند گی کے طريقہ کو بدل ديتے ہيں اُن کو بشريت يہ با ت ممکن ہے ،بيشک نظام عالم اور جسموں کا حدو

کے بزرگ افراد يا جماعت سے منسوب کيا جاتا ہے ،نبی اکرم محمد ۖ نے هللا کی رسالت اور پيغام کو بلند و باال مقام پر 
رمان اہل کتاب کا مقابلہ کيا پہنچايا آپ ۖ کے چچا اور ماموں نے نہيں ،آنحضرت ۖ نے قريش کے قبيلوں ، ذؤبان عرب ،اور ناف

اور آپ ۖ نے اپنے عزم و اراده سے اُن کے اردوں پر پا نی پھير کر پرچم توحيد کو بلند کيا، اسی طرح نبی هللا مو سٰی نے 
 فرعون کو نيست و نابود کيا اور زمين پر کلمة هللا کو بلند و باال فرمايا،اسی طرح هللا کے نبی عيسٰی اور دوسرے انبياء نے

مستقل طور پراپنے اصالحی پيغام کو پہنچانے کے لئے قيام کيااسی سے معاشره کی اصالح کاانفرادی دور ُجدا ہوجاتا ہے يہ
مارکسيّوں کے مذہب کے خالف ہے جو يہ کہتے ہيں کہ ايک انسان کچھ نہيں کر سکتا اور اس کا احداث و واقعات کو بدلنے 

  ر جماعت کا اثر ہوتا ہے ۔ميں کو ئی کردار نہيں ہے بلکہ گروه او
بہر حال امام منتظر رسول اعظمۖ اپنے جد امجد کے مانند ہيں وه ظلم و عدالت پر قائم کئے گئے زندگی کے طريقوں کو بدليں 

گے ،رنج و غم و مصيبت ميں گھری ہو ئی انسانيت کو نجات ديں گے اور لوگوں کے مابين امن ،ثبات قدمی ،اورمحبت 
  اورنشرکريں گے ۔

م اس مقام پر سواالت کے متعلق بحث تمام کرتے ہيں اور ہم نے متعدد سواالت کے جوابات اپنی کتاب حياة االمام محمد ہ
  المہدی ميں بيان کر دئے ہيں ۔

  امام کے ظہور کی عالمتيں 
انياں ذکر امام منتظر کے ظہور کی عالمتوں کے متعلق روايات ميں روشنی ڈالی گئی ہے ہم ذيل ميں ظہور کی بعض نش

  کرتے ہيں :

  ۔ظلم کا پھيلنا ١
امام کے ظہور کی ايک واضح نشا نی ظلم کا پھيلنا ،ستم و جور کارائج ہونا ، امن و امان کا ختم ہو جانا ، ضرورت و فقر و 

ارت کیحاجت کا ظاہر ہونا ،زند گی کاجديد قسم کے معامالت و مسائل سے خلط ملط ہو جانا، انسان کا خوف و ڈر و قتل و غ
وجہ سے نفسياتی بيماری ميں مبتال ہوجاناجبکہ معاشره پر جا ہليت کے گناہوں کا خيمہ قائم ہو گا ، برائيوں کے متعلق لوگوں 

کا ايک دوسرے سے مسابقہ کرنا ،اسالم کا اپنی سابقہ حالت پر آجانا جبکہ اس کی طاقتيں جواب دے چکی ہونگی اور اس 
ملہ کر ديا ہوگا اس کے امکانات چھينے جا چکے ہوں گے ۔اس سلسلہ ميں بعض احا ديث کے اموال پر بڑی حکومتوں نے ح

  مالحظہ کيجئے :
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۔ابو سعيد خدری سے روايت ہے کہ رسول هللاۖ  کا فرمان ہے :''آخری زمانہ ميں ميری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف ١
زل نہيں ہو ئی ہو گی ،يہاں تک کہ اُن کيلئے سے ايسی سخت مصيبت نازل ہو گی جس سے سخت مصيبت اس سے پہلے نا

وسيع زمين تنگ ہو جا ئے گی ،زمين ظلم و جور سے بھر جا ئے گی ، مومن کو ظلم سے بچنے کيلئے کو ئی پناه گاه نہيں 
ملے گی ،اس وقت هللا عز وجّل ميری عترت ميں سے ايک شخص کو مبعوث کرے گا جو زمين کو عدل و انصاف سے اسی 

ے گا جس طرح وه ظلم وجور سے بھری ہو گی ، اس سے زمين و آسمان کے رہنے والے راضی ہوں گے طرح بھر د
،زمين سے وہی چيز اُگتی ہے جو اُس ميں بو ئی جا تی ہے اور خداوند عالم آسمان سے بارش کے عالوه اور کچھ نہيں 

  )١برساتا ''۔(
..............  

