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  : مجلس اول

  حضرت عالمہ حافظ کفايت حسين ( مرحوم )

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 
ِ يَْبُغوَن َو لَہُ أَْسلََم َمْن فِْي السَّٰمٰوِت َو اأْلَْرِض َطْوًعا َو َکْرھًا َوإِلَْيِہِ◌ يُْرجَ     ) ٨٣ُعوَن ۔ ( آل عمران : أَ فََغْيِر ِدْيِن ّهللاٰ

 ه پاره سوم کے آخری رکوع کی آيت ہے ، جس کا ترجمہ يہ ہے : حضرات آپ کی خدمت ميں جو آيت پيش کی ہے ۔ و
لوگ هللا کے دين کے سوا اور کسی کی خواہش رکھتے ہيں ۔ حاالنکہ هللا کے ليے آسمانوں والے اور زمين کے باشندے 

  سب کے سب اپنی گردن جھکائے ہوئے ہيں ۔ اور اسی خدا کی طرف باز گشت ہوگی ۔ 
صرف مجھے دين خدا کے متعلق عرض کرنا ہے ۔ کہ وه کيا چيز ہے ؟ او رعقل کے  اس عشرے کی ان مجالس ميں

نزديک حقيقی دين کيا ہونا چاہيے ؟يہی موضوع ہے جسے آپ کے سامنے پيش کرنا چاہتا ہوں کہ جس چيز کو دين هللا 
  ہ هللا کا دين ہے ۔ کہا جاتا ہے ۔ يعنی هللا کا دين قرآن ميں متعددمقامات پر اس کا ذکر فرمايا گيا ہے کہ ي

آپ کے سامنے کسی قدر تفصيل کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ دين کو فطری ہونا چاہيے يا نہيں ؟ اور دين فطرت کے 
  معنی کيا ہيں ؟ جس کا نام اسالم ہے ۔ اس کی حقيقت کيا ہے ؟ اس کو دوسرے دينوں سے کيا امتياز حاصل ہے ؟ 

: اس کے معنی حساب کے بھی ہيں ، ايک مقام پر قرآن پاک ميں فرمايا :  دين کے معنی لغت کے اعتبار سے متعدد ہيں
   ) ۴مالک يوم الدين ۔ ( سورة الحمد : 

  خدا مالک ہے روز جزا کا 
يہاں جزا کے معنی بھی دين کے آئے ہيں ، اس کے معنی حکم کے بھی ہيں اور بدلے کے اور عزت کے معنی بھی ہيں

۔ايک معنی يہ کہ وه چيز جس کے ذريعے خدا کی عبادت مطلقاً کی جائے اسے دين  ۔ عالوه ازيں بہت سے معنی ہيں
  کہتے ہيں يعنی وه طريقہ جس کا پابند ہو کر انسان خدا کی عبادت کرے ۔ارشاد ہوتا ہے : 

ْساَلُم ۔ ( ال عمران : ِ اإْلِ ْيَن ِعْنَد ّهللاٰ    ) ١٩إِنَّ الدِّ
  ہے ۔  خدا تعالٰی کے نزديک دين کيا ہے ؟ اسالم

  اسالم کے معنی ہيں : 
  اإلنقعاد المر آلمر والنھی وبال امتياز ۔ 

يعنی کسی حکم دينے والے کے حکم کی اطاعت کرنا اور منع کرنے پر رک جانا بغير کسی اعتراض کے يا امتياز کے 
عتراض کئے اپنی اصطالحی اعتبار سے مسلم حقيقتاً وه ہے جو پروردگار حقيقی کے اوامر و نواہی کے سامنے بغير ا
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  گردن کو جھکا دے ۔ 
يہ معنی لغت کے اعتبار سے ہيں ۔اس ضمن ميں کچھ اور آيات مبارکہ پيش کرنا چاہتا ہوں ۔ علی ھذا القياس اس ذيل ميں

  احاديث صحيحہ کو بھی عرض کروں گا ۔ 
  : صحيح بخاری ميں غالباً اسی لغت کے اعتبار سے اسالم کے لغوی معنی کی تائيد ہوتی ہے 

  المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ويده ۔ 
  مسلمان وه ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہيں ۔ 

يہ حديث مبارک ابتداء صحيح بخاری ميں نقل ہوئی ہے ۔ اسی طرح جنت کا نام ہے دارالسالماور دارالسالمکے معنی 
۔اسی طرح پروردگار عالم کا نام السالم قرآن شريف“يت گھر ہونے کے وه گھر جو عيب و نقص سے پاک ہو بحيث” ہيں 

۔ پس اسی لفظ “وه ذات پاک جو تمام برائيوں اور نقائص سے پاک اور مبّرا ہے ” ميں يہ نام آتا ہے۔ اس کے معنی ہيں 
ں گے تو آپ کو پتہ السالم اور مسلم سے ہی وه چيز نکلتی ہے جس کا نام اسالم ہے يعنی اسالم کے معنی محفوظ رکھي

چلے گا کہ کون مسلمان ہے ۔ اور کون مسلمان نہيں اور کون کافر ہے اور کافر نہيں ؟ اس طرح آپ کو معلوم ہو جائے 
گا کہ حقيقت اسالم کيا ہے ؟ کوئی زمانہ ہو پروردگار حقيقی نے ہر شے کو اس کی فطرت پر پيدا کيا ہے ۔ انسان کی 

دل کے اندر کچھ ايسے خاص لوگوں کی تصويريں محفوظ کرديں جن کی وجہ سے  جو فطرت بنائی اس کے دماغ اور
پروردگار کی صحبت پوری ہوتی رہی اور پوری ہورہی ہے ۔ وہی اسالم کے حامل تھے اور وہی مسلم ، وه ہر طرح 

اس ليے آپ سے محفوظ اور سالم ۔ پس ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جن کے ذہن ميں نقائص تھے اور وه محفوظ نہ تھے ۔
 کو معلوم ہو جائے گا کہ وه کون لوگ تھے جو حقيقت ميں مسلم تھے ۔ مسلم کے معنی کے اور اسالم کے پابند تھے ۔ 
عام طور سے انسان گناه گار ہے کون ہے جو غيب نہ رکھتا ہو ۔ بہر حال کسی کے عيب کا تجسس کرنا صحيح نہيں ۔ 

اسالم کے معنی ان ميں موجود ہيں ان کو صرف اشارة پيش کرتا  اب وه جو حقيقی مسلمان ہيں او رصحيح طور سے
ہوں اور آپ کا دل سچ مچ تصديق کرے گا ۔ابھی تعريف کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ 
ہےرہيں وه ہے مسلم۔ميرا کسی سے کوئی تعرض نہيں ليکن يہ آواز بلند عرض کرتا ہوں کہ کيا ہے کوئی دنيا ميں جو ک

کہ کبھی اہل بيت کے کسی فرد کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو ۔ يہ وه دعوٰی ہے کہ جس کا دل اور زبان سے 
نکال ہوا جواب يہی ہے کہ کسی شخص کو دنيا ميں زبان و دست اہل بيت اطہار عليہم السالم سے کبھی کوئی نقصان 

  نہيں پہنچا جيسا کہ اسالمی تاريخيں شاہد ہيں۔ 
مسلم حقيقت ہے چاہے جاہل سے يا عالم سے دريافت کرليں سب کا نقطہ نظر ايک ہوگاکہ اہل بيت اطہارعليہم  يہ ايک

السالم ہی وه مسلمان ہستياں ہيں جن کے ہاتھوں سے کسی کو کبھی ضرر نہيں پہنچا اور لوگ ان کی زبان اورہاتھ سے 
  ہميشہ محفوظ رہے۔ 

ک يہ پردے اٹھاتی رہے گی کہ کون تھا جس کی عادت گالياں دينے کی تھی تاريخ ا سی بات پر گواه ہے اور قيامت ت
  اور کس کے ہاتھوں سے بے گناه لوگوں کی جان خطرے ميں پڑی۔ 

عبرت ناک واقعہ پيش کرتا ہوں جو تاريخ ابن کثير وغيره متعدد تاريخوں ميں موجود ہے ( ) ۔ ايک عورت پر اس کے 
کا الزام لگاتے ہيں اور حاکم وقت سے کہا جاتا ہے کہ چھ ماه ميں اس کے ہاں بچہقبيلے کے لوگ اور اس کا شوہر زنا 

پيدا ہوا ہے۔ اس ليے اس پر حد زنا جاری کی جائے اس کے شوہر اور لوگوں کی گواہی پر عادل وقت نے حکم ديا کہ 
ور چھ ماه ميں پيدا ہوا اس عورت کو لے جاؤ اور سنگسار کردو۔ اس ليے کہ بچہ سالم ہے اس کے اعضاء درست ہيں ا

ہے۔حاکم وقت نے حکم ديا۔ سنگسار کردو۔ يعنی اس قدر پتھر مارے جائيں کہ وه وہيں اسی وقت مر جائے۔لوگ عورت 
کو لے گئے۔ شوہر اور قبيلے والوں کا منشاء بھی يہی تھا۔اميرالمومنين موال علی عليہ السالم کو اس بات کا پتہ لگا۔ 

  “ کيا تم نے ايسا حکم ديا ہے؟ ”پوچھا: جلدی تشريف الئے حاکم سے
  اس نے عرض کيا : ہاں سوائے اس کے اور کوئی صورت نہ تھی۔ 

  فرمايا : قرآن کی آيتيں تمہيں ياد نہ رہيں؟ 
  کہا : کونسی ؟ 
  فرمايا :آيت : 

   ) ٢٣٣َو اْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَد ھُنَّ َحْولَْيِن َکاِملَْيِن ۔ ( سورة البقرة : 
  يہ کہ مائيں دو سال کامل دودھ پالئيں گی 

  اور دوسرے مقام پہ قرآن ميں فرمايا: 
   ) ١۵َو َحْملُہُ َو فَِصالُہُ ثاََلثُْوَن َشْھًرا۔ ( سورة احقاف : 
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  ) مہينے ہے۔ 30دودھ پالئی اور حمل کا زمانہ تيس (
گے۔ پس کم از کم مدت حمل چھ ماه ہوئی  پس اگر دو سال کی مدت اس مدت سے نکال دی جائے تو باقی چھ ماه رہيں

  اور اس اعتبار سے حمل کی چھ ماه مدت جا ئز مدت ہے۔ 
حضرات ! قرآن کی آيتيں تو سب پڑھتے ہيں اور رسول کے زمانے ميں ان کے پاس بيٹھ کر سنتے تھے۔ وه خالص 

يکن جب اميرالمومنين علی عرب کے رہنے والے تھے عربی دان تھے ، عرب ميں پلے تھے عربی مادری زبان تھی ل
عليہ السالم نے مذکوره آيتيں پڑھ کر سنائيں توسب کے سب آدمی متحير ہوگئے ۔ گويا کہ کبھی يہ آيتيں پڑھی ہی نہ 

تھيں حاکم وقت نے فوراً حکم ديا کہ جلدی واپس الؤ اس عورت کو ۔ مگر آه ! افسوس! اس حکم کے پہنچنے سے پہلے 
۔ اور روايت ميں ہے کہ جب اس عورت کو کھڑاکيا گيا اس کی بہن چيخ مار کر رونے وه عورت سنگسار ہوچکی تھی 

پياری بہن ! بالکل نہ گھبرانا ” لگی۔ تو اس عورت نے يعنی سنگسار ہونے والی عورت نے کہا : يا اختي ! ال تحزني
اری عمر آج تک وه گناه ہرگز رنج نہ کرنا جس خدا نے مجھے پيدا کيا اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ميں نے س

۔تو کيا اس حقيقت کے سامنے آجانے کے بعد “نہيں کيا جس کے عوض ميں آج مجھ بے گناه کو سنگسار کيا جارہا ہے 
وه لوگ حق بجانب تھے يا نہيں جن کو اس عورت سے تعلق تھا يا اس کے رشتہ دار تھے اور ان کو صدمہ پہنچا اور 

  ر ڈالی گئی۔ وه يہ کہيں کہ يہ عورت بے گناه ما
يہ ايک معمولی سا واقعہ ہے جو گوش گذار کيا گيا۔آخری فقره اس واقعہ کا اور بھی ہے کہ امير المومنين عليہ السالم 

کو جب معلوم ہوچکا کہ يہ عورت سنگسار ہوگئی ہے تو آپ کو اس قدر قلق ہوا کہ برداشت نہ کرسکے اٹھ کھڑے 
  ھے کہ يہ کيا ہوگيا۔ ہوئے اور چلے آئے اور سب لوگ ديکھ رہے ت

پس حقيقی مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سالم رہيں ہوں لہذا سوال پيدا ہوتا ہے کہ يہ خون ناحق کس 
کی گردن پر ہوا؟ اور وه حقيقی مسلمان ہے؟ حضرت علی عليہ السالم کے اس فيصلہ پر کون گواہی ديتا کيونکہ ان 

