فہرست مطالب
پيش لفظ
انتساب
بازار کوفہ ميں ارشا ِد امام سجاد )ع(
ِ
ب عاليہصلوات ﷲ عليہا کا خطبہ:
زين
ت
حضر
ِ
ِ
اہليان کوفہ کی حالت
ِ
خطبہ کا اثر
امام زين العابدين کا خطبہ
ابن زياد ميں پيشی
دربار ِ
ِ
اسارائے اہل بيت کی دمشق ميں آمد
ٰ
دربار يزيد ميں
کبری کا خطبہ
ب
جناب زين ِ
ِ
خطبہ کے اثرات :
نمونہ ئ سخن :
اعالئے کلمہئ حق :
قصر يزيديت کی تاراجی :
ِ
انقالب آفرين خطب ِہ :
ت کربال :
ت سيده اور واقعا ِ
خطبا ِ
علی )ع( کی بيٹی
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انتساب
کربال کی شير دل خاتون
مشن حسين
ث
وار ِ
ِ
ٰ
کبری )سالم ﷲ عليہا(
ب
سيده زين ِ
ت
بن ِ
ابن ابی طالب)عليہما السالم(
)ع(
علی
ِ
کے نام
٠
پيش لفظ
عشرہئ محرم الحرام اپنی تمام تر اداسيوں کے ساتھ گزر گيا۔ ہم نے حسينی کردار سے کيا کچھ حاصل کيا؟يہ ہر ايک عزادار
کے قلبی ظرف پر منحصر ہے۔ حسين اور حسينيت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی روزمره زندگی ميں اسی راستے پر چليں جو
درس
کربال والوں نے متعين کيا ورنہ ہم کربال اورکربال والوں سے کچھ حاصل کرنے سے محروم رہے ہيں۔کربال ايک
ِ
انسانيت ہے جس سے ہماری عملی زندگی عبارت ہے۔
کاروان مخدارت و عصمت کوفہ و شام کی جانب روانہ ہوا ،اس کے
عاشوره کے بعدحضرت سيد الساجدين کی پناه ميں جو
ِ
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مقصد کو جاننا ہمارا مقص ِد حيات ہونا چاہئے۔ زمانے ميں بسنے واال ايک عام خاندان نہ نقل مکانی اختيار کرنا چاہتا ہے اور
خاندان توحيد و تطہير کيوں،کس لئے دربدر ہوا؟ وه کون سے محرکات تھے جن کی
نہ ہی اجﮍنا۔ ہميں يہ سوچنا ہو گا کہ يہ
ِ
ب حيثيت قبيلہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوا ؟ کربال ميں دی جانے والی
وجہ سے عرب کا يہ معزز ترين اور باوقار صاح ِ
ت عصمت کے مصيبتونکے سفر،شہربہ شہر پھرائے جانےکی اذيتيں ،درباروں ،بازاروں ميں دئے جانے
قربانياں  ،مخدرا ِ
ٰ
ت الہی کی بقا رہے اور توحيد
والے توحيد و رسالت اور امامت کے لئے خطبے آخر کس لئے تھے ؟ يہی نا ! کہ ان نظريا ِ
۔.خاندان رسالت ؐ تو اپنے مقصد ميں کامياب و کامران رہا ۔ اب ان کی تمام تر
کے مخالف نظريات کا قلع قمع کياجائے
ِ
قربانيوں کا ہم سے يہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے قائم کرده اور معين کرده راستے پر گامزن ہو کر ان کے اسوہئ زندگی پر
عمل پيرا ہوں۔ اسی ميں ہماری دنيا و آخرت کی نجات ہے ۔ اس خاندان کی ايک ايک قربانی ہمہ وقت ہماری نگاہوں ميں
رہے اور اس
صراط مستقيم پر ہمارا عمل نظر آئے۔
ِ
مشعل ہدايت ہيں۔ جس طرح انہوں نے بقائے توحيد
لئے
ہمارے
ھی
ب
آج
خطبات
ہوئے
دئيے
کے
طہارت
و
عصمت
ت
مخدرا ِ
ِ
کے لئے خطبہ دينا فرض سمجھا اسی طرح ہم پر واجب ہے کہ ان کے خطبات کو پﮍھيں ،ﷲ کے اسرار و رموز ان ميں
پنہاں ہيں اس پر غور و خوض کريں۔ ہم پر واضح ہو جائے گا کہ يہ خطبات صرف کوفہ و شام اور ديگر شہروں کے افراد
ہی کے لئے ،صرف اسی دَور ہی کی ضرورت نہ تھے بلکہ يہ فرمودات قيامت تک کے لئے آنے والی تمام نسلوں کے لئے
بھی اسی طرح دعوت فکر لئے ہوئے ہيں جس طرح اس ماحول ميں ضروری تھا۔
وارثان کساء کی تربيت يافتہ حضرت زينب سالم ﷲ عليہا اور حضرت ام کلثوم سالم ﷲ عليہا کے ظلم و جور کے عہد اور
ِ
غير شريفانہ ماحول ٰ
مينالہی نظام کی خاطر فرمائے گئے فرمودات کی بازگشت سے آج بھی کائنات انگشت بدنداں ہے۔
يہ خطبات ہماری بہنوں،بہو ،بيٹيونکے لئے لمحہ فکريہ ہيں کہ جب بھی دين پر افتاد آ پﮍے تو انہی خطبات کو دہرا کر توحيد
رسول امام کے دشمنوں کا ويسا ہی انجام ہو
و رسالت اور امامت کا بھر پور دفاع کيا جائے۔ تو اس الئحہ عمل سے خدا اور
ؐ
سکتا ہے۔ دشمن کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاريخ بھی خانوادہئ عصمت و طہارت کی صداقت لکھنے پر مجبور ہو گئی۔
ہميں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ کہ ہم اس سانحے کا اثر ليتے ہيں يا سن کر خاموش ہوجاتے ہيں۔ اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو
روز محشر کہيں وه خاموش نہ ہو جائيں جن سے ہماری شفاعت وابستہ ہے۔ آج لمحہئ فکريہ ہے اور کل نتيجہ .اور اس
کل
ِ
نتيجے کے لئے آج ہی کا لفظ ہے کل کا نہيں ہے۔ آئيں آج بھی اس توبہ کے کھلے ہوئے دروازے پر جھک جائيں ۔ ورنہ جب
يہ دروازه بند ہو گيا تو اس لمحہ کا نام ہی محشر ہو گا ۔
حرف آخر کے طور پر يہ کہنا مناسب ہو گا :
التماس دعا کے ساتھ
ِ
ِ
علی )ع( کی علی )ع( بيٹی نے اپنے خطبات کے بل بوتے پر مظلوم انسانوں کو استحصال کرنے والوں کے خالف قيام
کرنے کے آداب سکھائے۔
ملتمس دعا
ِ
سيکريٹری نشرواشاعت
اماميہ اسٹوڈنٹس آرگنائزيشن پاکستان)راولپنڈی ڈويژن(
٠

خطبات حضرت زينب)سالم ﷲ عليہا(
پيش لفظ
وقار آدميت کی اس بے مثال علمبردار کو ديکھتی ہے۔
محو حيرت کھﮍی
گنج شہدا کے منظر نامے کے رو برو نوع انسانيت
ِ
ِ
عزم بے پناه سے کيسے سينہ ئ جبر ميں تير
ہی
ڈھلتے
شام
تھی،
گئی
ہو
عصر عاشور تک دُکھ سے کمان
اُس کی کمر جو
ِ
ِ