  ۔١١٣۔عقد الدر، صفحہ ١

يہ حديث مسلمانوں پر ان مصائب و آالم کے پڑنے کی عکا سی کر تی ہے جو اُن کے ُحّکام و بادشاہوں نے اُن پر ظلم و جور
کے ساتھ حکومت کی ،پھر هللا اُن کو مہدٔی آل محمد ۖ کے ذريعہ نجات دے گا جو زمين کو رحمت اور خير سے بھر دے گا 

  اور تمام ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا ۔
۔عوف بن مالک سے روايت ہے کہ رسول هللا ۖ کا فرمان ہے :''اے عوف جب ميری امت ميں تہتّر فرقے ہو جا ئيں گے اس ٢

  وقت تم کيا کروگے اور اُن فرقوں ميں سے ايک فرقہ جنت ميں جا ئيگا اور بقيہ تمام فرقے جہنمی ہو ں گے ؟''۔
  عوف نے جلدی سے عرض کيا :کيا ہوگا ؟

ی امت کو جن مشکالت کا سامنا کرنا ہوگا اُن کا تذکره کرتے ہوئے يوں جواب ديا :''شرطيں بہت زياده ہوجا رسول هللا ۖ ک
ئينگی ،کنيزيں مالک ہو جا ئينگی ،جاہل لوگ منبروں پر بيٹھنے لگيں گے، گروه حکومت کرنے لگے ،هللا کے دين ميں هللا 

نی عورت کا مطيع ہوجائے گا،اس کی ماں اسے عاق کردے کے عالوه کسی اور کيلئے فکر کی جانے لگے گی ،مرد اپ
گی،اُس کا باپ اس سے دور ہوجائے گا،اس امت کے آخری لوگ اس کی سابقہ نسل پر لعنت کر نے لگينگے،قبيلہ کا فاسق 
شخص اس کا سردار بن جائے گا ،قوم کا سب سے زياده ذليل شخص اس کا زعيم بن جائے ،جس کے شر سے لوگ ڈرتے 

  س کا احترام کيا جانے لگے گا''۔ہوں اُ 
پيغمبر اکرم ۖ نے مزيد فرمايا :''پھر ايک گہرا اور ڈرائونا فتنہ چھا جائے ،اور بعض فتنے دوسرے بعض فتنوں کی اتباع کر 

  )١نے لگيں ،يہاں تک کہ ميرے اہل بيت ميں سے ايک شخص قيام کرے گا جس کو مہدی کہا جاتا ہے ''۔(
م کو پہنچنے والی تحليل ،فساد ،مسلمانوں کا اپنے دين کے عظيم ارکان سے منحرف ہو جانا ،اُن ميںاس روايت ميں عالم اسال

ظلم و جور کا بول باال ہونا ،غم انگيز معامالت کا منتشر ہونا ،پھر خداوند عالم کا اپنے ولی عظيم امام مہدی کے ذريعہ اُن کو
  گا ،اور ارکان ِ اسالم کو قائم کرے گا۔نجات دالنا بيان کيا گيا ہے جو دين کو زنده کرے 

  ۔رسول اسالم ۖ کا فرمان ہے : ''جب اس دنيا ميں ہرج و مرج ہو جا ئيگا تواس امت کا مہدی٣
..............  

  ميں نقل کی گئی ہے ۔٦٧،صفحہ ٢۔اور تقريباً اسی طرح کی حديث عرف وردی جلد ٤٤،صفحہ ٦۔کنز العمال ،جلد ١

ظاہر ہوجا ئينگے ،راستے منقطع ہو جا ئينگے ،بعض دوسرے بعض افراد کو غارت کرنے لگينگے  ہم ميں سے ہوگا ،فتنے
،بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائينگے ،چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کريں گے ،تو اس وقت هللا ہمارے مہدی کومبعوث کرے گا 

   جو امام حسين کی نسل سے نواں امام ہوگا،گمراہی کے قلعوں پر فتح پائے گا ،
آخری زمانہ ميں دين اسی طرح قائم ہوگا جس طرح وه اپنے آغاز ميں قائم تھا وه دنيا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر 

  ) ١دے گا جس طرح وه ظلم و جور سے بھری ہو گی ''۔(
پنے عظيماس حديث ميں ان فتنوں ،اضطراب اور قلق کو ظاہر کياگيا ہے جس سے عام زندگی رو برو ہوتی ہے چنانچہ خدا ا