وتا اس ليے فطرت نے بڑھ کر شہادت دی جب يہ بچہ پيدا ہوا تھا۔ روايات ميں آتا ہے حاالت کا کوئی شاہد عينی نہيں ہ
کہ اپنے باپ کے بالکل شبيہ تھا اور امير ا لمومنين کے فيصلے کے بعد وه پشيمان تھا اور اسے يقين ہوچکا کہ وه اس 

  ے ٹکڑے گرتے جاتے تھے۔ کا بيٹا ہے۔ پھر وه ايسی بيماری ميں مبتال ہوگا کہ فرش پر اس کے چھوٹے چھوٹ
پس امير المومنين کتنے بڑے عالم تھے اور حقيقی مسلم وہی شخص ہوسکتا ہے جو اتنا بڑا عالم ہو اور اس قدر قرآنی 
علم کا مالک ہو۔ اس کے فيصلے ميں بھی غلطی نہيں ہوسکتی۔پس ميرا دعوٰی حقيقت ہے کہ اہل بيت عليہم السالم ہی وه

ھ سے آج تک کسی کو قول کے مطابق بھی يہ ثابت نہيں ہوسکتا کہ فالن شخص کو کوئی ہيں جن کی زبان اور ہات
  تکليف پہنچی ہو۔ 

ہے کوئی دعوٰی کرنے واال ؟ کہ اہل بيت عليہم السالم سے زياده کوئی اور ‘ اس کے ساتھ دوسری حيثيت علم کی ہے
حقيقی مسلمان وه ہے جس سے مسلمان  عالم تھا ؟ اّول عمر سے آخر عمر تک مسلم اس معنی کے اعتبار سے کہ

محفوظ رہے ہوں اہلبيت عليہم السالم ہی ہيں۔ يوں تو آج ہم بھی مسلمان ہيں مگر معلوم نہيں کتنے لوگ ہيں جو اس معيار
پر پورے اتريں۔ ليکن ہے کوئی شخص جو پيش کرسکے کہ سوائے اہل بيت کے وه اس معيار پر پورا اترا ہو!پھر يہ 

  امر کی دليل ہے اہل بيت سے زياده کوئی عالم قرآن نہ تھا۔ واقعہ خود اس 
قرآن مجيد ہر ايک کے گھر ميں ہے اس کے ياد کرنيوالے يعنی حافظ لوگ الکھوں ہوں گے اور ترجمہ ياد کرنے والے 

ز ہے۔ کيابھی الکھوں ہوں گے ليکن ياد کرنا يا ترجمہ جاننا اور چيز ہے اور حقيقی حيثيت سے قرآن کو سمجھنا اور چي
يہ لوگ جو اصحاِب رسول کہالتے تھے۔ قرآن نہيں جانتے تھے ؟چونکہ ميری زبان سے وه لفظ نہ نکلے گا جو کسی 

کو بھی گراں گذرے اس ليے کہتا ہوں کہ يہ لوگ تفسير ظاہری جانتے تھے باوجوديکہ انہيں صحبت رسول حاصل 
مر گذارنا اور بات ہے اور قرآن کو سمجھنا اور بات ہے۔ تھی۔ ليکن صحبت رسول صلی هللا عليہ و آلہ و سلم ميں ع

  يعنی قرآن کے معنی جاننا اور بات ہے اور مقصد حقيقی سمجھنا اور بات ہے۔ 
تاريخی واقعہ ہے کہ ہارون الرشيدجيسا کہ تاريخ سے ثابت ہے بہت شراب پيا کرتا تھا چونکہ خليفہ المسلمين اور امير 

ايمان والوں کا خليفہ يعنی ايمان والوں کا حاکم بلکہ خليفہ رسول کہالتا تھا۔ چونکہ شراب کی المومنين کہالتا تھا۔ يعنی 
عادت بہت زياده تھی۔ اس ليے فکر رہتی تھی کہ کسی صورت سے شراب جائز ہو جائے اگر جائز ہوگئی تو ميں برابر 

کہ امير المومنين شراب پيتے ہيں۔حسب شراب پيتا رہوں گا اور لوگ بھی اپنے گھروں ميں يہ ذکر نہ کيا کريں گے 
دستور دربار ميں بڑے بڑے عالم اور فقيہ جمع تھے سوال پيش کيا کہ قرآن مجيد ميں شراب کی حرمت کا ذکر کہاں 

  ہے؟ اور اگر حرام نہيں تو پھر پينے ميں کيا حرج ہے؟ علماء نے آيت پڑھی : 
   ) ٩٠َو اأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُْوهُ۔ ( سورة المائدة :  إِنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اأْلَْنَصابُ 
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کہ سوائے اس کے نہيں کہ شراب جوأ وغيره وغيره شيطان کے کام ہيں، پليد چيزيں ہيں پس ان سے بچو! ان سے 
  اجتناب کرو۔ 

ہے اور يہ کراہت کی حيثيت سے بھی ہوسکتا ہے۔  اجتناب کی سے بچنے کا حکم تو ہوسکتا:” ہارون الرشيد نے کہا 
  “ اس ليے کہ مکروه سے بھی بچنے کا حکم قرآن شريف ميں ہے تم قطعی حرمت کا حکم قرآنی سند سے پيش کرو؟ 

  فقہاء نے کہا : خدا فرماتا ہے: 
   ) ٢١٩فُِع لِلنَّاِس َو إِْثُمھَُما أَْکبَُر ِمْن نَْفِعِھَما۔ (سورة البقرة : يَْسئَلُْونََک َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر قُْل ِفْيِھَما إِْثٌم َکبِْيٌر َو َمنَا

اے رسول! لوگ شراب اور جوئے کے بارے ميں سوال کرتے ہيں فرمائيے ان دونوں ميں بڑا گناه ہے اور لوگوں کے 
  ليے نفع بھی ہے ليکن ان دونوں کا گناه ان دونوں کے نفع سے بہت بڑا ہے ۔ 

ت ميں گناه کا ذکر ہے اور شراب کا استعمال گناه ہے۔ ہارون نے کہا: آيت کريمہ ميں گناه کے ساتھ منفعت کا پس اس آي
لٰہذا زياده سے زياده شراب ميں يہ نسبت نفع کے برائی زياده ہے اور وه حد کراہت تک پہنچ سکتی ‘ بھی تو ذکر ہے 

  “ ثابت ہوتا ہے؟ ہے تم بتاؤ کہ (( شراب حرام ہے )) يہ کس آيت قرآن سے 
ہارون کے اس سوال پر تمام علماء و فقہاء حيران ره گئے اور مجبوراً ايک ہفتے کی مہلت مانگی چنانچہ مہلت دے دی 
گئی ۔ علماء نے حافظوں کو بالليا اور کہا کہ قرآن کو متعدد بار پڑھو تاکہ کسی آيت سے شراب حرام ثابت ہو جائے چھ

جز آگئے صرف ايک دن باقی ره گيا تھا اور دوسرے دن حاضر دربار ہونا تھا سب دن گذر گئے تمام کے تمام عا
پريشان ہيں کہ غضب ہوا کل شراب جائز ہوجائيگی اور امير المومنين کی بھی خواہش يہی ہے اور اس طرح کل لوگوں 

جائے تو اس کے ميں شراب مقبول ہو جائے گی۔ايک شخص نے کہا اگر تم ضرور چاہتے ہو کہ حرمت شراب ثابت ہو 
  ليے صرف ايک دوازه ہے ہاں تم اپنے مقصد ميں کامياب ہوسکتے ہو۔سب نے پوچھا وه کون؟ 

  کہا : وه جناب امام سيدنا موسٰی کاظم عليہ السالم کی ذات بابرکات ہے۔ 
  اب امام موسٰی کاظم عليہ السالم کے در اقدس پر پہنچے ، آنے کی اجازت چاہی۔ 

  ہو کہاں سے آئے ہو، کيا مقصد ہے؟ فرمايا : کيوں پريشان 
عرض کيا: يا حضرت ! آپ کے نانا کا دين برباد ہونے لگا ۔ ہم عاجز آچکے ہيں ہماری سمجھ ميں اس سوال کا کوئی 

  جواب نہيں آيا۔ کيا قرآن مجيد کی رو سے شراب قطعی حرام ہے؟ 
ے عرض کيا گيا کہ ايک ايک کو بيس بيس مرتبہ ارشاد فرمايا :کيوں نہيں ! يقيناً قرآن سے ثابت ہے کہ شراب حرام ہ

  پڑھ چکے مگر کوئی پتہ نہ چال۔ 
قرآن ہمارا ہے ہم قرآن کو جانتے ہيں اور جو کچھ اس ميں ہے اس کو بہتر ” ارشاد فرمايا: اھل البيت ادرٰی بما فی البيت

  “ جانتے ہيں۔
  سب نے عرض کيا: ارشاد فرمائيے ۔ 
تعمال ميں يا معنی کے سمجھنے ميں آپ حضرات کو شک ہونے لگے کہ يہ لفظ فرمايا: جس طرح کسی لفظ کے اس

  صحيح ہے يا غلط؟ مذکر ہے يا مٔونث؟ تو آپ کيا کريں گے ۔ 
يعنی يہ کہ کسی ايسے اديب يا شاعر کا شعر تالش کريں گے جس کی زبان مستند ہو۔(مثالً انيس مرحوم کے کسی 

ق جب اختالف ہوتا تھا تو جاہليت کا کالم پيش کيا کرتے تھے۔ جو مصرعے سے آج کل ہم لوگ کسی لفظ کے متعل
خالص زبان ميں ہوتا تھا۔ ان کے کالم ميں دوسری زبان مخلوط نہ ہوتی تھی اور اسالم کے آنے کے بعد ادھر ادھر کے 

  لوگ اسالم ميں داخل ہوئے اور زبان غلط ملط ہونے لگی۔) 
سالم نے اس زمانے کے اشعار پڑھے جس کا معنٰی يہ تھا ميں نے اثم کو پيا پس حضرات امام سيدنا موسٰی کاظم عليہ ال

  اور نشہ ميں ہوگيا۔ 
آپ کا اشعار کو پڑھنا تھا سب نے تسليم کيا کہ اثم کے معنی عربی زبان کے اندر شراب کے آتے ہيں اور خالص عربی 

  يا ہے۔ شاعر مستند زبان والوں نے اثمکے لفظ کو شراب کے معنی ميں استعمال ک
  اس کے بعد حضرات امام عليہ السالم نے ارشاد فرمايا :اب سوره اعراف کو پڑھو: 
ْثَم َو اْلبَْغَی بَِغْيِر اْلَحقِّ ۔ (سور َم َربَِّی اْلفََواِحَش َما ظَہََر ِمْنھَا َو َما بَطََن َواإْلِ    ) ٣٣ة األعراف : قُْل إِنََّما َحرَّ

  ح ہوگيا کہ خداونِد کريم فرما رہا ہے : پس اس آيت کريم کے رو سے صاف واض
کہ اے محبوب فرما ديجئے سوائے اس کے نہيں ميرے پروردگار نے تمام بے حيائيوں (فحش باتوں) اور تمام گناہوں 

(اثم) کو حرام کرديا۔ پس چھوڑ دو شراب کو (جو اثم ہے)۔ جو کچھ اس کا ظاہر ہو اسے بھی چھوڑ دو اور جو باطن ہو 
  “ ڑ دو۔اسے بھی چھو
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حضرت امام نے ارشاد فرمايا : تم ديکھتے نہيں کہ اس آيت کريمہ ميں پروردگار نے اثمکو حرام کرديا جس کے معنی 
  عرب کے محاورے ميں شراب کے ہيں۔ لٰہذا شراب کی حرمت لفظ حرمت کے ساتھ موجود ہے يا نہيں؟ 

ظ حرام کے ساتھ شراب کی حرمت موجود اور ثابت تمام صاحبان علم اچھل پڑے اور اقرار کيا کہ بے شک قرآن ميں لف
ہے۔ دوسرے دن خوشی خوشی ہارون الرشيد کے دربار ميں پہنچے اور ثابت کيا کہ شراب قرآن کی رو سے حرام ہے 
ہارون الرشيد حيران ہوگی کہ يہ آيت کہاں سے مل گئی آخر اس نے کہا :کہ يہ سب کچھ تمہارے دماغوں کا نتيجہ نہيں 

  يہ ثبوت کس کے ذريعے مال؟  ہے سچ بتاؤ
  سب نے عرض کيا : (( سيدنا امام موسٰی کاظم عليہ السالم کے درپاک سے )) ۔ 

  ہارون الرشيد نے تصديق کی زبان کھولی کہ ہاں ہاں بے شک قرآن کے جاننے والے وہی ہيں۔ 
ر زبان سے مسلمان حضرات! ميں عرض کر رہا تھا کہ صحيح بخاری ميں مسلمان کے معنی ہيں۔جس کے ہاتھ او

  محفوظ رہيں اور يہ ناممکن ہے جب تک کہ وه تمام احکام قرآن سے واقف نہ ہو۔ 
  تاريخ شاہد ہے کہ اس واقفيت کے دعويدار صرف اور صرف اہل بيت تھے۔ 

  ياد کيجئے موال علی عليہ السالم کا وه ارشاد فرماتے ہيں: 
  ُسلُونِي ُسلُْونِْي قَْبَل أَْن تَْفقَُدْونِْي 