اعلی بيٹی کا تذکره ہے۔
ب منبر سلونی کی علی و
ٰ
ہو گئی ہے۔حرف و بيان کا دم اکھﮍتا ہے کہ يہ خطي ِ
نہج البالغہ
صبح صادق ہے کہ اس ميں لفظ کا وقار اور معنی کے نو بہ نو اسرار ہيں۔تہہ بہ تہہ
جہان فصاحت و بالغت کی
ِ
ِ
کالم امام کے اعجاز ہيں۔ علی )ع( جہاں بھی ہيں علی )ع( ہيں۔ مسج ِدکوفہ
کالم،
حسن
اور
شکوه
کا
بينا
فراوانی،
کی
مضامين
ِ
ِ
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 ،سرکار علی )ع( اور بارگا ِه امامت نصيب کی ياوری سے ہی ملتے ہيں۔
امتياز
تاريخ بشر ہانپ ہانپ جاتی ہے۔ حسين خلق خدا کو
دربار يزيد ملعون اور اسيريئ خانواده عصمت،
بازار شام،
ليکن
ِ
ِ
ِ
ِ
جبر ابليس کے مقابل يہ اہتمام کوتاه بينوں کو کوئی
خير و شر سمجھانے کے لئے لق و دق دشت نينوا کو درس گاه بناتے ہيں۔ ِ
مصروف خوشامد نويسی ہے۔اور خبر نگاری ابھی آباد
دربار ستم ميں
محو ہستی ہوتا نظر آيا ہوگا۔ کہ مؤرخ
ساعتوں ميں
ِ
ِ
ِ
بستيوں ميں بھی نہيں رواج پائی۔
اور سچ بھی ہے کہ واقعہ کيسا بھی ہو اپنے واقعاتی حقائق تک محدود ره جائے تو زمان و مکان کے سرد خانوں کی نذر ہو
رہتا ہے۔ اور جہاں واقعہ کو امتياز خير و شر کی مقصديت سے مشروط کيا جا رہا ہو وہاں کوئی ايسا انتظام بھی ضروروی
شعور انسانيت کو حقيقی تفصيالت
ہوس دنيا ،مؤرخين اور خبرنگاروں کی تاويالت سے بچا کر
ہے جو حقائق کو مبتالئے
ِ
ِ
کے ساتھ ہديہ کر سکے۔
ت بشری کی عظيم ترين اور بے مثال
کسے
مجال انکار ہو کہ واقعہئ کربال اپنے المياتی اور مزاحمتی ہر دو پہلوؤں ميں ہم ِ
ِ
روائت ہے۔ جہاں حقائق ميں درپيش انسان کو الميوں کی انتہا ہے وہيں ہر الميے کے ر ّدعمل ميں المےے کے حجم سے بﮍھ
کر اپنے مؤقف کے ساتھ غير متزلزل استواری بھی موجود ہے۔ الميے کی انتہا يہ ہے کہ واقعات کا تذکره صديوں بعد بھی
مقبول ترين
عنوان گريہ و عزا ہے۔ اور ضبط و برداشت کا يہ عالم کہ جبر و استبداد کے خالف حسين )ع( اور حسينيت
ِ
کامياب جدوجہد کا بہترين استعاره ہے۔
شعور انسانيت کربالکے اعجاز
تو
ہوتی
نہ
ہمسفر
کے
عليہا(
ﷲ
)سالم
ب
زين
ب
جنا
کربال
اعالن حق ،
ت عزا ہوں يا جہ ِد
ِ
ِ
روايا ِ
ِ
ِ
عصر عاشور تک اندوه ناک الميے ديکھتی خونچکاں رہی ،شام
آفريں اثرات سے يقينا محروم ره جاتا۔وه آنکھ جو صبح سے
ِ
صف عزا پر
ب)سالم ﷲ عليہا(
ِ
ت جبر رکا نہيں ،الميہ جاری ہے ليکن سيدہئ زين ِ
ڈھلتے ہی روشنی کا امين چراغ ہو گئی۔ دس ِ
جبر باطل کے مقابل وه معرکہ گرم کرتی ہيں کہ خوف و ہوس کے سرد خانوں ميں منجمد انسانی احساس زندگی کی دستکيں
ِ
سننے لگتا ہے۔
بھائيوں ،بيٹوں ،بھيتيجوں اور انصار کے خنجر رسيده سر نيزوں پر بلند ہيں۔ جشن فتح ميں غروق مرده ضميروں کے مجمع
ہيں۔ اسيری کی اعصاب شکن اذيت ہے۔ اور
جلوس اعداء و اغيار ميں فلک مآب عصمت و طہارت کی امين ثانی ئ زہرا تلخ
ِ
ت فاتح خيبر کی مہک آتی ہے بلکہ الميے کے
ترين غم و اندوه کو سپرد حرف و بياں کرتی ہيں تو نہ صرف لہجے سے تمکن ِ
افق سے حق کی دائمی باالدستی کی نويد طلوع ہوتی نظر آتی ہے۔
ب مطہر ميں لہو روتے صدمات کا احاطہ کر سکيں کہ جتنے پيارے تھے آنکھوں کے
ب سيده کے قل ِ
کہاں ہيں وه لفظ جو جنا ِ
ت
تيغ جفا ديکھے۔ ليکن
ب زينب ميں بصور ِ
ت جنا ِ
سر تعظيم خم کئے ہے کہ رنج و الم کی انتہا خطبا ِ
ِ
کمال سخن ِ
روبرو تہہ ِ
نالہ و شيون نہيں بلکہ ہر خطبے ميں جبر کے مقابل حسينی عزم جہاد کا تسلسل واضح و بيّن ہے۔ جذباتی سطح پر خطبہ جس
ضمير انسانی سے مخاطب آواز ميں نہ
بے پناه اذيت کا شکار ہے کسی بيان کی مغتاج نہيں مگر ان خطبات کے ذريعے
ِ
کوئی ضعف ہے اور نہ ہی کوئی فرياد۔ بلکہ کيا عزم سے فرماتی ہيں۔
'' اے يزيد ! تو ہر کوشش کر ديکھ اور جس قدر حيلے بہانے
اختيار کر ليکن بخدا يہ ممکن نہيں کہ ہمارے نام کو مٹا سکے اور
ہمارے مکتب کو ڈھا سکے۔ تےری مہلت چند روزه ہے۔''
جبر مسلسل کا شکار يہ مظلومہئ کربال قوت کے ابدی سرچشمہ سے يوں متمسک ہے کہ دکھ اپنی تمام تر
کہنا الزم ہے کہ ِ
ب گراں سے وه
دل نازک صدمات کی ہر ضر ِ
حشر آفرينيوں کے باوجود اس کے مقصد اور جہاد کے مقابل ہار جاتے ہيں۔ ِ
توانائی پاتا ہے کہ جس سے باطل کے سينوں ميں سياه دل کانپ اُٹھتے ہيں۔
منبر مظلوميت پر متمکن ہميں ٰالہياتی انعام يافتگان سے متعارف کرواتے ہوئے فرمارہی ہيں۔
ب)سالم ﷲ عليہا(
سيدہئ زين ِ
ِ
''خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پيش رو سعادت سپرد ہوئے
اور ان کے بعد ہمارے حصے ميں رحمت و شہادت آئی،
ہم خدا سے ان کے لئے اجر عظيم اور عنائت طلب کرتے
ہيں۔ يقينا وہی خدائے واحد اور مہرباں ہے۔''
خاتون کربال و شام کے يہ الفاظ
ت زينبيہ ہے جہاں
ہر
مصروف عزا ہر قلب ميں ايک امکان روشن کرتے
ِ
صف عزا تقلي ِد سن ِ
ِ
ِ
ہيں۔ حق کی ابدی اور دائمی باالدستی کے ساتھ غير متزلزل استواری کے ذرےعے باعزت اور باعث شرف زندگی کا امکان
زياده واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔
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خطبات حضرت زينب)سالم ﷲ عليہا(