  ولی کے ذريعہ نجات دے گا اور خير و سعادت کی زندگی تعميرکرے گا ۔

  ۔دجال کا خروج ٢
ظہور کی يقينی عالمات ميں سے ايک دّجال کا خروج اور اس کا زندگی پر مؤثر واقع ہونا ہے ،وه عام لوگوں کو گمراه 



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

 
 

وگوں کو مال و دولت کا اللچ دے گا، اس کے سلسلہ کرنے کے لئے قيام کرے گا ،يہودی اس سے ملحق ہو جا ئيں گے ،وه ل
  ميں کچھ احا ديث ِ نبوی مالحظہ کيجئے :

۔ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ ميں نے رسول هللا کو يہ فرماتے سنا ہے :''آدم کی خلقت سے ليکر قياِم قيامت تک دجال ١
  ) ٢کا امر سب سے بڑا ہوگا ''۔(

  ے اہم واقعات ميں سے ہے وه فتنے برپا کرے گا اور خون بہائے گا ۔حديث کا مطلب :دجال کا خروج دنيا ک
۔انس بن مالک سے روايت ہے کہ رسول هللا ۖ کا فرمان ہے :''ہر نبی کو کّذاب اور کانے دّجال سے ڈرايا گيا ہے ، وه کانا ٢

  )٣ہوگا اور بيشک تمہارا رب کانا نہيں ہے ''۔(
سے ڈرايا گيا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے گا اُ ن کو حق سے روکے گا اور بہت تمام انبياء کو اس کانے دّجال کے فتنہ 

  بڑے شر ميں ڈال دے گا ۔
..............  

  ۔ ٢٥١۔حياةاالمام محمد المہدی ، صفحہ ١
  ۔٣٢٤۔عقد الدرر،صفحہ ٢
  ۔١٢١٤،صفحہ ٣۔صحيح بخاری ،جلد ٣٢٣۔عقد الدرر ،صفحہ ٣

يہ احا ديث نقل کی گئی ہيں جو تاريخ بشريت ميں سب سے زياده شريرمفسد ہوگا  نبی اکرم ۖ سے کانے دّجال کے بارے ميں
  ،اور ہم نے اس کے حاالت اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد المہدی ''ميں بيان کردئے ہيں ۔ 

  ۔ سفيانی کا خروج٣
و فساد برپا کرے گا  امام منتظر کے ظہور کی ايک عالمت سفيانی کا خروج ہے وه زمين پر ايک انوکھے ڈھنگ سے شر

،اس کے نسب کا اسالم کے دشمن ابو سفيان پر اختتام ہوگا ،امام اميرالمو منين نے اس کے حاالت ،فتنے ،اور ہالکت کے 
  متعلق ايک مفصل حديث بيان فرما ئی ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب ''حياة االمام محمدالمہدی ''ميں بيان کر ديا ہے ۔

  ۔ سياه جھنڈے ٤
کے ظہور کی حتمی و يقينی عالمات ميں سے ايک ايسے اسالمی لشکر کا تشکيل پانا ہے جو کالے جھنڈے بلند کرے امام 

  گا،زياده تر احتمال يہ ہے کہ اُن کے پرچم امام حسين کے غم ميں سياه ہوں گے ۔
  اس سلسلہ مينبہت زياده احاديث ہينليکن ہم ذيل مينچنداحاديث نقل کررہے ہيں:

نی سندکے ذريعہ نقل کياہے کہ رسول هللا ۖنے اپنے اہل بيت پر پڑنے والی بالومصيبت کاتذکره کيايہانتک کہ ۔حسن نے اپ١
خداوند عام مشرق سے کالے جھنڈونوالونکومبعوث فرمائے گا،جس نے ان کی مددکی اس نے هللا کی مددکی،جس نے ان 

جس کانام ميرے نام پر ہوگاوه اس کواپناولی امر کورسواکياخدااس کورسواوذليل کرے گايہانتک کہ ايک شخص آئے گا
  )١بنائينگے پس هللا اس کی تائيداور مدد کرے گا۔(

  ۔ثوبان نے رسول هللا ۖسے روايت کی ہے ہے کہ:جب تم خراسان کی طرف سے کالے٢
  )٢جھنڈے آتے ديکھو تو ان کے ساتھ ہوجائو،بيشک اس ميں هللا کے خليفہ مہدی ہوں گے ۔(

  م ابوجعفرسے نقل کياہے :''جب مہدی ظہور کريں گے تو خراسان سے کالے جھنڈے۔جابر نے اما٣
..............  