کہ لوگو ! ميں زمين اور آسمان کی تمام باتوں کو جانتا ہوں ميری موت کے آنے سے پہلے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے 
  ۔ ہم تورات کو بھی جانتے ہيں انجيل کو بھی جانتے ہيں۔ قرآن کو بھی جانتے ہيں۔ 

  آپ نے مزيد ارشاد فرمايا: 
ے اہل انجيل آئيں تو انجيل سے فيصلہ کرينگے اور اہل قرآن اگر اہل تورات آئيں گے تو ہم تورات سے فيصلہ کرينگ

  آئيں تو قرآن سے فيصلہ کريں گے ان سب کتب آسمانی کے مالک ہم ہيں اور سب کے ماہر ہم ہيں۔ 
دنيا ميں پروردگار کی طرف سے يہ فقره ہميشہ موجود رہا اور رہے گا اور آپ لوگ اپنے دل ميں اس فقرے کو جگہ 

ر کی حجت ہميشہ باقی رہی ، ہر زمانے ميں اس کی حجت تمام ہوتی رہی اور ہوتی رہتی ہے ۔ جب تکديں کہ پروردگا
ہم ميں اس کی حجت باقی رہے گی کالم حق ثابت اور باقی رہے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہيں تو اس حجت کے ساتھ ہماری 

ا دين خدا کی حجت کے ساتھ ہی ثابت ہے۔ نماز کا صحيح ہونا ثابت ہوسکتا ہے۔ اسی طرح تمام دين کی باتيں اور سار
ہاں وه لوگ مستثنٰی ہيں جہاں دين اسالم پہنچا ہی نہيں۔اس زمانے کے لوگوں سے پہلے زمانے کے لوگ زياده منصف 

تھے۔ وه لکھ گئے اور صاف لکھ گئے تاکہ پروردگار کی حجت مخفی نہ رہے زمانے ميں انقالبات آتے رہتے ہيں مگر 
ق بات نکل گئی جس کے سب خدا کی حجت تمام رہی اور رہے گی۔ ميں کبھی اس مقدس مقام پر ان کے قلموں سے ح

صرف آپ کو خوش کرنے کے ليے کوئی ايسی بات نہ کہوں گا نہ کہتا ہوں جو حقيقت کے خالف ہو۔ آپ گھروں ميں 
  ہيں۔ جائيں اور سوچيں کہ پہلے لوگوں کی آوازيں اور کلمات صفحات تاريخ پر جلی طور موجود 

  ال بيق من ّهللاٰ 
خدا مجھے اس وقت کے ليے زنده نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ در پيش ہو اور علی ( عليہ السالم ) موجود نہ 

  ہوں۔ 
  ا ور کبھی کبھی يہ الفاظ نکلے ہيں۔ 

پوچھ سکتے ميں ايک قصہ عرض کرتا ہوں جو ايک اور وقت ميں ہوا مکمل ذمہ داری سے بيان کرتا ہوں آپ چاہيں تو
ہيں کہ يہ واقعہ کہاں ہے؟ مذکوره باال واقعہ کی طرح ہی ايک واقعہ وقوع پذير ہوا امير المومنين موال علی عليہ السالم 

  عين اس وقت پہنچ گئے جب مجرم کو لوگ لے جارہے تھے۔ 
کے ضائع ہونے کا آه ! کتنی جرأت ہے کہ ايک انسان کی جان جس کو اس قدر محترم قرار ديا ہے کہ اگر اس جان 

خطره ہو تو اس کو بچانے کے ليے حرام چيز کے کھانے کی اجازت دے دی جائيبفرمان و من اضطر غير باغ وال عاد 
فال اثم عليہ ، ايسی محترم جان کو بچانے کا وسيلہ وه ذات پاک بنے۔ جس کے متعلق زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی 

  آپ نے سنے۔ 
  صرف سالم ہے آيت تالوت کرده ميں فرمايا ہے : حضرات! موضوِع تقرير پر 

ِ يَْبُغْوَن ۔ ( سورة آل عمران :     ) ٨٣أَ فََغْيِر ِدْيِن ّهللاٰ
  کيا لوگ خدا کے دين کے سوا کوئی اور دين چاہتے ہيں۔ 

نوں ايسا ہر گز نہ کريں خدا وه ہے جس کے سامنے آسمان اور زمينوں کی تمام چيزيں سر خم کئے ہوئے ہيں اور دي
ميں سے کون سا ايسا دين ہے کہ اسے دين اسالم کے مقابلے ميں قبول کيا جائے پروردگار نے قرآن پاک ميں دوسری 



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

 
 

  جگہ پھر ارشاد فرمايا: 
ْساَلِم َدْينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنہُ ۔    َو َمْن يَْبتَِغ َغْيَر اإْلِ

   ) ٨۵( سورة آل عمران : 
ور دين کی خواہش کرے گا اس سے وه دين قبول نہ ہوگا بس خواہش کے قابل کہ جو شخص بھی اسالم کے سوا کسی ا

  صرف اسالم ہے۔ 
مگر سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ يہ بات ابھی تک نامعلوم رہی کہ وه ہے کيا؟ وه کونسی شئے ہے جو دين هللا ہے ؟يعنی وه 

ہ وه کيا ہے۔ايک اور مقام پر پروردگار فرماتا پروردگار کا دين ہے ليکن ميں انشاء هللا انہی آيتوں سے ثابت کرونگا ک
  ہے: 

ْينَا بِِہ ُمْوٰسی َو ِعيْ  ی بِِہ نُْوًحا َو الَِّذي أَْو َحْينَا إِلَْيَک َو َما َوصَّ قُْوا فِْيِہ َشَرَع لَُکْم ِمَن الَِّذْيَن َما َوّصٰ ْيَن َو اَل تَتَفَرَّ ٰسی أَْن أَقِْيُمْوا الدِّ
  ِکْيَن ۔ َکبَُر َعلَی اْلُمْشرِ 

کہ تمہارے ليے خدا تعالٰی نے بيان کرديا وه جو نوح عليہ السالم کو حکم دياتھا اور وه جو ميرے اوپر وحی بھيجی اور 
  پروردگار نے بيان کرديں جو ابراہيم اور موسٰی عليہ السالم کو وصيت فرمائيں تھيں اور ان سب کو يہ حکم مال تھا۔ 

  ان اقيم الدين و ال تفرقوا 
  دين کو قائم کئے رہنا اور خبردار تفرقہ نہ ہونے پائے۔ کہ 

سوال يہ ہے کہ دين کو قائم رکھنا کب سے چال آرہا ہے۔ ابراہيم ، موسی اور نوح عليہم السالم کو يہی خطاب ہوا۔ پس 
بيان کردی پروردگار نے فرمايا: ميں نے تمہارے لئے نوح ، ابراہيم اور موسٰی عليہم السالم وغيره کی تمام وصيتيں 

ہيں۔ آج يہ پتہ نہيں کہ ان پيغمبروں کے صحيفوں ميں کيا احکام تھے۔ پس عمومی حيثيت سے يہ خطاب عام لوگوں سے 
نہيں ہے۔ بلکہ اس کے مخاطب مخصوص لوگ ہيں۔ جن کے ليے يہ وصيتيں بيان ہوئيں اور وه خاص لوگ اہلبيت اطہار

  عليہم السالم ہيں۔ ان کے ليے ارشاد ہوا : 
ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيھَا ۔ فَ  ْيِن َحنِْيفًا فِْطَرَت ّهللاٰ   أَقِْم َوْجھََک لِلدِّ

کہ اپنے چہره پاک کو مضبوط ترين دين کے لہيے قائم رکھو جو هللا تعالٰی کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پيدا کيا اور 
  اس ميں کوئی کسی طرح کی تبديلی نہيں۔ 

  فرمايا کہيں اس کو دين کہا کہيں اسالم۔ کہيں ملت ابراہيمی فرمايا:  غرض ہرجگہ پروردگار نے
   ) ١٢٣إِِن إتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِہْيَم َحنِْيفًا۔ ( سورة النحل : 

  کہ اے حبيب ! اپنے داد ابراہيم عليہ السالم کی ملت کی پيروی کرتے رہو ۔ 
  اور کہيں ارشاد فرمايا: 

   من سفہ نفسہ ۔ من يرغب عن الملة ابراہيم اال
  کہ جو ملت ابراہيمی سے نفرت کريگا وه کمينہ ہے ذليل ہے بيوقوف ہے۔ 

  آيئے ديکھئيے ملت ابراہيمی کا مطلب کيا ہے۔ 
ارشاد ہوتا ہے: و ما کان استغفار ابراھيم ال بيہ اال عن موعدة کہ آپ نے اپنے باب آذر کے ساتھ وعده کرليا تھا کہ ميں 

رونگا۔ تو انہوں نے استغفار شروع کی۔ يہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مفسرين نے آپ کے باب کا تيسرے ليے استغفار ک
نام آذر لکھا ہے۔ جو بت تراش تھا۔ يہ حقيقتاً آپ کا باپ نہ تھا۔ بلکہ چچا تھا چونکہ آپ نے پرورش اس کے گھر ميں 

تارخ تھا ديکھئيے مالحظہ فرمائيے۔ تفسير پائی تھی۔ اس ليے اس کو مجازی باپ کہتے تھے۔ آپ کے حقيقی باپ کا نام 
  کبير امام رازی 

اس باپ کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ نے استغفار شروع کيا۔ فلما بين لہ انہ عدو هللا تبرأ منہ ۔ کہ ابراہيم عليہ 
  ايا۔ السالم پر يہ واضح ہوگيا کہ آذر هللا کا دشمن ہے۔ تو حضور نے اس سے بيزار ہونے کا اعالن فرم

پس معلوا ہوا ہے کہ مطلب ملت ابراھيم کا يہ ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ فالن شخص خدا تعالٰی کا دشمن ہے
تو اس سے بيزاری کا اعالن کرديا جائے ورنہ ملت ابراہيم سے نفرت ثابت ہوگی اور جو ملت ابراہيمی سے نفرت کرے

  گا وه کمينہ ہے۔ ذليل ہے بے وقوف ہے۔ 
ضرات! يہ ہی سبب ہے آپ ياد رکھيں اور آپ بہتر جانتے ہيں کہ محبت الٰہی۔ اس وقت تک کامل اور حقيقی نہيں پس ح

  ہوسکتی۔ جب تک اس کے دشمن سے نفرت نہ ہو۔ 
اور کوئی شخص نہيں جو اس حقيقت سے انکار کرسکے دولت کے دشمن سے نفرت ہی دوست سے محبت کرنے کی 

عالم ہے۔ اگر محبت نہيں توغرض خلقت عالم پوری نہ ہوگی اور عرض اگر نہ پوری دليل ہے اور محبت غرض خلقت 



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

 
 

  ہوئی تو انسان کی خلقت عبث ہوگی جو محال ہے۔ 
  اگر محبت لے کر اس دنيا سے نہ گيا۔ تو يقيناً ناقص رہا۔ ‘ پس محبت ہونی چاہيے

ہيں نہ بات کرسکتے ہيں نہ اس کی رضا و محبت کس کی ہو۔ خدا کی محبت ہو۔ مگر عامة الناس نہ خدا کو ديکھ سکتے
  غضب کو پہچان سکتے ہيں۔ 

اس ليے خدا تعالٰی نے اپنے مخصوص بندے بھيجے اور حکم ديا کہ ان سے محبت کرو۔ ان بندوں ميں کوئی عيب نہيں 
ر اگر وه کسی يہ بندے الٰہی صفات جمالی و جاللی کے مظہر ہيں۔ اگر کسی سے يہ خفا ہوگئے تو ميں (خدا) خفا ہوا او

  سے راضی ہوگئے تو ميں (خدا) بھی راضی ہوگيا۔ 
پس اگر ان خاص بندگان الٰہی سے محبت ہوگئی اور کوئی ان کا دشمن نکل آيا جس سے نفرت نہ کی گئی تو محبت 

  پوری ہوگی کيونکہ يہ محبت کی اہم شرط ہے۔ 
ن ابراھيمی کا اتباع کرتے تھے اور خود آپ کا ميرے اس بيان سے کوئی شبہ ميں نہ پڑ جائے کہ رسالت مآب صلعم دي

  کوئی دين نہ تھا۔ ميرا يہ مطلب نہيں ہے۔ بلکہ اس سے مراد ملت ابراھيمی کی مخصوص چيزيں ہيں۔ 
قرآن مجيد ميں دوسرے مقام پر آيا ہے۔ جہاں ابراھيم عليہ السالم کے استھ ديگر انبياء کا ذکر کيا اور فرمايا۔ اولئک 

 فبھذاھم اقتده کہ يہی لوگ هللا کے ہدايت يافتگان ہيں ان کی ہدايت کی تم اقتدا کرنا۔ بظاہر اس آيت سے الذين ھدی ھو هللا
  بھی معلوم ہوا کہ تمام نبيوں کی اقتدا کرنا۔ 

  
   حاشيہ:

دين  اغوث صلعم کو ملت ابراھيمی کے اتباع کا حکم ہوا ہے نہ کہ دين ابراھيمی کا دين اور ہر شريعت اور ہر ملت اور
ماہيت کليہ ہے جو کل انبياء کا ايک ہی ہے۔ اس ميں تغير و تبدل اور نسخ نہيں ہوتا۔ شريعت ه رنبی کی الگ اور اس 

ميں نسخ اور تغير و تبدل ہے۔ ملت شے ديگر ہے اس کا مطلب ہے۔ امامت اور خالفت کو ذريت ميں قرار دينا۔ پسملت 
ت کا اتباع کيونکہ شريعت ابراھيمی منسوخ ہوگئی اس ليے اس کا اتباع کے اتباع کا حکم ہوا تھا۔ نہ کہ دين يا شريع

  ناممکن ہے۔ دين تمام انبياء کا ايک ہی تھا اس ميں اتباع بامعنی ہے۔ 
تحقيق اس امر ميں يہ ہے کہ اصول ميں تقليد حرام ہے۔ فروعات ميں تقليد ناجائز اس ليے اسالم سے پہلے تمام دين 

اصول پرعمل حرام ہے اور فروعات اور اصول ميں مطلق حيثيت سے تقليد ناجائز ہے۔ تو  منسوخ ہوگئے يعنی ان کے
  پھر اقتدار کا حکم اور معنٰی کيا ہوا۔؟ 

حقيقت يہ ہے کہ کچھ اصول ميں کچھ فروع ہيں ارو کچھ اخالق ہيں۔ تو يہ اقتدا ان گذشتہ انبياء کے اخالق کی ہے۔ ان 
اع کر نہ اصول سے يا فروعات سے کوئی تعلق رکھ اس ليے کہ دين اسالم ناسخ کے اخالق کے متعلق حکم ہوا کہ اتب

  ہے اورفروعات سے کوئی تعلق نہيں لہذا شريعت محمد سابقہ شريعتوں کی ناسخ ہے۔ 
يہ دليل واضح دليل ہے۔ کہ تمام انبياء کرام سے حضرت سرکار دو جہاں محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ و آلہ وسلم افضل 

  سليے جتنی صفات کماليہ ان ميں تھيں تمام ذات پاک جناب محمد مصطفٰی ميں يکجا موجود تھيں۔ ہيں۔ ا 
مثالً بعض انبياء ميں جالل تھا کہ جہاد کرتے تھے قوت غضبيہ ان کی بلند ہوتی تھی۔ ليکن بعض انبياء کو بھيجا۔ تو يہ 

مطلب نہيں کہ ان ميں قوت غضبيہ تھی ہی نہيں جس  حکم مال کہ خبردار تلوار نہ اٹھانا صرف نرمی سے تبليغ کرنا۔ يہ
کے سبب جالل پيدا ہوتا ہے او رجہاد کيا جاتا ہے۔ بلکہ مطلب يہ ہے کہ ان قوت غضبيہ ايسی نہيں تھی جيسے موسٰی 

عليہ السالم ميں تھی۔ کہ ايک کہنے والے نے کسی کی شکايت کی تو آپ نے دوست کے دشمن کو ايک ايسا گھونسا 
کہ اس کا کام تمام کرديا۔ اس کے برعکس ايک وه تھے کہ جو يہ کہتے ہوئے آئے کہ اگر کوئی تمہارے ايک  رسيد کيا

  رخسار پر کوئی طمانچہ مارے تو تم دوسرا رخسار اس کے آگے کردو۔ 
گ تو جناب محمد مصطفٰی صلی عليہ وآلہ وسلم تمام صفات متضاده کے جامع ہو کر آئے۔ شجاعت اتنی کہ تمام لوگ جن

حنين آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مگر جہاں يہ تمام مورخين کا اتفاق ہے کہ آپ کے پائے استقالل ميں جنبش ہوتی اور 
يہ کہتے رہے۔ انا نبی ال کذب انا ابن عبد المطلب يعنی ميں نبی ہوں کاذب نہيں ہوں ميں عبد المطلب کا بيٹا ہوں۔ انک 

مثال تھے جب کہ خدا فرماتا ہے تم خلق عظيم کے مرتبہ پر فائز ہو۔ يہ لعلی خلق عظيم اس طرح آپ اخالق کی اعلٰی 
  دليل ہے۔ فضيلت جناب محمد کی۔ 

ميں اپنی طرف سے نہيں کہتا بلکہ عالمہ فخرالدين رازی اپنی تفسير کبير ميں فبھذا ھم اقتده کے ذيل ميں پيش فرماتے 
سمجھ کر دينا سے جانے سے پہلے اپنا جانشين اور وصی ہيں۔ کہ اخالق انبياء کی پيروی کرو۔ اپنا اخالقی فريضہ 

مقرر فرمايا تاکہ امت گمراه نہ ہو۔ انصاف کی نطر سے ديکھئيے کہ کس شان کے ساتھ جناب رسالت مآب صلعم ان 
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تمام صفات کماليہ کے جامع تھے۔ اگر پروردگار عالم کے سچے رسول کسی کو نفس رسول کہہ ديں۔ تو انصاف سے 
  ه بھی ان صفات کا حامل ہوگا يا نہيں۔ بتائيے کہ و

امام راضی رحمة هللا عليہ آيت مباھلہ کے ذيل ميں يہ لکھا ہے۔ کہ سوائے قصائص نبوت کے نفس موال علی مساوی ہے
  نفس رسول کے۔ 

حقيقت يہ ہے کہ انسان کا مزاج تابع ہوتا ہے کہ ان اجزا کے جن سے جس م مرکب ہوتا ہے۔ بعض جانوروں ميں 
  ہوتی ہے۔ بعض ميں مکر ہوتا ہے۔ ان کے اجزا ہی وه ہوتے ہيں۔ جن ميں يہ صفات مرکب ہوتی ہيں۔ حرص 

ہر خواش مزاج کے ماتحت ہوتی ہے اور مزاج ماتحت ان اجزاء کے ہوتا ہے جن سے جسم بنا ہوتا ہے اور رسالت مآب
  ء سے موال علی کا جسم بنا تھا۔ صلعم کا جسم جن اجزاء سے بنا فرمان نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ انہی اجزا

ارشاد ہوتا ہے: يا علی لحمک لحمی و دمک دمی کہ اے ميرے علی ميرا گوشت تيرا گوشت ہے اور ميرا خون تيرا 
  خون ہے۔ 

جيسا جسم ہوتا ہے ويسی ہی روح ہوتی ہے۔ روح ما تحت جسم کے ہوتی ہے اور جسم ماتحت روح کے ہوتا ہے جيسا 
  جسم ويسی روح۔ 

بب ہے کہ اسالم نے ہمارے نزديک آواگون باطل ٹہرايا۔ اس ليے کہ انسان کی روح جانور کے جسم ميں نہيں يہی س
ٹھہر سکتی اور فرمايا جب ميرا جسم تيرا جسم ميرا گوشت تيرا گوشت۔ ميرا خون تيرا خون اور ايک اور فرمان ميں 

روح ميری روح ہے۔ يہ اس ليے فرمايا کہ روسل پاک نے توضح بھی کردی يا علی روحک روحی کہ اے علی تيری 
  بعض کو کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ 

يہ ہيں وه حضرات جو حقيقی اعتبار سے مسلمان ہيں اور آج کل تمام دنيا کے مسلمان متفق ہيں کہ لفظ حقيقی مسلم جن 
کاب تو درکنار مباح امر کا علی اور آل محمد ہيں۔ ان سے مکروه بات کا ارت‘ کے حق ميں ثابت ہوسکتا ہے وه محمد

  ارتکاب بھی نہ ہوا۔ سوائے اس کے کہ جناب رسالت مآب نے اس بارے ميں اجازت دی ہو۔ 
قرآن مجيد ميں مزيد ارشاد ہوتا ہے۔ وجاھدو فی هللا حق جھاده ھو اجتباکم و ما جعل عليکم فی الدين من حرج ملتہ ابيکم 

اه ميں جہاد کرو۔ اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کا حق ہے اور فرمايا کہابراھيم ھو سما کم المسلمين يعنی هللا کی ر
اسی نے تجکو اوروں سے چنکر متجنٰی بنا ديا۔اپنے باپ ابراھيم عليہ السالم کی ملت پر قائم رہو۔ وہی ہيں جنہوں نے 

  تمہارا نام مسلميں رکھا۔ 
وا فی هللا حق جہاده کہ تم راه خدا ميں اس طرح جہاد و يہ کون لوگ ہيں جو مسلمين ہيں اور ان سے کہا گيا ہے ؟ جاھد

مجاہده کرو کہ جو اس کے جہاد کا حق ہے پس يہ خاص لفظ حق جہاده کہنا اور جہاد کا حق کما حقٔہ ادا کرنا کس سے 
ہوسکتا ہے۔ سوائے اس شخص کے کہ جو معصوم ہو يقيناً يہ حق سوائے معصوم کے کسی اور سے ادا ہو ہی نہيں 

  ۔ سکتا
قرآن پاک ميں ايک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: يا ايھا الذين آمنوا التقوا هللا و کونو مع الصادقين يعنی اے ايمان النے والو! 
هللا تعالٰی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ يہ ارشاد عام مومنوں کيلئے ہے۔ مگر خاص لوگوں ليے جو ارشاد ہے 

الذين آمنوا التقوا هللا حق تقاتہ يہ آيت کريمہ مفسرين لکھتے ہيں جب نازل ہوئی تو وه دوسرے مقام پر اسطرح ہے۔ يا ايھا
لوگوں نے کہا ايسا ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہو ہم سے مقصود نہيں ہوسکتا۔ تو آيت کريمہ نازل ہوئی اور ان کے 

کی ذات سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری  ليے يہ حکم اس آيت سے منسوخ کيا گيا۔ و التقوا هللا ما استطعتم کہ هللا تعالیٰ 
  استطاعت کے مطابق ہو۔ 

معلوا ہوا کہ کچھ خاص لوگ ہيں جن کو حکم ديا گيا کہ تم سے تو يہ کہتا ہوں يہ يا ايھا الذين آمنوا التقوا هللا حق تقاتہ 
ں کہ کونو مع (کہ خدا سے ايمان والو! اس طرح ڈرو جس طرح کہ ڈرنے کا حق ہے) اور دوسروں سے يہ کہتا ہو

الصادقيں کہ جس قدر تم سے ہوسکے اتنا ڈرو۔ مگر تمہارے ليے الزمی ہے کہ ہمارے خاص راستباز لوگوں کے ساتھ 
  رہو۔ جو اس شان کے مالک ہيں کہ وه خدا تعالٰی سے اس طرح ڈرتے ہيں جس طرح کہ ڈرنے کا حق ہے۔ 

جن کا ذکر آپ سن چکے ہيں۔ آپ خود بتائيں کہ کيا آپ تو حق جہاد ادا کرنے والے خاص لوگ ہيں اور وه وہيں ہيں۔ 
لوگ رسول هللا کی طرح جہاد کرسکتے ہيں؟ نہيں پس معلوم ہوا کہ يہ حکم ان لوگوں کو ديا گيا کہ جو اس مقام پر قائم 
اور ان شرطوں پر فائز ہيں کہ جن کے سامنے حق کی ادائيگی کا کوئی نقطہ باقی نہ رہا اور وه خاص لوگ حضرت 

آل محدم ہيں اور يہ حقيقت ہے کہ حق جہاد ادا کرنا کوئی رسول يا معصوم کرسکتا ہے۔ وه عام اور تمام ‘ علی‘ محمد
لوگ نہيں کرسکتے۔ پس معلوم ہوا کہ يہ مخصوص لوگ ہی تھے۔ انہی کو کہا گيا تھا۔ ھو سما کم المسلمين۔ عام لوگوں 

يں تو صرف ان کے صدقے سے مسلم بن سکتے ہيں جو محمد و آل کو يہ نہيں کہا گيا۔ عام لوگ اگر مسلم بن سکتے ہ
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  محمد ہيں۔ 
زمانہ وه ہے آپ لوگ جذبات لے کے آتے ہيں۔ غور فرمائيں وه کون ہيں۔ جن کی رسائی اس جہاد تک ہوسکتی ہو۔ جو 

  جہاد امير المٔومنين علی کا تھا۔ 
ل ميں علی کے بغير جہاد کسی نے کيا ہی نہيں علی علی سيد المجاھدين اور ميرے خيا”ايک عالمہ مغزلی کہتے ہيں۔ 

  وه تھے کہ جتنے بہادر پہلے گذرے علی نے ان سب کا نام مٹا ديا۔ اور جو قيامت تک اويں گے۔ 
  ان ميں سے بھی کوئی ايسا نہ ہوگا جو ان کا مقاملہ کرسکے گا۔ 

س فقرے ميں عالمہ مذکور کو دھوکہ لگا۔ ورنہ يہ فقره کہ ويسا جہاد کسی نہ کيا اور علی جيسا بہادر کوئی نہ گذرا ا
کربال کا خيال انہيں آجاتا۔ تو يہ کلمے ان کی زبان قلم سے نہ نکلتے۔ بھال جس نے چاند ديکھا ہو۔ اس کے دماغ سے 