مسلم حصاص بيان کرتا ہے کہ ابن زياد نے مجھے داراالماره کی اصالح کيلئے باليا ہوا تھا۔ اور ميں اپنے کام ميں مشغول
تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف و جوانب سے شورو غل کی آوازيں آنے لگيں۔ اسی اثنا ميں ايک خادم آيا۔ ميں نے اس سے
دريافت کيا کہ کيا وجہ ہے آج کوفہ ميں شورو غل ہو رہا ہے۔اس نے کہا کہ ابھی ابھی ايک خارجی)خاکم بدہن (قاتل کا سر
اليا جا رہا ہے جس نے يزيد پر خروج کيا تھا۔ ميں نے پوچھا اس کا نام کيا تھا؟ کہا حسين ابن علی)عليہم السالم(۔ ميں يہ
سنتے ہی دم بخود ہو کر ره گيا۔ جب خادم چال گيا تو ميں نے دوہتھﮍ اپنے منہ پر مارے۔ قريب تھا کہ ميری آنکھيں ضائع ہو
جائيں۔ اس کے بعد ميں ہاتھ منہ دھو کر داراالماره کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور
قيديوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دير کے بعد ايک قافلہ پہنچا جو چاليس اُونٹوں پر مشتمل تھا۔ جن پر اوالد
حضرت فاطمۃ الزہرا)س( سوار تھی۔ ان ميں کچھ بچے اور مستورات تھيں۔ امام زين العابدين )ع(بے پالن اُونٹ پر سوار
تھے۔رگہائے بدن سے خون جاری تھااور آپ کی حالت بيماری اور ضعف کی وجہ انتہائی کرب ناک تھی۔
محمد کی خستہ تنی ديکھ کر اہل کوفہ صدقہ کی کھجوريں اور روٹيوں کے ٹکﮍے بچوں کی طرف پھينکتے تھے۔ جناب
آل
ؐ
ِ
ا ّم کلثوم يہ فرما کر:يا اہل کوفہ ان الصدقۃ علينا حرامکہ اے اہل کوفہ! صدقہ ہم پر حرام ہے کھجوريں وغيره بچوں کے
خاندان نبوت کی يہ حالت زار ديکھ کردھاڑيں مار مار کر رو رہے
ہاتھوں سے لے کر نيچے پھينک ديتی تھيں۔ لوگ
ِ
تھے۔جناب ا ّم کلثوم )سالم ﷲ عليہا(نے فرمايا۔
اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ! تمھارے مرد ہميں قتل کرتے ہيں اور تمھاری عورتيں ہم پر روتی ہيں۔ خدا وند عالم روز قيامت
تمہارے اور ہمارے درميان فيصلہ کرے گا۔
مسلم کہتا ہے:
يہ بی بی گفتگو کر رہی تھيں کہ اچانک صدائے شور و شغب بلند ہوئی۔ کيا ديکھتا ہوں کہ)دوسری طرف سے(شہدائے کربال
بدر کامل کی طرح
سر اقدس تھا اور وه سر ِ
کے سر نيزوں پر سوار الئے جا رہے ہيں۔ ان ميں آگے آگے جناب امام حسين کا ِ
ؐ
رسولخدا کے ساتھ مشابہ تھا۔ ريش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سياه
تابنده اور درخشنده تھا۔ اور تمام لوگوں سے زياده
تھی۔ چہره انور ماہتاب کی مانند مدوّر اور روشن تھا اور ہوا ريش مبارک کو دائيں بائيں حرکت دے رہی تھی۔ جب جناب
زينب عاليہ کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت ميں نظر پﮍی تو اس منظر سے بيتاب ہو کر فرط غم و الم سے
ب پاالن پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہوگيا۔)(١
چو ِ
جب اس حال ميں يہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے درو ديوار کے قريب پہنچ گيا۔ ہاں! ہاں! وہی کوفہ جس ميں جناب امير عليہ السالم
کے ظاہری دور خالفت ميں جناب زينب و ا ّم کلثوم شہزاديوں کی حيثيت سے ره چکی تھيں اور آج قيديوں کی حيثيت سے
داخل ہو رہی تھيں۔ آه!
اہل بيت )ع(
اے فلک آں ابتدا ايں انتہائے ِ
.....................................................
)(١بحار جلد  ١٠صفحہ ، ٢٢٠ناسخ جلد  ٩صفحہ  ، ٣١٢ ،٣١١نفس المہموم صفحہ  ٢١٣۔

ب طراز المذہب نے بﮍے شد و مد کے ساتھجناب زينب عاليہ کے سر پھوڑنے والے واقعہ کی نفی
مخفی نہ رہے کہ صاح ِ
کی ہے اور اس امر کوبی بی کے صبرو استقالل کے منافی قرار ديا ہے۔ ہمارا خيال ہے کہ اس قسم کے خيالی استبعاد کی
بنا پر ان واقعات کا جو کہ کتب معتمده ميں موجود ہيں ،انکار نہيں کيا جا سکتا نيز اس فعل کو صبر و استقالل کے منافی
ٰ
نہيں۔''بفحوی ہر سخن جائے و ہر نکتہ مقامے وارد ۔ جہاں حسب ضرورت جناب زينب عاليہ نے اس
قرار دينا بھی درست
قدر صبرو ضبط سے کام ليا ہے کہ خود امام زين العابدين کو تسلياں اور دالسے ديئے ہيں وہاں يہ بھی ثابت ہے کہ گريبان
چاک کر کے اپنے منہ پر طمانچے بھی مارے ہيں۔ ل ٰہذا حسين جيسے عظيم بھائی کا سر اچانک نوک سناں پر ديکھ کر فرط
غم و الم کی وجہ سے چوب پاالن پر سر دے مارنا کون سی تعجب خيز بات ہے۔ وﷲ العالم۔۔۔۔
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بازار کوفہ ميں ارشا ِد امام سجاد )ع(
ِ
تھے۔آل رسول کو اس تباه حالت ميں
کوفہ کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد ميں يہ نظاره ديکھنے کے لئے وہاں جمع
ِ
ديکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زين العابدين نے نحيف و نزار آواز کے ساتھ فرمايا:
تنوحون وتبکون من جانمن ذاالذی قتلنا
اے کوفہ والو ! يہ تو بتاؤ ہميں قتل کس نے کيا ہے۔ ؟
اسی اثنا ميں ايک کوفيہ عورت نے باالئے بام جھانک کر ديکھا اور دريافت کيا کہ تم کس قوم و قبيلہ کی قيدی ہو۔ بی بيوں
خاندان نبوت کے اسير ہيں۔ يہ سن کر وه نيک بخت عورت نيچے اتری اور کچھ
آل محمد )ص(۔ ہم
نے فرمايا :نحن اساری ِ
ِ
پردگيان عصمت نے اپنے سروں کو ڈھانپ ليا۔)(١
برقعے اور چادريں اکٹھی کر کے ان کی خدمت ميں پيش کيں۔جن سے
ِ
....................................................