  ۔٢٧٦۔حياةاالمام محمدالمہدی ،صفحہ١
  ۔ ١٨٢صفحہ ٧۔کنزالعمال ،جلد٢

  )١خروج کريں گے اور وه مکہ ميں (امام )کی بيعت کرنے کيلئے جا ئيں گے ''۔(

  ۔آسمانی آواز٥
ت ميں سے ايک نشانی يہ ہے کہ ايک فرشتہ آسمان سے آپ کے ظہور کی بشارت کی آواز لگائے امام کے ظہور کی عالما

گا، لوگوں کو مہدی کی بيعت کی دعوت دے گا اور ہر امت سے اس کی زبان ميں خطاب کرے گا ،اس بارے ميں متعدد 
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  احاديث ہينجن ميں سے ہم ذيل مينچنداحاديث نقل کر رہے ہيں :
نے رسول هللاۖ سے روايت کی ہے :''مہدی خروج کريں گے حاالنکہ آپ کے سرپرعمامہ ہوگا ايک فرشتہ ۔عبدهللا بن عمران١

  )٢يہ ندادے گا:يہ هللا کے خليفہ مہدی ہيں ان کی ابتاع کرو''۔ (
۔امام رضا سے روايت ہے :''جب امام منتظرکاظہور ہوگا تو زمين ان کے نور سے چمک اٹھے گی،وه لوگوں کے درميان ٢
ل وانصاف کا ترازو معين کريں گے ،ايک دوسرے پر کوئی ظلم نہيں کرے گا،ان کے لئے زمين کو سميٹ دياجائے گا،انعد

کاسايہ نہيں ہوگا،وه ،وه وہی ہيں جن کے لئے منادی دعاکرتے ہوئے آسمان سے ندادے گاجس کوتمام اہل زمين سنينگے :آگاه
رکياہے اس کی اتباع کرو،بيشک وه حق ہيناوران کے ساتھ حق ہے، ہوجائوهللا کی حجت نے هللا کے گھر کے پاس ظہو

ْل َعلَْيِہْم ِمْن السََّماِئ آيَةً فَظَلَّْت َْعنَاقُہُْم لَہَا َخاِضِعيَن)۔( )''اگر ہم چا ہتے تو آسمان سے ٣خداوند عالم کا فرمان ہے :( ِْن نََشْ◌ نُنَزِّ
  ) ٤ساتھ جھک جا تيں ''۔(ايسی آيت نازل کر ديتے کہ ان کی گردنيں خضوع کے 

  ۔امام اميرالمومنين کافرمان ہے :''جب منادی آسمان سے يہ نداکرے کہ بيشک آل محمد حق ہيں٣
تواس وقت مہدی لوگوں کے لئے ظہورکرينگے،اوروه خوش ہونگے کہ ان کے پاس ان کے ذکر کے عالوه اورکوئی تذکره 

  )٥نہ ہو''۔(
..............  

  ۔٦٨،صفحہ ٢۔العرف الوردی، جلد ١
  ۔٤٤٧،ينابيع المودت ،صفحہ١٥٥،نوراالبصار ،صفحہ ١١، صفحہ٢۔عرف وردی جلد٢
  ۔٤۔سورئہ شعرا،آيت ٣
  ۔٣٣٧،صفحہ ٢۔فرائد السمطين، جلد٤
  ۔٣٦۔مالحم والفتن، صفحہ٥

ہے کہ امام کے ان مضامين کے متعلق نبی اکرم ۖاورائمہ اطہار سے متعدد نورانی اخبار نقل ہوئی ہيں جن مينيہ اعالن کياگيا
ظہور کی ايک عالمت فرشتہ کاآسمان سے ندادينا ہے اور احاديث ميناس بات پربہت زوردياگياہے کہ يہ آواز ہر امت اپنی 

  زبان ميں سنے گی۔

  ۔حضرت عيسٰی کا آسمان سے نزول ٦
رينگے ان کی امام کے ظہورکی ايک عالمت عيسٰی مسيح کاآسمان سے زمين پرنازل ہونا ہے آپ امام کی بيعت ک

اقتداميننمازپڑھينگے جب نصارٰی اس منظرکانظاره کرينگے تو فوراً مسلمان ہوجائيں گے ،اس بارے ميں ذيل ميں چند 
  احاديث مالحظہ فرمائيں۔

  ۔رسول هللا ۖکافرمان ہے :''بيشک ميرے خليفہ اور اوصيا باره ہيں ان مينسے پہال ميرا بھائی ہے اورآخری ميرافرزندہے''۔١
  کياگيا:يارسول هللا آپ کا بھائی کون ہے ؟ سوال