  خجر شمر کا تصور کيسے بھول سکتا ہے۔ 
ايک دن نہيں بلکہ تين دن کی بھوک موال علی نے ايک دن بھوکے ره کر جہاد کيا ليکن سيدنا امام حسين نے وه جہاد 

  تھی۔ بے نظير شان کے ساتھ کيا۔ 
امير المٔومنين نے جہاد کيا۔ تو ان کے تصور ميں يہ بات بالکل نہ تھی کہ اگر ميں مرگيا تو ميرے بچے اسير ہو 

ور عفت مآبجائينگے۔ ليکن سيدنا امام حسين عليہ السالم جس شب کوفے کو جارہے تھے۔ آپ کے ساتھ بچے بی تھے ا
  مستورات بھی تھيں اور يقين کامل تھا کہ ميری شہادت کے بعد يہ لوگ ضرور اسير بنائے جائيں گے۔ 

کربل کی رات ميں وه رات ہے جس کی صبح کو آپ ميدان ميں جارہے ہيں۔ کاش مسلمان تھوڑا سا انصاف کرليتے امام 
ان ہے کہ ا س قدر قابل فخر ہے کہ مسلمان تو در کنار کے مقام کو سمجھتے۔ آپ کی وه ذات اور آپ کے جہاد کی وه ش

  ان کا نام ليتے ہيں غير مسلم بھی فخر کرتے ہيں۔ 
مجھے راجواؤوں ميں راجوتانے کے اندر جانے کا اتفاق ہوا کہ کوئی رياست ہندؤں نہ ديکھی جس ميں امام حسين کا 

سمجھتے ہيں کہ امام حسين کو ياد کرنا انسانيت کے  تعزيہ ہندو لوگ نہ بناتے ہوں۔ ان کا اسالم سے تعلق نہيں مگر
لوازمات ميں سے ہے۔ کہ جس نے سوچ سمجھ کر خدا کی راه ميں ايسی قربانياں پيش کيں۔ جن کی نظير نہ ہوئی اور نہ

  ملے گی۔ 
کون شخص ہے جو ايسے حرم سے محبت نہيں کرتا اور کون ہے جو اپنے ناموس کی حفاظت ميں کوئی دقيقہ فرو 

  ذشات کرتا ہو۔ گ
امام حسين عليہ السالم نے اے ديندارو اے خدا کے ماننے والو۔ دين خدا کو حاميو۔ اس قدر دين الہی کی حمايت کی کہ 

  کہہ ديا اور يوں پکار اٹھے۔ “ دين”لوگوں نے ان کو خود 

  ع شاه است حسين بادشاه است حسين 
  دين است حسين دين پناه است حسين

  
ہے۔ جس نے حسين کا دامن پکڑا ليا وه صاحب دين ہوگيا جس نے حسين کو مان ليا وه دين دار پس حسين عين دين 

  ہوگيا۔ 
ہمارا دين کيا ہے کہ رسول خوش ہو جائيں اگر حسين کسی سے خوش ہو جائيں تو کيا رسول اس سے خوش نہ ہوں گے

تے تھے کہ حسين سے محبت رکھو۔ ميں ضرور ہوں گے جناب رسالت مآب پر کوئی وقت نہ گذرتا تھا۔ جبکہ تاکيد کر
  اس سے محبت رکھتا ہوں۔ 

مشکواة شريعت ميں ايک واقعہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضور ايک رات کو جارہے تھے۔ ايک شخص راه ميں 
حضور حاضر ہوں مجھے ”حضور کو سالم کيا ديکھا کہ عبا کے نيچے کچھ ليے جارہے ہيں۔ حضور سے عرض کيا 

  اس بوجھ کو ميں اٹھا لے جاؤں۔ حضور يہ کيا کچھ ہے؟ ارشاد ہو۔ تو 
  “! ديکھو گے”ارشاد فرمايا: 

  ۔ “ضرور” عرض کيا: 
آپ نے عبا مبارک اٹھائی۔ اس ميں ديکھا کہ آپ حسن و حسين دنوں کو سينے سے چمٹائيہوئے ہيں۔ اب جب ديکھ ليا۔ 

  سے جدا نہ ہوں گے۔  اس کو جرأت نہ ہوئی کيونکہ جانتا تھا کہ وه شہزادے اپنے نانا
الہی مجھے ان دونوں “ انی احبھ ما فاحب من احب ھما”ايک مرتبہ حضور نے آسمان کی طرف منہ کيا اور فرمايا: 
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 سے بے حدمحبت ہے۔ پس جوان سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ۔ يہ حديث مبارک تواتر کو پہنچی ہے۔ 
ميں امام حسين عليہ السالم کے واقعات تازه ہوتے ہيں۔ اس زمانے کی  حضرات! يہ ايام يا محرم وه زمانہ ہيں کہ جن

  انتظار رہتی ہے کہ محرم کا چاند کب نکلنے واال ہے۔ جس کی دسويں وه دن ہے کہ سيدنا امام حسين گھر سے چلے۔ 
کدھر وه تخيل دراصل لفظوں سے نہيں ادا ہوسکتا۔ کہ جب حضور مکے سے۔ عبد هللا بن مطيع سے عرض کيا کہ 

جارہے ہيں فرمايا کوفے کو عرض کيا کيا غضب کررہے ہيں آپ کو فے جارہے ہيں؟ وہاں تو آپ کے خون لينے کو 
  تلواريں نکل آئی ہيں۔ خدا کے واسطے نہ جاؤ آپ سارے عرب کی عزت ہيں سب عرب کی عزت مٹ جائے گی۔ 

  اس طرح عبد هللا بن عباس نے روکا۔ محمد بن حنفيہ نے روکا۔ 
مام نے فرمايا: بھائی جانا ضرور ہے۔ رات کو نانا پاک کو ديکھا ہے آپ ارشاد فرما رہے کہ بيٹا حسين جلد حضرت ا

  اپنی قتل گاه کی طرف چلو۔ وه زمين تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ 
  عرض کيا حضور آپ ان کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہيں۔ ان بيبيوں کو تو ساتھ نہ لے چلو۔ 

  ايسا نہ کروں تو مقصد پورا نہ ہوگا۔  ارشاد فرميا: اگر
معلوم ہوا کہ آپ بيبيوں کو باخبر کرچکے ہيں بلکہ انہيں پہلے سے خبر تھی بی بی زينب ابھی چار سال سے زياده کی 

  نہ تھی جبکہ امی جان نے فرمايا تھا کہ بچی حسين جب سفر کرنے لگيں تو ان کو اکيال نہ جانے دينا۔ 
ڑھا کہ امير المٔومنين نے اپنے حقيقی بھائی کے بيٹيعبد هللا کو ساتھ جب زينب کا نکاح کرنے ميں نے ايک کتاب ميں پ

لگے تو آپ نے يہ شرط فرمائی کہ جب اس کا بھائی حسين سفر کرنے لگے گا تو اے عبد هللا بی بی زينب کو ہر گز نہ 
  روکنا۔ 

ٹ کر حاضر کيا جائے۔ تو جناب زينب نے پوچھا۔ کہ جب يزيد کا خط پہنچا کہ حسين سے بيت لی جائے۔ يا اس کا سرکا
بھائی آج کيا خبر الئے ہو۔ فرمايا: وقت آگيا ہے۔ اب چلنے کا ام سلمہ جو نانی ہيں حضرت امام حسين کی اور جنہوں 
نے سيده فاطمہ کے دور آپ کو حود پرورش کيا جب آپ جانے لگے تو فرمايا: بيٹا جارہے ہو؟ جواب ديا: نانی جان 

اور آُ نے جگہ “ ہاں”ی سفر ہے اور جانا ضرور ہے۔ يہ وہی سفر ہے جس کی خبر نانان جان نے دی تھی۔ فرمايا: آخر
بھی بتا دی يہ کہتے ہوئے کہ ديکھو نانی کہ وه جگہ ہے جہاں گھوڑے سے گروں گا اور وه وه مقام ہے۔ جہاں بہنوں 

  کے خيمے ہونگے۔ وه جگہ ہے جہاں عباس گريں گے۔ 
زينب نے عرض کيا بھيا حسين ہرگز نہ گھبرانا ميں تمہارا ساتھ کربال تک دونگی اور تمہارے مقصود کو  تو جنابہ

  کامياب بنانے کے ليے شام تک جاؤں گی۔ 
حضرات دل ميں بڑا درد پيدا ہوتا ہے دينا ميں بھائی بہن بہت گذرے ہيں۔ مگر جو محبت ان بھائی بہنوں ميں تھی وه 

ی محبت عشق کی حد تک تھی۔ جب تک زنيب حسين کو نہ ديکھ ليتی تھيں چين نہ آتا تھا۔ اس کسی ميں نہ ہوگی ان ک
  طرح حسين جب تک زينب کو ديکھ نہ ليتے تھے چين نہ پاتے تھے۔ 

واقعہ مشہور ہے۔ کہ ايک صبح نماز پڑھ کر زينب سو گئيں تا آنکہ آفتاب نکل آيا اور حضرت امام کی نظر پڑی کہ 
وپ آرہی ہے اپنی عبا اٹھائی کھڑے ہوگئے اور جب تک آپ نہ اٹھيں عبا کا سايہ کيے کھڑے رہے۔ سيده زينب پر دھ

  آپ جاگيں عرض کيا اتنی تکليف کيوں کی فرمايا: تکليف نہيں ہوئی بلکہ راحت ہوئی۔ 
جسم مبارک  تو کيا يہ زينب بھول سکتی تھيں آپ کو عمر بھر ميں کوئی وقت نہ مال تھا۔ مگر آج کربال کا ميدان ہے

حضرت امام کا دھوپ ميں پڑا ہے سيده نے چاہا کہ آج بھائی پر سايہ کردوں مگر اے افسوس کہ بيبيوں کے سروں سے
  چادريں بھی چھن چکی تھيں۔ 

هللا هللا! ايک وه زمانہ تھا کہ جب کہ امير المٔومنين بادشاه تھے۔ يہ شہزادياں وه تھيں کہ کوفے کے بڑے بڑے خاندانوں 
  رتيں ان کی زيارت کو مشتاق ہوتی تھيں اور اجازت ليے بغير انہيں نہ مل سکتيں تھيں۔ کی عو

مدينہ شريف ميں جب يہ شہزادياں نانا پاک کی زيارت کو جانے لگتيں۔ تو راستے بند کرديئے جاتے تھے۔ پہرے لگ 
سے گذرتے ہوئے شام جاتے تھے ايک طرف امام حسن اوردوسری طرف حسين ہوتے تھے۔ ليکن کوفے کے بازاروں 

کے بازاروں ميں گذر ہو رہا ہے۔ يزيد بادشاه ہے۔ امام کی مظلومی کو چھپانے کی پوری طاقت خرچ کرتا ہے۔ سيده 
زينب اس وقت تک دم نہ ليگی جب تک امام حسين کی مظلومی کا اعالن دربار يزيد ميں نہ جائيگا۔ ”زينب نے فرمايا: 

حکم ہوا کہ قيديوں کو الؤ۔ تو بيبيوں نے ايک دوسرے کو ديکھا زينب نے فرمايا کہ  دربار يزيد جب آراستہ ہو رہا تھا۔
او يزيد! ہم تمہارے نبی کی بيٹياں ہيں بازاروں ميں پھر چکی ہيں اور دربارميں نہ لے چلو۔ سيده کو ايک بار جالل بھی 

کہا ہاں تم کو جانا پڑيگا۔ فرمايا: ابھی دعا آگيا۔ تو فرمايا: کہ اگر نہ جاؤں تو کوئی زبردستی لے جاسکتا ہے؟ شمر نے 
کرتی ہوں سکينہ تم بھی ہاتھ اٹھانا يہ کہنا تھا کہ ايک نظر اچانک سر امام کی طرف جا پڑی ديکھا کہ آنسو بہہ رہے 
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  ہيں اور فرما رہے ہيں بہن بھول گئی اپنے وعدے کو؟ جو تو نے دربار يزيد ميں جاکر کے ايفا کرنے کو کيا تھا۔ 
ات! يزيد ملعون کس حال ميں تھا۔ کٹا ہوا سر امام کا (بہن بيٹی والو! زينب اپنے بھائی حسين کا سر کٹا ہوا ديکھ حضر

  رہی ہے) پوچھا جاتا ہے شمر! کون ہيں يہ بيبياں! 
  شمر نے کہا وه ہے حسين کی بيٹی سکينہ وه ہے فاطمہ کی بيٹی زينب آخری قطار ميں بيٹھی ہوئی۔ 

  ہ ميرے ميں فاطمہ کی بيٹی قيد ہو کر آئی اور اس کے بيٹے حسين کو ميں نے قتل کيا۔ خدا کا شکر ہے ک
  يہ فقره سنتے ہی سيده کو اس قدر جوش آيا کہ فرمايا: خاموش! 