ت علمائے ابرار اور اخبار و آثار ميں قدرے اختالف ہے۔کہ کوفہ اور دربار ابن زياد ميں وارد ہونے کے وقت
)(١مخفی نہ رہے کہ کلما ِ
مخدرات عصمت و طہارت بے مقنعہ و چادر تھيں يا باپرده تھيں۔؟ مشہور يہی ہے جو ہم نے اوپر بيان کی ہے کہ چاد ِر تطہير کی وارث
بی بياں امت کے سلوک کے نتيجہ ميں بے مقنعہ و چادر تھيں۔ ہاں البتہ بعض آثار سے يہ ضرور آشکار ہوتاہے کہ بی بياں مکشفات
الوجوه نہ تھيں۔ چنانچہ فاضل دربندی نے اسی قول پر زور ديا ہے۔ ہم نے اوپر جو روايت درج کی ہے اس سے دونوں اقوال کے
درميان جمع و توفيق ہو جاتی ہے کہ اس کوفيہ عورت کے برقعوں اور چادروں کے انتظام سے پہلے بی بياں سر ننگے تھيں۔ بعد ازاں
ت رسول ؐ نے پرده کر ليا۔ اگرچہ بعض لوگوں کا خيال ہے کہ ظالموں نے وه چادريں بھی چھين
جب سر ڈھانپنے کا انتظام ہو گيا تو بنا ِ
ٰ
ٰ
ناقابل قبول ہے۔ وﷲ العالم بحقائق االمور۔
دعوی بال دليل ہونے کيوجہ سے
صغری( مگر يہ
ت صديقہ
لينتھيں۔ )سير ِ
ِ

ب عاليہصلوات ﷲ عليہا کا خطبہ:
ت زين ِ
حضر ِ
اس وقت عقيلہ بنی ہاشم نے خطبہ ارشاد فرمايا۔ لوگوں کے گريہ و بکا اور شور و شغب کی وجہ سے کان پﮍی آواز نہيں
شير خدا کی بيٹی نے لوگوں کو ارشاد کيا کہ انصتوا خاموش ہو جاؤ
سنائی ديتی تھی۔ليکن راويان اخبار کا بيان ہے کہ جونہی ِ
! تو کيفيت يہ تھی کہ ارتدت االنفاس و سکنت االجراس آتے ہوئے سانس رک گئے اور جرس کارواں کی آوازيں خاموش ہو
گئيں۔اس کے بعد خطيب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کيا تو لوگوں کو حضرت علی )ع( کا لب و لہجہ اور ان
کاعہد معدلت انگيز ياد آگيا۔راوی )حذام اسدی يا بشير بن خريم اسدی( کہتا ہے:
خدا کی قسم ميں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی )ع(سے زياده پرزور تقرير کرتے ہوئے نہيں ديکھا)بی بی کے لب و
لہجہ اور
انداز خطابت سے يہ معلوم ہوتا تھا کہ( گويا جناب امير المومنين کی زبان سے بول رہی ہيں۔ بالفاظ ديگر يوں
ِ
محسوس ہوتا کہ حضرت امير آپ کی زبان سے بول رہے ہيں۔
جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ا ّم المصائب نے يہ خطبہ ارشاد فرمايا:
نانا
سب تعريفيں خدا وند ذوالجالل و االکرام کے لئے ہيں اور درود و سالم ہو ميرے
محمد پر اور ان کی طيب و طاہر اور
ؐ
اہل کوفہ!اے اہل فريب و مکر !کيا اب تم روتے ہو؟ )خدا کرے( تمھارے آنسو کبھی خشک
نيک و پاک اوالد پر۔ اما بعد! اے ِ
نہ ہوں اور تمھاری آه و فغان کبھی بند نہ ہو ! تمھاری مثال اس عورت جيسی ہے جس نے بﮍی محنت و جانفشانی سے محکم
ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول ديااور اپنی محنت پر پانی پھير ديا تم )منافقانہ طورپر( ايسی جھوٹی قسميں کھاتے
پيکر فسق و فجور اور فسادی
ہو۔جن ميں کوئی صداقت نہيں۔ تم جتنے بھی ہو ،سب کے سب بيہوده گو ،ڈينگ مارنے والے ،
ِ
،کينہ پرور اور لونڈيوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنی کی غماز ہو۔ تمھاری يہ کيفيت ہے کہ جيسے کثافت کی جگہ
سبزی يا اس چاندی جيسی ہے جو دفن شده عورت )کی قبر( پر رکھی جائے۔
آگاه رہو! تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کيا ہے۔ جس کی وجہ سے خدا وند عالم تم پر غضب ناک ہے۔ اس لئے تم اس
کے ابدی عذاب و عتاب ميں گرفتار ہو گئے۔ اب کيوں گريہ و بکا کرتے ہو ؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ روؤ
زياده اور ہنسو کم۔تم امام عليہ السالم کے قتل کی عار و شنار ميں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہيں
سکتے اور بھال تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سليل)فرزند( اور جوانان جنت کے سردار ،جنگ ميں اپنے پشت پناه
،مصيبت ميں جائے پناه ،منارہئ حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کيونکر بری ہو سکتے ہو۔ لعنت ہو تم پر اور
ہالکت ہے تمہارے لئے۔تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کياہے اور آخرت کے لئے بہت برا ذخيره جمع کيا ہے۔ تمھاری
کوشش رائيگاں ہو گئی اورتم برباد ہو گئے۔تمہاری تجارت خسارے ميں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے ۔تم ذلت
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و رسوائی ميں مبتال ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر ،کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول ؐ کے کس جگر کو پاره پاره
کر ديا ؟ اور ان کا کون سا خون بہايا ؟ اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی؟ اور ان کی کن مستورات کو بے پرده کيا ؟ تم
نے ايسے اعمال شنيعہ کا ارتکاب کيا ہے کہ آسمان گر پﮍيں  ،زمين شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ريزه ريزه ہو جائيں۔ تم نے
قتل امام کا جرم شنيع کيا ہے جو پہنائی و وسعت ميں آسمان و زمين کے برابر ہے۔اگر اس قدر بﮍے پر آسمان سے خون
ِ
برسا ہے تو تم تعجب کيوں کرتے ہو ؟ يقينا ً آخرت کا عذاب اس سے زياده سخت اور رسوا کن ہوگا۔اور اس وقت تمہاری
کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہيں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو۔کيونکہ خدا ون ِد عالم بدلہ لينے ميں جلدی نہيں
کرتا کيونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہيں ہے۔ ''يقينا ً تمہارا خدا اپنے نا فرمان بندوں کی گھات ميں ہے''۔
اہليان کوفہ کی حالت
ِ
بی عالم نے منہ دوسری طرف پھير ليا۔ راوی کہتا ہے کہ ميں نے ديکھا کہ لوگ حيران و سرگرداں ہيں اور
قارئين ! پھر بی ِ
تعجب سے انگلياں مونہوں ميں ڈالے ہوئے ہيں۔ميں نے ايک عمر رسيده شخص کو ديکھا جو ميرے پہلو ميں کھﮍا رو رہا
تھا۔اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وه اس حال ميں کہ رہا تھا
ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ! آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر ،آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل ،آپ کی
اعلی اور آپ کا فضل عظيم ہے۔
عورتيں سب عورتوں سے اشرف ،آپ کی نسل سب نسلوں سے
ٰ
حيدر کرار نے بآواز بلند آه و بکا کرتے
جناب ا ّم کلثوم کا خطبہ مخدومہئ کو نين صلوات ﷲ عليہاکے بعد جناب ا ّم کلثوم بنت
ِ
ہوئے يہ خطبہ ارشاد فرمايا :
الئق درود و سالم ہيں ۔
تمام حمدو ثنا خدا وند قادر و مطلق کے لئے ہے اور درود و سالم ان ہستيوں پر جو
ِ
اما بعد ! اے اہل کوفہ برائی ہو تمہارے لئے ،تم نے کيوں حسين کی نصرت نہ کی۔؟ ان کوشہيد کر ديا اور ان کے ما ل و
اسباب کو لوٹا اور اسے اپنا ورثہ بنا ليا اور ان کے اہل و عيال کو قيد کيا۔ تمہارے لئے ہالکت اور رحمت ايزدی سے دوری