  فرمايا:علی بن ابی طالب ۔
  سوال کياگيا:آپ کافرزندکون ہے ؟

فرمايا:''مہدی جوزمين کوعدل وانصاف سے اسی طرح بھردے گاجس طرح وه ظلم وجورسے بھری ہوگی۔اس خداکی قسم 
ايک دن بھی باقی ره جائے گا توخداوندعالم اس  جس نے مجھے حق کے ساتھ يہ بشارت ديتے ہوئے مبعوث کياکہ اگردنياکا

دن کوميرے فرزندمہدی کے خروج کرنے تک طوالنی کردے گا،عيسٰی بن مريم زمين پراترينگے اوران کے 
اقتداميننمازميناداکرينگے۔زمين ان کے رب کے نورسے منور ہوجائے گی اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت ہو 

  )١گی''۔(
رمان ہے:''عيسٰی بن مريم صبح کے وقت زمين پراترينگے۔۔۔ آپ کا رنگ سفيد ہوگا سررنگين ہوگا با ل ۔رسول هللا ۖکاف٢

بکھرے ہونگے گوياسر تيل سے بھراہوگا صليب کوتوڑديں گے سوروں کو قتل کرديں گے دجال کو مارڈاليں گے، امام کے 
  اموال کو حاصل کريں گے آپ کے پيچھے اصحاب کہف چليں گے ،

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

  ۔٣١٢،صفحہ ٢،فرائد السميطين ،جلد٤٣۔غاية المرام ،صفحہ١
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  )١آپ امام زمانہ کے وزير، نگہبان اورنائب ہوں گے اور مشرق ومغر ب ميں دين پھيالئينگے''۔(
متعدد روايات مينواردہواہے کہ عيسٰی بن مريم آسمان سے اترينگے ،امام کی بيعت کريں گے اور آپ ان کی اقتداميں 

ڑھينگے، آپ امام کی نصرت ميں محکم اور مثبت طورپر قيام کريں گے ۔ ہم نے اپنی کتاب ''حياةاالمام المہدی ''ميں اسنمازپ
  موضوع سے متعلق متعدد احاديث نقل کی ہيں۔

حق اور انسانيت کيلئے عدالت کا دم بھرنے والے امام کے ظہورکی يہ بعض عالمتيں تھيں اور دوسرے مصادرحديث ميں 
  بعض عالمات کا تذکره موجود ہے۔ دوسری

  ظہورکاوقت
امام شنبہ(سنيچر)کے دن دس محرم کوظہورکريں گے يہ وه دن ہے جس دن فرزند رسول ۖ حضرت امام حسين شہيد کئے 

  گئے جيسا کہ بعض احاديث ميں آپ کے ظہورکے وقت کے متعلق اعالن کياگيا ہے ذيل ميں چند احاديث مالحظہ کيجئے :
حضرت امام جعفرصادق سے روايت کی ہے:''قائم سنيچرکے دن دس محرم کو ظہورکريں گے جس دن امام  ۔ابوبصيرنے١

  )٢حسين شہيد کئے گئے'' ۔(
۔علی بن مہزيارنے امام ابوجعفر محمد باقر سے روايت کی ہے :''گوياحضرت قائم دس محرم شنبہ (سنيچر)کے دن ٢

ڑے ہوکر جبرئيل يہ ندا ديں گے :بيعت هللا کيلئے ہے وه زمين کو اسی ظہورکريں گے ،رکن اورمقام ابراہيم کے درميان کھ
  )٣طرح عدل وانصاف سے بھرديں گے جس طرح وه ظلم وجور سے بھری ہوگی''۔(

ان کے عالوه متعدد احاديث ہيں جن ميں امام زمانہ کے ظہور اور جگہ کے متعلق بيان ہوا ہے اور ہم نے امام کے ظہورسے
  ث اپنی کتاب ''حياةاالمام محمد المہدی ''ميں نقل کی ہيں ۔متعلق متعدد احادي

  يہاں ہماری ائمہ ہدٰی مصابيح اسالم کے سلسلہ ميں مختصر سوانح حيات کا اختتام ہوجاتا ہے ۔ 
..............  

  ،تفسير ثعلبی سے نقل کے مطابق۔٦٩٧۔غاية المرام ،صفحہ ١
  ۔٢٥٤،صفحہ٢۔کمال الدين، جلد٢
 ۔٤٥٣طوسی، صفحہ۔الغيبةمؤلف شيخ ٣

 

 