لوگ حيران ہوگئے کہ علی کی آواز کہاں سے آپہنچی سيده نے فرمايا: يزيد! چند روزه زندگی پر خوش نہ ہو۔ ذليل ہم 
تو ہوا کہ قيد کرکے اپنی نبی کی بيٹيوں کو دربار ميں اليا۔ خدا ديکھ رہا ہے۔ کل جب نانا پوچھيں گے  نہيں ہوئے ذليل

  کہ ميری اہل بيت کے ساتھ تم نے کيا سلوک کيا تو اس وقت کيا جواب دو گے۔ 
  اور دربار والو! جانتے ہو تم کون ہيں ہم! ہم تمہارے نبی کی بيٹياں ہيں۔ 

يزيد کے پيچھے اندر سے پرده اٹھا۔ يزيد کی بيوی بے اختيار باہر آئی يزيد اس کو نہ پہچان سکا يہ آواز سننی تھی کہ 
پکارا۔ کچھ تو ميری عزت کا خيال کر۔ اس نے کہا خدا تحقير لعنت کرے۔ تيری عزت کا خيال کروں اور عزت والی 

  ول کو۔ فاطمہ کی بيٹيوں کا خيال نہ کروں۔ قيامت کے دن کيا جواب دے گا اپنے رس
 اللھم صل علی سيدنا محمد و علٰی آل سيدنا محمد۔ و بارک و سلم۔ 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس دوم

   ١٣٧۵بتاريخ دو محرم الحرام 
  اعوذ با من الشيٰطن الرجيم 

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 
  مختصر خطبہ حمد و ثنا و درود۔ 

  افغير دين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السمٰوت واالرض طوعا وکرھا واليہ ترجعون 
حضرات ! تيسرے پارے کے آحری رکوع ميں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کيا يہ لوگ دين خدا کے غير کو چاہتے 
ہيں حاالنکہ خدا کے لئے آسمانوں اور زمينوں کے رہنے والے اپنی گردنيں جھکائے ہوئے ہيں ۔ خوشی لے يا کراہت سے 

  اور اسی طرف سب کی باز گشت ہوگی ۔ 
  س آيت کريم جو آپ کے سامنے ميں نے پڑھی ہے ۔ يہ ہے ترجمہ ا

مجھے ان مجالس محرم الحرام ميں صرف دين خدا کے متعلق عرض کرنا ہے ۔ کہ دين هللا جس شے کو ارشاد فرمايا گيا ہے 
  ۔ وه کيا چيز ہے ؟ 

ہ وغيره يہ تمام الفاظ ميں نے گزشتہ رات مقدمات کی حيثيت سے عرض کيا تھا کہ دين هللا ۔ اسالم ۔ ملت يا ملت اسالمي
ماحصل کے اعتبار سے ايک معنی رکھتے ہيں ۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے ان ميں باہمی کچھ فرق ہے ليکن مطلب معٰنی 

  کے اعتبار سے يہ سب ہم معٰنی ہيں ۔ 
يد ہے کہ اگر مجھے ان مجالس ميں اچھا معلوم ہوا کہ اس سال آپ کی خدمت ميں دين هللا کی تفصيل کردوں اور مجھے يہ ام

ان چيزوں کی توجہ سے سماعت فرمايا گيا تو اگرچہ عمل اور چيز ہے ليکن علمی صيئت سے شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے
  گی ۔ 

پروردگار عالم کو مکلّف کہا جاتا ہے اور ہم لوگ ہيں مکلّف جس کے معنی ہيں وه جسے تکليف کا مطلب يہ ہے حکم ديا گيا 
  ور فروغ دين پر عمل کرو۔ اصول پر اعتقاد رکھو اور فروغ کی پيروی کرو۔ کہ اصول دين کو سمجھو ا

 پس اعتقاد اصول کا حکم اور فروغ دين پر عمل کرنے کا نام ہے تکليف اور اسی اعتبار سے ہم سب مکلف بنائے گئے ہيں 
  کی عرض کيا ہے “ اس تکليف ”

  ے ۔ پس عرِض تکليف حقيقت ميں تکميل انسان ہے ۔ عرض صرف يہ ہے کہ پروردگار عالم ہم کو کامل کرنا چاہتا ہ
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وه شے ) ١کسی کو کامل کرنے کے لئے دو چيزوں کی ضرورت ہے يا يوں سمجھيے کہ تکميل موقوف ہے دو چيزوں پر (
  اس لئے قابليت کمال موجود ہو ۔ ) ٢خود ناقص ہو (

کمال نہيں تو اس صورت ميں بھی تکميل بہ معنی  اگر شے ناقص نہيں تو کامل کرنے کے معنی کيا اور اگر استعداد قابليت
ہے ۔ پس جہاں ان دو سے ايک يا دونوں نہ پائی جائيں گی وہاں تکميل نہ ہوسکے گی اور تکميل جب نہ ہوگی تو تکليف کا 

  تعلق بھی نہ ہوگا ۔ 
ال تک پہنچا دے اور اسے انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ناقص مخلوق ہے ۔ پروردگار عالم يہ چاہتا کہ انسان کو حد کم
  کامل بنادے يہ حقيقت ہے عرض تخليق انسان کی اس نے ہم کو وه ہم کو کامل کرنا چاہتا ہے ۔ 

  يہ شے کہ نفس بھی ہو اور قابليت کمال بھی ہو يہ منحصر ہے صرف انسان ميں جنات ميں اور بعض مالئکہ ہيں ۔ 
مخلوقات ميں جو عقول ہيں سب سے اول انکو پيدا کيا گيا ہے انہيں  اور جن ميں نقص نہيں وه عقول ہيں پروردگار عالم کی

  کسی قسم کا شائبہ نقص يا عيب نہ رکھا کيونکہ ان ميں نقص نہيں لٰہذا ان کی تکميل بے معنی ہے۔ 
ہيں۔ بہرحال ان کے عالوه اور کچھ اقسام مالئکہ ہيں۔ جنات اور انسان تو ظاہر ہيں حيوانات بری ہيں۔ جمادات بے تعلق 

کيونکہ انہيں قابليت کمال ہی ہيں (البتہ حيوانات کو سکھال دينا اور کسی حد تک پہنچا دينا در حقيقت وه کمال نہيں جو حقيقی 
کمال ہو۔ اسی ضمن ميں نباتات آجائيں گی۔ ان ميں نقص موجود رہے اور استعداد کمال بھی نہيں۔ اس طرح عقول ميں نقص 

  نہيں وه خود کامل ہيں)۔ 
وقت جنات يا مالئکہ سے بحث نہيں بحث ہم سے ہے کہ ہم (انسان) ناقص بھی ہيں اور ہم ميں استعداد کمال بھی موجود اس 

  ہے۔ اب دونوں چيزيں موجود ہيں تو خدا اگر کامل نہ کرنا چاہے۔ باوجود قابليت موجود ہونے کے تو وه عاجز ثابت ہوگا۔ 
يہ وجہ ہوگی کہ وه کامل تو کرسکتا ہے مگر بخيل ہے اور يہ دونوں وجوه اس کیاور کہا جائيگا کہ وه کامل نہيں کرسکتا يا 

  ذات واجب تعالٰی ميں يہ دونوں باتيں ناممکن ہيں۔ 
لٰہذا فرض ہوگيا کہ کامل کرنے کے لئے خداوند ذرائع بہم پہنچائے اور تکميل ہو نہيں سکتی جب تک تکليف نہ دی جائے 

  ف بھی بنائے۔ پس ضروری ہوا کہ وه ہم کو مکلّ 
ميں آپ کے سامنے جمادات کی نظير پيش کرتا ہوں اس مثال سے آپ ميرے پہلے قول کی مخالفت نہ سمِجھئيے گا ايک مثال

کے طريقے سے عرض کر رہا ہوں کہ لوہے ميں اگر نقص نہ ہوتا اور استعداد کمال بھی نہ ہوتی تو وه کبھی بھی ميں نہ 
  ھاليا جاتا ہے تا کہ وه دوسرے اجزا سے پا ک کرديا جائے۔ جاتا نقص دور کرنے کيلئے اسے پگ

علٰی ھذا لکڑی ميں اگر نقص نہ ہوتا اور قابليت کمال بھی نہ ہوتی تو آر لے کے سپرد وه نہ کی جاتی يہ نقص ہی ہے جو 
  لوہے يا لکڑی کو ان تمام ادوار اور مراتب ميں لئے پھرتا ہے ۔ 

  و دوا کی ضرورت کيا تھی ؟ اس طرح انسان اگر بيمار نہ ہوتا ت
  پس ميرے کہنے کا مقصد يہ ہے کہ دونوں چيزيں موجود ہيں 

نيز ديکھئے بوٹے کو لگايا جاتا ہے اسے پانی ديا جاتا ہے کوئی اس کی خدمت کرتا ہے محض اس لئے کہ حد کمال کو پہنچ 
  جائے ۔ 

جو جمادات کا کمال ہے ۔ ان کے اختيار ميں نہيں  ميں اس کمال کے متعلق يہ عرض کرتا ہوں کہ يہ کمال بے اختياری ہے
کہ از خود کامل بن سکيں ۔ لکڑی خود کسی وجہ سے کسی شکل ميں آجائے تو اس کی کوئی مدح يا ذم نہيں کی جائے گی 
 اس لئے کہ اس کے اختيار ميں نہ تھا ۔ اس طرح لوہے کا بہترين قسم کی شمشير بن جانا بھی اس کے ليے قابل مدح يا ذم
  نہيں ہوسکتا ليکن ہمارا (يعنی انسان کا) وه کمال ہے جس سے اصل بحث ہے اور اس کمال تعلق ہے ہمارے اختيار ميں۔ 

پس اے ميرے بزرگو! يہ انسان کيونکہ اس کی مدح يامذمت کی جاتی ہے کہ فالں کام برا کيا ہے لہذا قابل مذمت فالں کام 
اس نے خود کيا۔۔۔ لکڑی ميں کسی بننے ميں لوہے نے شمشير بننے می حود کام نہ اچھا کيا لہذا قابل مدح وه کام کس نے کيا؟

کيا تھا۔ لہذا وه دونوں قابل مدح نہ قابل ذم۔ انسان چونکہ خود کرنيواال ہے اپنے اختيار سے افعال کو بچجا التا شہے اس ليے 
گر انسان مجبور ہوتا۔ تو کبھی قابل ذم نہ ہوتا پروردگار عالم اس کے ليے سزا يا جزا مرتب کرنے کا پورا مجاز ہے اور ا

  اور نہ ہی جہنم اس کے ليے تيار کيا جاتا۔ 
معلوم ہوا کہ ايمان اضطراری قابل قبول نہيں۔ حالت اضطراب ميں مجبوری ہوتی ہے اور مجبوری کے وقت کوئی ايمان لے 

  انسان نہ ممدوح بنتا ہے کہ مذموم ٹھہرتا ہے۔  آئے تو وه قابل قبول نہ ہوگا۔ اسی ليے حالت اضطرار کے افعال کے سبب
  اس طرف اشاره کرتے ہوئے پروردگار نے قرآن پاک ميں ارشاد فرمايا ہے۔ 

فلم بک ينفعھم ايمانھم لما راؤ بايتھا (پس بالکل نہ نفع ديا ان کے ايمان نے ہمارے عذاب کو آنکھوں سے ديکھے ليا) ايسی 
  ۔ اس ليے کہ يہ اضطراری ايمان ہے۔ حالت ميں ايمان کسی طرح مفيد نہيں
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  پس ثابت ہوگيا کہ فاعل صاحب اختيار ہے اور مجبور نہيں ہے۔ 
  

  ہدايت کی دو قسميں ہيں: 
  ۔ ہدايت تقوينی ١
  ۔ ہدايت تکليفی ٢

ت عقليہ ہديايت تقوينی کا مقصد يہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو ايسا بنايا کہ اس ميں آالت ادراک جمع کرديئے اس ميں کليا
  وديعت کرديئے کہ کم از کم کليات کے اعتبار سے وه اس قابل ہے کہ ہدايت پاسکے۔ اس کی مزيد توضيح کرتا ہوں۔ 

پروردگار نے آنکھيں ديں کان عطا کيے ناک دی علٰی ھذا اور آالت ادراک مرحمت فرمائے اور ان سب کے بعد قوت عاقلہ 
م اشياء کو محسوس کرتے ہيں اور معلوم کرتے ہيں۔ خداوند تعالٰی نے ان بھی عطا فرمائی ان سب چيزوں کے ذريعے سے ہ

  سب کو باطل نما نہ بنايا بلکہ حق نما بنايا۔ 
آنکھوں کو حق نما بنايا۔ آپ کے سامنے ايک چيز ہے۔ اگرچہ آنکھيں دو ہيں۔ مگر انکا کام ہے کہ وه ايک شے کو ايک ہی 

ی۔ يہ ميں جانتا ہوں کہ ذائقہ کی کچھ حقيقت نہيں۔ مگر طبعی حيثيت سے ذائقہ ديکھيں۔ اس طرح پروردگار عالم نے زبان د
  حقيقت رکھتا ہے زبان اگر بيمار نہيں تو کبھی ميٹی کو کروا نہ کہے گی۔ 