ہو۔ وائے ہو تمہارے حال پر ۔ کيا کچھ معلوم بھی ہے کہ تم کن مصائب مينمبتال ہوئے اور کيا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھايا اور
کن کے خون تم نے بہائے۔ کن اہ ِل حرم کو تکليفيں پہنچائيں۔ کن لﮍکيوں کو لوٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کيا۔تم نے
ايسے شخص)امام حسين ( کو قتل کيا جو رسولخدا )ص( کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا۔ رحم تمہارے دلوں سے اٹھاليا
گيا۔يقينا خدا کا گروه ہی کامياب و کامران ہوتا ہے اور شيطانی گروه خائب و خاسر ہوتا ہے۔
پھر حزن و مالل ميں ڈوبے ہوئے يہ اشعار پﮍھے۔
وائے ہو تم پر ! تم نے بال قصور ميرے بھائی کو شہيد کيا۔اس کی سزا تمہيں جہنم کی بھﮍکتی ہوئی آگ ميں دی جائے گی۔تم
نے ايسے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا ،رسول اور قرآن نے حرام قرار ديا تھا۔تمہيں آتش جہنم کی بشارت ہو کہ جس
ميں تم ابد اآلباد تک معذب رہو گے۔ ميں اپنے اس بھائی پر جو بعد از رسولخدا )ص( سب لوگوں سے افضل تھا زندگی بھر
سيل اشک بہاتی رہوں گی۔
روتی رہوں گی اور کبھی نہ خشک ہونے واال ِ
خطبہ کا اثر
جناب ا ّم کلثوم کے خطبہ کا اس قدر اثر ہوا کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکياں بندھ گئيں۔عورتيں اپنے بال بکھير کر ان ميں
مٹی ڈالنے لگيں اور چہروں پر طمانچے مارنے شروع کئے۔اسی طرح مرد شدت غم سے نڈھال ہو کر اپنی داڑھياں نوچنے
لگے۔ اس روز سے زياده رونے والے مرد اور عورتيں کبھی نہيں ديکھی گئيں۔
امام زين العابدين کا خطبہ
لوگ ابھی گريہ و بکا کر رہے تھے کہ امام زين العابدين)ع( نے انہيں خاموش ہونے کا حکم ديا۔چنانچہ جب سب لوگ
خاموش ہو گئے تو امام سجاد عليہ السالم نے خدا کی حمد و ثنا اور پيغمبر اسالم )ص( پر درود و سالم بھيجنے کے بعد
فرمايا:
اے لوگو ! جو شخص مجھے پہچانتا ہے ،وه تو پہچانتا ہی ہے اور جو شخص نہيں پہچانتا ميں اسے اپنا تعارف کرائے ديتا
ہوں ميں علی ابن الحسين ہوں۔ وه حسين جو بال جرم و قصور نہر فرات کے کنارے ذبح کيا گيا۔ميں اس کا بيٹا ہوں جس کی
ہتک عزت کی گئی  ،جس کا مال و منال لوٹا گيااور جس کے اہل و عيال کو قيد کيا گيا۔ ميں اس کا پسر ہوں جسے ظلم و
جور سے درمانده کر کے شہيد کيا گيا اور يہ بات ہمارے فخر کے لئے کافی ہے۔ اے لوگو ! ميں تمہيں خدا کی قسم دے کر
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پدر عالی قدر کو دعوتی خطوط لکھ کر نہيں باليا تھا ؟ اور ان کی نصرت و امداد کے عہد و
پوچھتا ہوں،کيا تم نے ميرے ِ
پيمان نہيں کئے تھے ؟ اور جب وه تمہاری دعوت پر لبيک کہتے ہوئے تشريف الئے تو تم نے مکر و فريب کا مظاہره کيا
اور ان کی نصرت و ياری سے دست برداری اختيار کر لی۔ اسی پر اکتفا نہ کيا بلکہ ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو قتل کر
ديا۔ہالکت ہو تمہارے لئے کہ تم نے اپنے لئے بہت برا ذخيره جمع کيااور برائی ہو تمہاری رائے اور تدبير کے لئے! بھال تم
اکرم کی طرف ديکھو گے،جب وه تم سے فرمائيں گے کہ تم نے ميری عترت اہل بيت کو قتل
کن آنکھوں سے جناب رسول ؐ
کيا اور ميری ہتک حرمت کی اس لئے تم ميری امت سے نہيں ہو۔
کالم غم التيام يہاں تک پہنچا تو ہر طرف سے لوگوں کے رونے اور چيخ و پکار کی
راويان اخبار کا بيان ہے کہ جب امام کا ِ
آوازيں بلند ہونے لگيں اور ہر ايک نے دوسرے کو کہنا شروع کيا :ھلکتم وما تعلمون يعنی تم بے علمی ميں ہالک و برباد ہو
گئے ہو۔ امام سجاد نے پھر سے سلسلہ کالم شروع کرتے ہوئے فرمايا:
خدا اس بندے پر رحم کرے جو ميری نصيحت کو قبول کرے اور ميری وصيت کو خدا و رسول )ص( اور اہل بيت رسول
)ص( کے بارے ميں ياد رکھے کيونکہ تمہارے لئے رسول ؐ
اعلی ترين نمونہ موجود ہے۔
خدا کی زندگی ميں
ٰ
سب نے يک زبان ہو کر کہا :
ﷲ سب آپ کے مطيع و فرمانبردار ہيں۔ آپ جو حکم ديں گے ضرور اس کی تعميل کی جائے گی۔ ہم آپ کے
يابن رسول ؐ
دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہيں۔
کالم فريب انضمام سن کر فرمايا:
امام سجاد نے ان کا يہ ِ
ہيہات اے گرو ِه مکارانو عياراں!اب تمہاری يہ خواہش پوری نہيں ہو سکتی۔ اب تم چاہتے ہو کہ ميرے ساتھ بھی وہی سلوک
کرو جو ميرے اب و جد کے ساتھ کر چکے ہو ؟ حا شا و کال ۔ ايسا اب ہرگز نہيں ہو سکتا۔ بخدا ! ابھی تک تو سابقہ زخم
بھی مندمل نہيں ہوئے۔ کل تو ميرے پدر عالی قدر کو ان کے اہل بيت کے ساتھ شہيد کيا گيا ،ابھی تک تو مجھے اپنے اب و
جد اور بھائيوں کی شہادت کا صدمہ فراموش نہيں ہوا۔ بلکہ ان مصائب کے غم و الم کی تلخی ميرے حلق ميں ابھی موجود
ہے اور غم و غصہ کے گھونٹ ابھی تک ميرے سينہ کی ہڈيوں ميں گردش کر رہے ہيں۔ ہاں تم سے صرف اس قدر خواہش
ہے کہ نہ ہميں فائده پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان۔
ابن زياد ميں پيشی
دربار ِ
ِ
دربار ابن زياد کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر ابن زياد نے تمام لوگوں کو
قافلہ
ہوا
لٹا
کا
بيت
اہل
اسيران
بعد
کے
خطبات
ان
ِ
حاضری کا اذن عام دے رکھا تھا۔ اس لئے دربار ،درباريوں اور تماش بينوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے
شہداء کے سر دربار ميں پہنچائے گئے اور اس کے بعد اسيران کرب و بال کو دربار ميں پيش کيا گيا۔
دربار ميں ان اسيران خانواده نبوت و رسالت کے ساتھ جو اندوہناک سلوک روا رکھا گيا ،تواريخ و مقاتل کی کتب اس سے
بھری پﮍی ہيں۔يہاں طوالت اور موضوع کے پيش نظر ان کے بيان سے قاصر ہيں۔ل ٰہذا قارئين سے معذرت کے ساتھ ہم آگے
کا سفر جاری رکھتے ہيں۔
اسارائے اہل بيت کی دمشق ميں آمد
صبر و استقالل اور عزم و ہمت کی تاريخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر يزيدی کے بے حد و انتہا ظلم و جور کو آزمائش
خداوندی تسليم کرتے ہوئے يہ کاروان حسينی،جو کہ اب کرب و بال کی شير دل خاتون کی قيادت ميں آکر کاروان زينبی کی
شکل اختيارکرچکا تھا  ،شہر شام ميں داخل ہوا۔کرب و بال سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک اس قافلہ پر کيا
کيا مصائب و آالم ڈھائے گئے ؟ اس کارواں کو کن کن مشکالت کا سامنا کرنا پﮍا ؟ ظلم و بربريت کے پہاڑکس قدر توڑے
گئے ؟ تشدد و حيوانيت کی کيا کيا مثاليں قائم کی گئيں ؟ اور اس بے يار و مددگار اور مظلوم و مقہور قافلہ کے افراد نے کس
کمال پامردی اور حوصلہ کے ساتھ ان کا سامنا کيا ؟يہ تمام واقعات و حاالت روز روشن کی طرح عياں ہيں۔کربال سے لے
کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک کے راستہ ميں بہت سے چھوٹے چھوٹے مزارات شہداء  ،جن کی وجہ سے وہاں
شہر آباد ہو چکے ہيں  ،ان سواالت کے واضح جواب لئے ہوئے ہيناور ارباب سير و مقاتل نے نہايت صراحت و وضاحت
کے ساتھ ان کا ذکر کيا ہے۔
مختصراًشام کے لوگوں نے اسالمی دستور اور تعليمات کو خالد بن وليد ،معاويہ ،زياد اور ان جيسے افراد کی رفتار و کردار
پيغمبر اور مہاجرين و انصار کے طرز عمل کا کچھ پتہ نہ تھا۔  ٦١ہجری ميں شام ميں
کے آئينے ميں ديکھا تھا۔ انہيں سيرت
ؐ
چند افراد تھے جن کی عمريں ساٹھ سال سے اوپرتھيں۔ان کی ترجيح يہی تھی کہ وه ايک کونے ميں بيٹھ جائيں اور جو کچھ
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محمد کے رشتہ دار اور
ہو رہا ہے ،اس سے آنکھيں بند کر ليں۔ شام کے لوگ يہ بات سننے پر آماده نہ تھے کہ حضرت
ؐ
قريبی بنی اميہ کے عالوه کوئی اور بھی ہيں۔
اکثر مقتل کی کتب ميں يہ لکھا ہے کہ اسيروں کے شہر دمشق ميں داخل ہونے کے موقع پر لوگوں نے شہر کو سجايا ہوا
تھا۔ يزيد نے اپنے دربار ميں يہ اشعار پﮍھے :
کاش !آج ميرے جنگ بدر ميں مارے جانے والے بزرگ موجود ہوتے تو ديکھتے کہ ميں نے کس طرح محمد )ص( کی آل
سے ان کا انتقام ليا ہے۔
کيونکہ اس دن يزيد کی مجلس ميں اس کے اردگرد ايسے افراد بيٹھے تھے کہ جنہوں نے اسالم اور پيغمبر )ص( کو اقتدار و
ت خدا کا ذريعہ۔
حکومت تک پہنچنے کا ذريعہ بنايا ہوا تھا نہ کہ قرب ِ
آپ مالحظہ فرمائيں کہ دونوں محفليں ايک طرح کی ہيں اور باتيں بھی ايک جيسی ہيں۔کوفے ميں ابن زياد بھی خوشی سے
پھوال نہيں سماتا تھا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر ديا ہے اور عراقيوں کے ہاتھوں سے ان کی قوت چھين لی ہے۔ شام ميں
يزيد افتخار کر رہا ہے کہ جنگ بدر ميں اس کے مقتول بزرگوں کا خون رائيگاں نہيں گيا۔ اگر يہ معاملہ يہيں پر ختم ہو جاتا
ہو تو کامياب تھا ،ليکن جناب زينب نے اسے اس کی کاميابی کا پھل کھانے نہ ديا۔وه جسے اپنے لئے شيريں سمجھ رہا تھا
ب زينب عاليہ نے اس کا مزه حد سے زياده کﮍوا کر ديا اور اس کے لئے تلخ بنا ديا۔جناب زينب نے پابرہنہ اور بے مقنعہ
جنا ِ
و چادر اپنی مختصر گفتگو ميں اہل مجلس کو سمجھا ديا کہ ان پر حکومت کرنے واال کون ہے اور کس کے نام پر حکومت
کر رہا ہے۔ اور رسيوں ميں جکﮍے اس کے سامنے کھﮍے قيدی کون ہيں۔
ت انساں کا سوال آتا ہے۔
جب کبھی غير ِ
بنت ِ زہرا تےرے پردے کا خيال آتا ہے

خطبات حضرت زينب)سالم ﷲ عليہا(
ٰ
دربار يزيد ميں
کبری کا خطبہ
ب
جناب زين ِ
ِ
ہجوم عام سے کرنے لگی خطاب
زينب
ِ
باطل کا کھل رہا ہے بھرم ،شام آگئی
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ۔سب تعريفيں اس خدا کے لئے ہيں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ اور خدا کی رحمتيں نازل ہوں پيغمبر
اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم پراور ان کی پاکيزه عترت و اہل بےت پر۔اما بعد ! باالخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں
نے اپنے دامن حيات کو برائيوں کی سياہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آيات کی تکذيب کی اور آيات پروردگار کا مذاق
آل
اڑايا۔اے يزيد!کيا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمين کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دئيے ہيں اور کيا ِ
رسول )ص( کو رسيوں اور زنجيروں ميں جکﮍ کر دربدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاه ميں سرفراز اور رسوا ہوئے ہيں۔
کيا تےرے خيال ميں ہم مظلوم ہو کر ذليل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے۔ کيا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے
خدا کی بارگاه ميں تجھے شان و مقام حاصل ہو گيا ہے۔ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی ميں سرمست ہے اور ناک بھوں
چﮍھاتا ہوا مسرت و شاد مانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ اور زمامداری کے ہمارے مسلمہ حقوق
کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے ميں مشغول ہے۔
اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے ۔
کيا تو نے خدا کا يہ فرمان بھال ديا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے يہ خيال نہ کريں کہ ہم نے جو انہيں مہلت دی ہے وه ان
کے لئے بہتر ہے۔ بلکہ ہم نے اس لئے ڈھيل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں ميں اضافہ کر ليں۔اور ان کے لئے
خوفناک عذاب معين و مقرر کيا جا چکا ہے۔
اے طلقاء کے بيٹے )آزاد کرده غالموں کی اوالد( کيا يہ تيرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈيوں کو چادر اور
چار ديواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے ميں رکھا ہوا ہے۔ جبکہ رسول زاديوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔تو نے
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مخدرات عصمت کی چادريں لوٹ ليناور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تےرے حکم پر اشقياء نے رسول زاديوں کو بے
نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرايا۔ تےرے حکم پر دشمنان خدا اہل بيت رسول )ص( کی پاکدامن مستورات کو ننگے سر
لوگوں کے ہجوم ميں لے آئے۔اورلوگ رسول زاديوں کے کھلے سر ديکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہيں۔اور دور و نزديک کے
رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظريں اٹھا اٹھا کر ديکھ رہے ہيں۔اور ہر شريف و کمينے کی نگاہيں ان پاک بی بيوں
کے ننگے سروں پر جمی ہيں۔
آج رسول زاديوں کے ساتھ ہمدردی کرنے واال کوئی نہيں ہے۔
آج ان قيدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہيں ہيں جو اِن کی سرپرستی کريں۔
آل محمد کا معين و مددگار کوئی نہيں ہے۔
آج ِ
اس شخص سے بھالئی کی توقع ہی کيا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو جس کی بزرگ خاتون)يزيد کی
دادی(نے پاکيزه لوگوں کے جگر چبا کر تھوک ديا۔)(١
اور اس شخص سے انصاف کی کيا اميد ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوست شہيدوں کے خون سے بنا ہو۔
وه شخص کس طرح ہم اہل بيت پر مظالم ڈھانے ميں کمی کر
سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کينے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہميں ديکھتا ہے۔
اے يزيد ! کيا تجھے شرم نہيں آتی کہ تو اتنے بﮍے جرم کا ارتکاب
....................................................