اور کروی کو ميٹھا نہ کہے گی۔ آنکھ اگر بيمار نہيں تو کبھی سرخ کو سفيد نہ بتائے گی اور سفيد کو سرخ نہ بتائے گی۔ تو 
طيکہ ايسی شئے حائل نہ ہو جو کبھی دھوکے ميں ڈال ديتی ہے۔ آنکيھں ايک ہی ديکھيں گی۔ سفيد کو سفيد کہيں گی۔ اس بشر

  ليے يہ آلٔہ حق نما ہيں۔ 
البتہ بعض جگہ جب دھوکہ لگ جائے تو عقل آئے گی۔ اس دھوکے کو سامنے الکر پيش کريگی اور غلطی دور ہو جائيگی۔ 

ی ميں گزبھر لمبی لکڑی ڈالی جائے تو ايک بالشت معلوم ہوتی ہے۔ يا ڈالی جائے سيدھی تو نظر مثالً حوض کے سامنے پان
آتی ہے ٹيڑھی۔ اس کا سبب دوسری چيزيں ہی ں جن کے ملنے سے يہ دکھوکہ پڑگيا ہے پس جو کچھ سامنے ہے اس کے 

باطل نما ہوسکتی ہے۔ پس عقل بھی حق نما اعتبار سے يہ سب آالت حق نما ہيں۔ اور جب يہ آلے حق نما ہيں۔ تو عقل کيسے 
  بناد ی گئی ہے اور اس کا حق نما بنايا جانا يہ وه ہدايت ہے جسے ہدايت تکوينی کہتے ہيں۔ 

اس طرح لوہے کا پيدا کرنا ہدايت تکوينی کی جگہ ہے اور اس کا شمشير بنا دينا ہدايت تکليفی کی جگہ ہے ہدايت تکوينی کا 
ر ہدايت تکليفی کا تعلق کامل بنانے والے بندوں انبياء اور مرسلين سے پس ضرورت ہوئی کہ ہداتی تعلق خدا وند سے ہے او

  تکليفی کے ليے ھادی کو تالش کيا جائے۔ 
اور ھادی وه ہونا چاہيے جو خود ہمہ وجوه سے کامل اور تندرست ہو نہ يہ کہ خود بيمار يا ناقص ہو اس ليے کہ جو خود 

  کيا کامل بنا سکے گا۔  ناقص ہوگا وه دوسرے کو
پس ہم کو تکليف اس ليے دی گئی تاکہ کامل بن جائے۔ ارو ايسا کرنا واجب تھا خدا پر کہ ايسے کامل بنانے والے بھيجے جو 

  کسی طرح بھی ناقص نہ ہوں۔ 
قل دی اور ہمارے نقائص کيا ہيں۔ اس امر ميں کوئی شبہ نہيں کہ ہدايت تکوينی بھی ہميں حاصل ہے اس ليے کہ اس نے ع

  آالت ادراک ديئے۔ مگر انسان اس قدر کمزور چيز ہے کہ صرف يہ دونوں ہمارے ليے کافی نہيں ہوسکتے۔ 
اگر عقل يا آالت ادراک کمال کے ليے کافی ہوتے۔ تو کوئی بھی تو دنيا مں ی حکما سے يا عقال سے ہوتا جو کامل ہدايت 

فت اشياء ميں لغزش کھای اور ٹھوکريں کھائيں وه آپ سے کہيں زياده ہيں۔يافتہ ہوتا۔ حکما کو ديکھو۔ انہوں نے جس قدر معر
اس ليے کہ آپ کو جو کچھ معلوم ہوا ہے وه انبياء و مرسلين سے معلوم ہوا ہے جن کی معرفت بالکل صحيح تھی ليکن ان 

  غلطی کھائی پس محض ہدايت تکوينی ان کے ليے کافی نہ ہوسکی۔  99عقل والے کما نے %
تکوينی صرف اس واسطے ہے کہ وه ہدايت تکليفی کے ليے مددگار بن جائے انہيں فطريات مستقيہ ميں شايد ميرے ہدايت 

الفاظ بعض حضرات کو بوجھل يا سخت معلوم ہورہے ہوں حقيقت يہ ہے کہ ميں ناقص ہوں اور اسی نقص کی وجہ سے 
  مجبور ہوں کہ ايسے الفاظ استعمال کرجاؤں۔ 

  يات کی تشخيص يا جزئيات کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قدم قدم پر دھوکہ کھاتی ہے۔ پس جب عقل انسانی کل
کون نہيں سمجھتا يا جانتا کہ اس کا کوئی پيدا کرنے واال يعنی دھرے سے دھريہ بھی يہی سمجھتا ہے کہ وه کسی نہ کسی 

ے ہيں کہ يہ جگہ انہيں کی تھی سے پيدا نہيں ہوااس کے عضاء کے جسم کو ديکھئے جو اپنی اپنی جگہ اس طرح رکھے گئ
  جہاں کہ انہيں رکھا گيا۔ 

مجھے ياد آگيا ايک واقعہ کہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت ميں ہندوستان سے ايک طيبيب آيا۔ جسے اپنے فن طب ميں
کے ملک بڑا کمال حاصل تھا۔ لوگوں سے آپ کی بڑی تعريف سنی۔ حضرت کو ملنے آيا۔ (يہ نہيں معلوم ہوسکا کہ وه آپ 



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

 
 

ميں خود آيا تھايا حکومت وقت نے اسے باليا تھا) مالقات کے وقت منضور نے يہ کہہ رکھا تھا کہ حضرت امام برائے بلند 
  پايہ عالم اور ماہر علوم ہيں۔ تم طب کے فن ميں ماہرہو وه ہر علم ميں کامل ہيں۔ 

  “ ں يا آپ مجھ سے کچھ پوِچھو گے؟آيا ميں علم طب کے متعلق کچھ ايسے سوال کرو”حضرت امام نے فرمايا: 
  “ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے پہلے پوچھ کر ديکھ ليجئے۔”طبيب کو اپنے فن پ ناز تھا کہا 
ذرا يہ تو بتالئيے کہ پيشانی پر بال کس ليے پيدا نہيں کئے گئے اور سر پہ بالوں کو پيدا کيا ”حضرت امام نے ارشاد فرمايا: 

  “ گيا ہے؟
  “ بناديئے گئے مگر ہاتھ کی ہتھيلی کو بالوں سے خالی رکھا۔ آپ بتاسکتے ہيں اس کی وجہ کيا ہے؟ بھوريں پر بال تو”

  علٰی ھذا القياس جو سوال بھی امام کرتے وه يہی جوب ديتا کہ ميں نہيں جانتا۔ 
  “ نک اور منہ کے درميان مونچھيں پيدا کی گئی ہيں اس کی کيا وجہ ہے؟”امام نے فرمايا:

  “ ميں نہيں جانتا۔”اس نے کہا: 
  “ آنکھ کے ڈھيلے بادامی شکل کے کيوں پيدا ہوئے؟”آپ نے فرمايا: 
  “ ميں نہيں جانتا”طبيب نے کہا: 

  “ پھر يا جانتا ہے اگر کچھ نہيں جانتا تو پھر مجھ سے کچھ سوال کر جو تجھے کچھ ياد ہے؟”امام نے فرمايا: 
  ئے اور وه رسالے کی شکل ميں موجود ہيں۔ يہ کوئی پندره وه سواات تھے جو حضرت نے اس پر ک

جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو اور جواب ليتے جوؤ اور پھر جو تمہارے دل ميں ہے اس کو بھی ”باآلخر امام نے فرمايا: 
  “ پوِچھ لو۔

کہ اب طبيب نے جس قدر سوال کرنے تھے کئے اور ہر سوال کاشافی جواب پايا۔ جب کوئی سوال باقی نہ رہا تو عرض کيا 
  مِجِ◌ھے اپنے دين کا حکم پڑھا ديجئے۔ 

  پس ميرے بزرگو! اور عزيزو! يہ ہيں وه چيزيں جو آج نہيں بلکہ تيره سو سال کی چلی آرہی ہيں۔ 
محض ہدايت تکوينی کمزور رہتی ہے اور ضعيف ہے کہتا ضعف ہے کہ قدرت کی ان تمام چيزوں کے ديکھنے کے باوجود 

  ا جاتا بلکہ بعض ايسے اتصاف ہيں۔ جو انہيں تسليم بھی نہيں کرتے ہيں۔ احکام الہيہ پر عمل نہيں کي
  پس ضرورت پڑی کہ ہدايت تکوينی کے ساتھ ساتھ ہدايت تکليفی کو بھی ليا جائے۔ 

اور ہدايت تکليفی وه ہدايت ہے جس کا تعلق اس وجود سے ہوسکتا ہے جس ميں نہ تو کمزوری ہو نہ کوئی نقص (کمزوری 
  نی ضعف نہيں)۔ سے مراد جسما

  اس ليے کہا جاتا ہے کہ رسول دو ہيں ايک رسول ظاہر اور ايک رسول باطن تو عقل ہے اور رسول ظاہر حاکمان کامل۔ 
ميرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو خود بيمار ہو دوسرے کو کيا شفاء دے سکتا ہے جيسے جس کا کان دکھ رہا ہو اور وه اپنا 

سبب اور اسی جہت سے اور کسی اور کا کان دکھتا ہوتا ہوگا۔ تو اس کا وه کيا عالج  عالج خود نہ کرسکتا ہو۔ تو اسی
  کرسکے گا۔ 

اگر کسی کے دماغ ميں کمزوری آگئی اور عقل ميں سہو و نسيان ہے جب وه اپنے دماغ کا عالج نہيں کرسکتا تو اور کسی 
  دماغی مريض کا کيا عالج کرسکے گا۔ 

يوں سے منزا ہونا چاہيے۔ (بيماری کا ملب نزلہ زکام وغيره نہيں بلکہ روح کی بيمارياں مراد پس ہاديان تکليفی کو ان بيمار
ہيں) تمام امت بيمار ہے ناقص ہے۔ جب يہ ناقص ہے اس کو کامل کرنا ہے اور چونکہ کمال تک پہنچنے کی قابليت اس ميں 

سے حاص ہو جو ناقص ہيں اور جن کو کامل  موجود ہے اس ليے ضرورت ہے کہ کوئی کامل کرنے واال ہو اور ان لوگوں
کرنا ہے اس ليے کہ اگر وه انہی ميں سے ہوگا جو ناقص ہيں تو ان کو کامل کيا بنائے گا پس ہادی تو وه ہوناچاہيے جو تمام 

  امت سے افضل ہو۔ 
  اس کی تائيد پاره گيارواں نصف کے قريب نويں رکوع ميں يہ آيت کرتی ہے۔ 

يھدی الی الحق قل هللا يھدی للحق اس آيت سے زياده وضاحت ميرے خيال ميں ممکن نہيں اگر انسان قل ھل من شرکائکم من 
  اجنبی کی حيثيت سے صرف اسی آيت کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو يہی ايک آيت کافی ہے۔ 

ئے هللا ہی ترجمہ: حبيب ان سے کہہ دو کہ ان کے شريکوں ميں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدايت کرے؟ آپ فرما ديج
  ہے جو حق کی ہدايت کرتا ہے۔ 

  آگے ارشاد ہوتا ہے: افمن يھدی الی الحق احق ان يتبع امن ال يھدی اال ان يھدی ط فما لکم کيف تحکمون 
ترجمہ: کيا پس وه شخص جو حق کی طرف ہدايت کرتاہے زياده حق رکھتا ہے کہ اس کی پيروی کی جائے؟ يا وه شخص جو

  مگر يہ کہ وه ہدايت کيا جاتا ہے پس کياہوا تمہيں کس طرح کا فيصلہ کرتے ہو تم؟  ہدايت ہی نہيں رکھتا
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پس ايک شخص تو وه ہے جوجب ہدايت کرتا ہے حق کی ہدايت کرتا ہے وه کبھی ہدايت سے باہر نہيں جاتا او رايک وه ہے 
دايت نہ کرے تو سوال پيدا ہوتا ہے کہ ان جو ہدايت کر ہی نہيں کستا يا ہدايت رکھتا ہی نہيں جب تک کہ کِوئی اور اس کو ہ

  دو ميں سے تم کس کی پيروی کرو گے؟ 
ميرے بزرگو! ميں اپنے نقص کا اعتراف کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ميرے الفاظ آپ کے ذہن نشين ہوگئے ہوں گے۔ ميں پھر 

آپ ميں سے وه ہوں گے  عرض کرتا ہوں شايد بعض کے اذھان مبارکہ تک ميں مطلب آپ کو نہ سمجھا سکا ہوں بعض تو
جو واقعا مجھ سے بہتر جانتے ہيں اور بعض وه ہيں جن کے کان ميں يہ باتيں نہيں پہنچتی اور وه سيد الشھداء کے صدقے 

  ميں انہيں سننے آجاتے ہيں۔ 
ايتدوباره ترجمہ سنيئے۔ کيا وه شخص جو حق ہی کی طرف ہدايت کرتا ہے جب بھی ہدايت کرتا ہے وه حق کی طرف ہی ہد