 ١يزيد کی دادی ہند کو تاريخ ميں آکلۃ االکباد کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔ جس کے معنی ہيں جگر چبا کر کھانے والی۔ کيونکہ جنگ
احد ميں جب حضرت حمزهؓ شہيد ہو گئے تو يہ ظالم عورت ہاتھ ميں خنجر لے کر حضرت حمزهؓ کی الش پر آئی اور ان کا سينہ چاک کر
کے ان کا جگر نکاال اور چبانے کے لئے منہ ميں رکھا مگر وه پتھر کی طرح سخت ہو گيا اور وه اسے نہ چبا سکی۔ ليکن اس کے بعد
ہند جگر خوار کے نام سے مشہور ہو گئی۔

کرنے اور اتنے بﮍے گناه کو انجام دينے کے باوجود فخر و مباہات کرتا ہوا يہ کہہ رہا ہے کہ مےرے اسالف اگر موجود
ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائيں ديتے ہوئے کہتے کہ اے يزيد تےرے ہاتھ شل نہ ہوں۔
اے يزيد ! کيا تجھے حيا نہيں آتی کہ تو
جوانان جنت کے سردار حسين ابن علی )ع( کے دندان مبارک پر چھﮍی مار کر ان
ِ
کی بے ادبی کر رہا ہے۔
اے يزيد تو کيوں نہ خوش ہو اور فخر و مباہات کے قصيدے پﮍھے کيونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذريعے ہمارے
دلوں کے زخموں کو گہرا کر ديا ہے۔اور شجره طيبہ کی جﮍيں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔
تو نے اوالد رسول )ص( کے خون ميں اپنے ہاتھ رنگين کئے ہيں۔
تو نے عبدالمطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تيغ کيا ہے۔ جن کی عظمت و کردار کے درخشنده ستارے زمين کے
گوشے گوشے کو منور کيے ہوئے ہيں۔
آل رسول )ص( کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسالف کو پکار کر انہيں اپنی فتح کے گيت سنانے ميں منہمک ہے۔
آج تو ِ
تو عنقريب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ مل جائے گا۔ اور اُس واقت اپنی گفتار و کردار پر پشيمان ہو کر يہ آرزو کرے گا
کہ کاش ميرے ہاتھ شل ہو جاتے اور مےری زبان بولنے سے عاجز ہوتی۔اور ميں نے جو کچھ کيا اور کہا اس سے ميں باز
رہتا۔
اس کے بعد حضرت زينب نے آسمان کی طرف منہ کر بارگا ِه ٰالہی ميں عرض کی !
کردگار حق تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہميں دال دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔
اے ہمارے
ِ
اے پردگار تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے۔
اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزيزوں کو خون ميں نہاليا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تيغ
کر ديا۔
اے يزيد ! تو نے جو ظلم کيا ہے اپنے ساتھ کيا ہے۔تو نے کسی کی نہيں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے۔اور تو نے کسی کا
نہيں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو
رسول خدا ؐ کے سامنے ايک مجرم کی صورت اليا جائے گا اور تجھ سے تےرے اس
ِ
خون ناحق کيوں بہايا اور رسول زاديوں کو دربدر کيوں
رسول کا
گھناؤنے جرم کی باز پرس ہو گی کہ تو نے اوال ِد
ؐ
ِ
پھرايا۔نيز رسول )ص( کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کيوں روا رکھا۔
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آل رسول )ص( کاتجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہيں دالئے گا۔اور انہيں امن و سکون
اے يزيد ! ياد رکھ کہ خدا ِ
کی نعمت سے ماالمال کر دے گا۔خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ را ِه خدا ميں مارے گئے وه مر مٹ چکے
ہيں۔ بلکہ وه ہميشہ کی زندگی پا گئے اور بارگا ِه ٰالہی ميں سے روزی پا رہے ہيں۔
ت ٰالہی ميں تےرے خالف شکاےت
آل محمد پر ڈھائے ہيں اس پر رسول خدا ؐ عدال ِ
اے يزيد ! ياد رکھ کہ تو نے جو ظلم ِ
آل رسول کی گواہی ديں گے۔پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذريعے تجھے سخت عذاب ميں
کريں گے۔ اور
جبرائيل امين ِ
ِ
مبتال کر دے گا۔ اور يہی بات تےرے برے انجام کے لئے کافی ہے۔
عنقريب وه لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائيں گے جنہوں نے تےرے لئے ظلم و استبداد کی بنياديں مضبوط کيں اور تےری
آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسالم پر مسلط کر ديا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا
انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہيں۔
اے يزيد ! يہ گردش ايام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جيسے بدنہاد سے ہمکالم ہونا پﮍا ہے اور ميں تجھ
جيسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ ليکن ياد رکھ ميری نظر ميں ت ُو ايک نہايت پست اور گھٹيا شخص ہے جس
کالم کرنا بھی شريفوں توہين ہے۔ ميری اس جرأت سخن پر ت ُو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کيوں نہ بنا دے ليکن ميں اسے
ايک عظيم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقالل اختيار کروں گی اور تےری بد کالمی و بد سلوکی ميرے
عزم و استقالل پر اثر انداز نہيں ہو سکتی۔
اے يزيد ! آج ہماری آنکھيں اشکبار ہيں اور سينوں ميں آتش غم کے شعلے بھﮍک رہے ہيں۔افسوس تو اس بات پر ہے کہ
شيطان کے ہمنواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہيوں اور پاکباز لوگوں کو تہہ تيغ کرڈاال ہے۔ اور ابھی تک اس
شيطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہيں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے ميں
مصروف ہيں اور صحرا کے بھيﮍئےے ان پاکباز شہيدوں کے مظلوم الشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہيں اور جنگل کے
نجس درندے ان پاکيزه جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہيں۔
اے يزيد ! اگر آج تو ہماری مظلوميت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکين کا باعث سمجھ رہاہے تو ياد رکھ کہ
جب قيامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تےرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وه
اپنے بندوں پر ظلم نہيں کرتا۔ ہم اپنی مظلوميت اپنے خدا کے سامنے پيش کرتے ہيں۔ اور ہر حال ميں اسی کی عنايات اور
عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔
اے يزيد ! تو جتنا چاہے مکر و فريب کر لے اور بھر پور کوشش کر کے ديکھ لے مگر تمہيں معلوم ہونا چاہئےے کہ تو نہ
تو ہماری ياد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی ٰالہی کے پاکيزه آثار محو کر سکتا ہے۔
تو يہ خيال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذريعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔
تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کيا ہے اس کا بد نما داغ اپنے دامن سے نہيں دھو سکتا۔ تےرا نظريہ نہايت کمزور اور
گھٹيا ہے۔
تےری حيات اقتدار ميں گنتی کے چند دن باقی ہيں۔تےرے سب ساتھی تےرا ساتھ چھوڑ جائيں گے۔تےرے پاس اس دن کے
لئے حےرت و پريشانی کے سوا کچھ بھی نہيں جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لئے خدا کی لعنت ہے ۔
ہم خدائے قدوس کی بارگاه ميں سپاس گزار ہيں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد )حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ
وسلم( کو سعادت و مغفرت سے بہره مند فرمايا اور ہمارے آخر )امام حسين عليہ السالم( کو شہادت و رحمت کی نعمتوں
سے نوازا۔ہم بارگا ِه ايزدی ميں دعا کرتے ہيں کہ ہمارے شہيدوں کے ثواب و اجر ميں اضافہ و تکميل فرمائے اور ہم باقی
سب افراد کو اپنی عنايتوں سے نوازے  ،بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے واال اور حقيقی معنوں ميں مہربان ہے۔ خدا
کی عنايتوں کے سوا ہميں کچھ مطلوب نہيں اور ہميں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے اس لئے کہ اس سے
بہتر کوئی سہارا نہيں ہے۔
خطبہ کے اثرات :
ٰ
کبری کا حقيقت آميز مگر آتشيں خطبہ سن کر يزيد کانپنے لگا اور اپنے جرائم کے تمام راز فاش ہونے اور اپنے
ب
سيده زين ِ
برے انجام کا سن کر اس کے حواس باختہ ہو گئے اسے کچھ نہيں سوجھتا تھا کہ کيا کرے اور کيا کہے جس سے اس کی بد
اعماليوں اور گھناؤنے کردار پر پرده پﮍ سکے۔ اپنے انجام کا تصور کر کے کہنے لگا !
ميری دنيا بھی آخرت بھی گئی ايسی رسوائياں نصيب ہوئيں
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بے اثر ہے ہر ايک فرياد موت کی گھﮍياں اب قريب ہوئيں
نمونہ ئ سخن :
ب زينب نے اپنے اس خطبے ميں حقائق کے اظہار کيا
جنا ِ
جو انقالب آفريں انداز اختيار کيا ہے اس کی نظير کہيں عالم ميں نہيں ملتی اور حق و حقيقت کی ترجمانی کر تے ہوئے
فطرت کی رعنائيوں کو آزادی و حريت سے ہم آہنگ کرکے جرأت بيان کا جو مقدس نمونہ پيش کيا ہے وه ہر صاحب فکر و
قابل تقليد ہے۔
دانش کے لئے ِ
ب زينب نے اپنے مقدس بيان کی روشنی ميں دنيائے انسانيت کو حقائق کے اظہار کا فطری طريقہ فطری حقوق کے
جنا ِ
تحفظ کا سليقہ اور حقيقت و عقيدت کے امتزاج کا ڈھنگ سکھايا ہے۔
اعالئے کلمہئ حق :
سيده زينب نے بتاليا کہ ظالم و ستمگر کے سامنے کلمہ حق کس طرح کہا جاتا ہے۔ اور زبان و بيان کی قوت کو شمشير و
سناں سے زياده تيز اثر دے کر کس طرح لوگوں کے دلوں ميں اترا جاتا ہے۔
علی )ع( کی بيٹی نے اپنے خطبے کے بل بوتے پر مظلوم انسانوں کا استحصال کرنے والوں کے خالف قيام کرنے کے
آداب سکھائے۔
قصر يزيديت کی تاراجی :
ِ
کاخ مرمر اپنے بيان کی قوت سے ريزه ريزه کيا اس کے
کا
نخوت
کی
اميہ
بنی
ميں
داز
نے
عاليہ
زينب
ب
ان
پاکيزه
جس
جنا ِ
ِ
رسول زادی کا استدالل اس طرح رسوا کر گيا کہ وه سوچنے
سامنے يزيد کا سر ندامت و شرمندگی سے جھک گيا اور اسے
ؐ
لگا کہ کاش ! زمين کا منہ کھل جائے اور وه اس ميں چھپ کر اپنی رہی سہی عزت بچا سکے مگر اب وقت گزر چکا تھا۔
افسوس و ندامت کی گھﮍياں بيت چکی تھيں اور اموی خاندان کی طاغوتيت اور فرعونيت کا بت پاش پاش ہو چکا تھا اور ان
کی سطوت و آمريت کے چراغ گل ہو چکے تھے۔ اور اب يزيد کے
ايوان اقتدار پر مايوسی  ،پريشانی  ،اضطراب اور ندامت
ِ
کے سائے محيط تھے۔
انقالب آفرين خطب ِہ :
ٰ
کبری کے تاريخی خطبے کی انقالب آفرين تاثير رہتی دنيا تک بنی ہاشم کی شجاعت کا پرچم سربلند
ب)سالم ﷲ عليہا(
زين ِ
رکھے گی۔ اور فطرت کی رعنائيوں اور زيبائيوں کے مشتاق علی )ع( کی بيٹی کے عصمت شعار خطاب کی روشنی ميں
شعور نظر  ،شعا ِر حقيقت  ،احساس عظمت و قوت اراده  ،حسن اخالق اور کسب کمال کی نعمتوں سے بہره ور ہوتے رہيں
گے۔
ت کربال :
ت سيده اور واقعا ِ
خطبا ِ
ايوان اقتدار لرزتے رہيں گے
حضرت سيده زينب کے حقيقت شعار خطبے سے ہر دور ميں ظالم و ستمگر حکمرانوں کے
ِ
اور مالی طاقت کے بل بوتے پر انسانيت کا خون کرنے والے طاغوت  ،علی )ع( کی بيٹی کے اس تاريخی خطاب کی انقالب
ب زينب کے خطبوں کی ياد تازه ہو
آفرينی سے نہ نچ سکيں گے۔ اور جب بھی کربال کے خونيں واقعے کا تذکره ہو گا تو جنا ِ
جائے گی۔

کف پا چوم رہی ہے
ايمان کی منزل ِ
نقش وفا چوم رہی ہے
ملت کی جبيں
ِ
اے بنت علی )ع( عارفہ لہجہ قرآن
خطبوں کو ترے وحی خدا چوم رہی ہے
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خطبات حضرت زينب)سالم ﷲ عليہا(
علی )ع( کی بيٹی
قدم قدم پر چراغ ايسے جال گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
يزيدےت کی ہر ايک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بيٹی
ايوان ظلم تعمير ہو سکے گا نہ اب جہاں ميں
کہيں بھی
ِ
ستم کی بنياد اس طرح سے ہال گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
عجب مسيحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کيميا سے
حسينيت کو بھی سانس لينا سکھا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
دماغ انسانيت ،جہالت کی تيرگی ميں
بھٹک رہا تھا،
ِ
جہنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
دکان وحدت کے جوہری دم بخودہيں اس معجزے پہ ابتک
ِ
کہ سنگ ريزوں کو آبگينے بنا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
اہل جور کو کہ اب حسينيت انتقام لے گی
خبر کرو ِ
يزيديت سے سنبل جائے ،آ گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
نبی)ص( کا دين اب سنور سنور کے يہ بات تسليم کر رہا ہے
اجﮍ کے بھی انبياء کے وعدے نبھا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
نہ کوئی لشکر ،نہ سر پہ چادر ،مگر نجانے ہوا ميں کيونکر
غرور ظلم و ستم کے پُرزے اڑا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
ِ
خاک شفا کا احرام ،سر برہنہ طواف کر کے
پہن کے
ِ
حسين ! تيری لحد کو کعبہ بنا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے
کہ پتھروں کی جﮍوں ميں ہيرے چھپا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
يقيں نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لينا
يزيديت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
ابد تلک اب نہ سر اُٹھا کے چلے گا کوئی يزيد زاده
غرور شاہی کو خاک ميں يوں مال گئی ہے علی )ع(کی بيٹی
ِ
گزر کے چپ چاپ
الش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر
ِ
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خود اپنے بيٹوں کے قاتلوں کہ رال گئی ہے علی )ع( کی بيٹی
ميں اس کے در کے گداگروں کا غالم بن کے چال تھا محسن
اسی لئے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی )ع( کی بيٹی۔
)شہيد محسن نقوی(
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