کرتا ہے يعنی اس کی ہدايت ميں غلطی کا کوئی احتمال نہيں اور ايک وه شخص ہے جو ہدايت يافتہ نہ ہو اور ايک شخص وه
ہے جو خود ہدايت يافتہ نہ ہوتا اگر کوئی ہدايت کرنے واال نہ اسے مل جاتا پس تم ان دونوں سے کس کی پيروی کی جائے 

  گی۔ 
سوال فرمايا ہے: فما لکم کيف تحکمون گويا سننے والے نے خود ہی جواب دے ديا اب  سبحان هللا پروردگار عالم خود ہی

سوال کرتا ہے کہ تمہيں کيا ہوا؟ کيسا جواب ديتے ہيں کہ ايک وه شخص ہے جس نے جب بھی ہدايت کی حق کی ہدايت کی 
ا ہوگيا اس کے خالف باتيں اور ايک وه شخص ہے جس کو خود ہدايت ہی نہ ملی پس کس کی پيروی کی جائے؟ تمہيں کي

  کررہے ہو۔ جو کہتے ہو عمل اس کے خالف کررہے ہو۔ 
پس دونوں قسم کے آدمی زمانہ رسول ميں موجود ہيں۔ وه بھی ہيں کہ جب کبھی اس نے ہدايت کی حق کی ہی ہدايت کی اور 

  وه بھی جس کو ہدايت نہ ملتی اگر اسے ہادی نہ ملتا۔ 
  ن ہوگيا کہ جس جس کا نام آپ کے سامنے آتا جائے اس معيار پر آپ پرکھتے جائيں۔ پس کس قدر معاملہ سہل اور آسا

ہم آپ مسلمان ہيں۔ مسلمان پيدا ہوئے مسلمان ماں باپ کی گود ميں ہے مسلمان مدرسے ميں گئے يعنی سارا ماحول اسالم ہی 
  ہم محتاج نہ تھے کہ ہدايت پاتے۔  رہا آپ بتائيں کہ اگر ہميں ہدايت نہ ملتی خواه استاد سے خواه ماشباب سے تم

آپ ان لوگوں کے متعلق کی اکہيں گے جن کو آغوش ملی تو کفر کی جوانی آئی تو حالت کفر ميں پس ان کو ہادی نہ ملتا تو 
 وه ہدايت يافتہ ہوئے۔ پس يہ اسی ليے ہدايت يافتہ ہوئے کہ ان کو ہادی مل گيا۔ لہذا ثابت ہوا کہ يہ اس فہرست ميں نہيں جو

  ہاديوں کی فہرست ہے۔ 
  ليکن آيت کہتی ہے کوئی ايسا بھی ہوگا کہ جو اس فہرست ميں ہو کہ جب کبھی اس نے ہدايت کی حق کی ہدايت کی۔ 

بطور مثال ميرا نام ليجئے ديکھئے اسے ہدايت مل سکتی تھی اگر ہادی نہ ہوتا ذرا ايک سو سال پيچھے ہٹ کر کسی کا نام 
ہدايت ہوسکتی تھی اگر ہادی نہ ملتا؟ چلئے او رپيچھے ہٹيے زمانہ رسول تک کوئی ہے جس  ليجئے اور ديکھ ئے کہ اسے

کا نام ليں اگر اسے ہادی نہ ملتا تو اسے ہدايت ہوتی پس ضروری ہوا کہ کوئی تو ہوگا جو پيدا ہو تو ہادی تھا آپ تالش کريں 
نکار کی ضرورت نہيٍں ليکن نبی کی زبان سے جو گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا۔ ممکن ہے کوئی اور بھی ہو ہم کو ا

  فيصلہ ہوتا ہے وه يہ ہے: 
  علی مع الحق و الحق مع العی 

  فرمايا رسالت مآب نے کہ علی ہميشہ حق کے ساتھ رہا اور حق ہميشہ علی کے ساتھ رہا۔ 
  ہاں علی ہے۔ ايک اور موقع پر ارشاد فرمايا: اللھم ادر الحق حيث دار علی کہ الھی حق کو وہاں چال ج

پس آپ کو اگر کوئی ايسا شخص نہ ملے تو کم از کم بروئے فرمان نبوی امير المومنين علی ابن ابی طالب آپ کو ايسے مليں 
گے جو حق پر تھے حق ان کے ساتھ تھا اور جب بھی آپ نے ہدايت کی تو حق کی ہدايت کی۔ فما لکم کيف تحکمون ط اور 

  ا فيصلہ کيا ہے۔ تم خود دل ميں سوچ لو کہ تمہار
الغرض پروردگار عالم نے ہم کو ايک طرف ناقص پيدا کيا دوسری طرف ہميں استعداد رکھی کہ اگر برے آدمی کی صحبت 
ملی تو برے ہوگئے اچھے آدميوں کی صحبت ملی تو قريب قريب ظنی ميں بھی بلکہ يقينی طور پر اچھے ہوگئے۔ اگر ہمارا 

الت بھی بدل گئی ايسی صورت ميں خدا پر واجب ہوگيا کہ ہمارے نقص کودور کرے ماحول بگڑ گيا۔ تو ہماری فطری ح
کامل بنانے والے کو بھيجے اور کامل کردے پس ہمارے پيدا کرنے کا فائده يا غرض تکميل ہے اور تکميل ہو نہيں سکتی 

  جب تک معرفت کے ساتھ محبت نہ ہو۔ 
وه خود اس طرح خدا نہيں بلکہ خدا وه ہے جس نے اس کو بنايا ہے ليکن فرعون جانتا تھا کہ خدا خدا ہے وه جانتا تھا کہ 

  محض يہ جاننا اسکے کچھ کام نہ آيا۔ 
نمرود کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا جناب ابراھيم منجيق پر رکھ کر پھينک دئے گئے نمرود مطمئن ہوگيا کہ آج ابراھيم 
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کے شعلے اس قدر بلند ہو رہے تھے کہ اوپر سے کوئی جانور گذر کی اذيت سے اس کو نجات مل گئی رات کا وقت تھا آگ 
نہ سکتا تھا اندازه لگا ليجئے کہ کتنی لکڑی تھيں جو اس ميں جالنے کے ليے جمع کی گئی تھيں۔ رات بھر آرام سے سويا کہ

پہنچے وه زمين جو کل  بس ابراھيم ختم ہوگئے۔ صبح اٹھا وزير سے کہا چلئے ديکھيں ابراھيم کا حال کيا ہے۔ دونوں وہاں
بالکل ايک بنجر تھی اور ايک تنکا بھی وہاں اگا ہوا نہ تھا۔ ديکھتے ہيں کہ پھولوں سے لدی ہوئی ہے نہ صرف پتے شاخ 

ميں اگے تھے بلکہ معلوم ہو رہا تھا کہ پھول ہی پھول کھلے ہيں يہ ايک نفسياتی امر ہے ايسے وقت ميں کہہ سکتا تھا کہ کيا 
  ھا ديکھا کہ ڈھير ہے بالکل تازه پھولوں کا۔ ہوگيا۔ آگے بڑ

اس ڈھير ميں حضرت ابراھيم بيٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ايک جوان بھی بيٹھا تھا۔ دونوں مسکرا مسکرا کر باتيں 
  کررہے تھے۔ اب نمرود چھپا نہ سکا اپنے وزير سے کہا کہ خدا ہو تو ايسا خدا ہو جيسا کہ ابراھيم کا ہے۔ 

  کہ نمرود يہ پہلے بہی جانتا تھا ليکن خواہشات انسانی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہيں۔  معلوم ہوا
ذکر ہے کے ايک شخص کہا کرتا تھا کہ خدا کے لئے معاف کر دو علی تم ميں موجود ہيں معاف کردو ان کی موجودگی ميں

  ميں اس قابل نہيں۔ 
معلوم ہوتا ہے کہ ميں کيا کہتا ہوں۔انسان ميں کمزورياں ہيں ہاں  ہر شخص جو مدعی ہوتا ہے اگر وه خالف حق تو اسے

کبھی سوداوی مرض کا غلبہ ہو جائے تو انسان کبھی اپنے آپ کو جانور جانتا ہے کبھی خدا جاننے لگتا ہے۔لہذا ضرورت 
ی ہو گا کہ جو کامل ہے کہ انسان کے لئے کوئی کامل کرنے واال ہو۔تکليف دی گئی کہ نماز پڑھو!روزه رکھو! ليکن ضرور

  کرنے واال يا ہم کو بتالنے واال ہو۔ وه ہم جيسا نہ ہو۔ 
سيدنا سلمان فارس کا بڑا بلند مقام ہے ان سے اونچا ہونا بہت مشکل ہے جناب رسالت ماب نے ان کے حق ميں ارشاد فرمايا 

  کٍی۔  کہ سلمان ہم اہل بيت سے ہيں حضور نے انکی بڑی تعريف“ہے: سلمان منا اھل البيت
چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں کہ آئمہ طاہرين کے دوست کيسے تھے؟ اس لئے کہ کسی آدمی کے شناخت کا بہترين ذريعہ يہ 
ہے کہ اسکے دوستوں کو ديکھا جائے۔ حکماء کا قول ہے کہ کسی کو ديکھنا ہو کہ وه کيسا ہے تو اسکے ہم نوالے ،ہم پيالہ 

  دوستی کا دعٰوی رکھتے ہيں۔  لوگوں کو ديکھو جو ايک دوسرے کے ساتھ
پس پتہ چل جائيگا کے وه کس قسم کا آدمی ہے چاہتا ہوں کہ يہ دليل عرض کر دوں جو انشاء ّهللا سيدھا ہے راستے کو دکھال 

  دے گی۔ اگرچہ راستے پر نہ چلنا اور بات ہے تاہم راستہ سامنے آجائے گا۔ 
ميں ان کو غير کی احتجاج ہے ۔ جو ہدايت کرتے ہيں ۔ محتاج نہ ہو ۔ جس قدر آدمی ہيں ۔ ہدايت کے محتاج ہيں اپنی تميل 

کيسے ہوسکتا ہے کہ کوئی محتاج کسی ايسے شخص کے سامنے اپنا سوال يا حاجت پيش کرے“ کيف يسئل المحتاج ” ورنہ 
  جو خود اس حاجت ميں محتاج ہے ۔ 

اسے خود ضرورت ہے کوئی ايسا ہوگا ؟ جو ايسے عمل ھذا لقياس ايک شخص جو بے دولت ہے بغير مال کے ہے ۔ مال کی
  شخص کی طرف رغبت کرے گا تاکہ وه اسے مال دار بنا دے ۔ 

تمام عالم محتاج ہے ۔ آپ بھی محتاج ہيں ميں بھی محتاج ہوں ( ياد رکھيں کہ محتاج کے معنی محتاج ہدايت ہے ) آپ مجھے 
اتے ہوئے ہوں تو کيا يہ ممکن ہوگا کہ آپ مجھ سے مانگيں ؟ فرض کيجيے بھيک مانگتے ہيں اور ميں پہلے ہی ہاتھ بڑھ

  بلکہ اس ميدان ميں اس کی طرف جانا ہوگا جو خود محتاج نہيں ۔ 
خدا تعاٰلی نے جب انسان کو عقل عطا کی استعداد بخشی تو خدا پر فرض ہوگيا کہ ايسے لوگوں کو بھی بھيج دے جو خدا 

ا ہوں ۔ يہی وجہ ہے کہ ايسے لوگ معصوم بھی ہونے چاہيں کہ ان سے غلطياں محتاج نہ ہوں بلکہ محتاجوں کی حاجت رو
  بھی نہ ہوں ۔ 

  ايسے لوگ کون ہوتے ہيں ؟ خدا تعاٰلی کے بدل تّام ہوتے ہيں ۔ 
بدل تّام کا مطلب يہ ہے کہ جو احکام ادھر خدا تعاٰلی کی طرف منسوب کئے جائيں وه ان کی طرف منتقل ہوجائيں ان کی 

من يطع ”کی معيت ہو ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو ۔ اسی حقيقت کو قرآن مجيدنے ان الفاظ ميں بيان فرمايا:  معيت خدا
کہ جس نے رسول خدا کی اطاعت کی بے شک اس نے کی اطاعت کی پس اس کی معصيت خدا کی “ الرسول فقد اطاع هللا

س کی طرف سے آکے وه کام کريگا۔ جو خدا کا کام ہوگا۔ اس ليے اطاعت ہے۔ وه ہم ميں پروردگار عالم کا قائم مقام ہوگا۔ وه ا
  کہ خدا اگر خود کام کرنے کو آجاتا تو خدا نہ رہتا۔ 

پس اس ہادی کی ہدايت خدا کی ہدايت اس سے محبت خدا سے محبت اس سے لڑائی خدا سے لڑائی اس کو ماننا خدا کو ماننا 
  اور اس کو نہ ماننا خدا کو نہ ماننا۔ 

يل کی ضرورت کو پورا کرنے کے ليے رسول کو بھيجا گيا۔ ليکن آپ خيال فرمائيں کہ رسول کے بعد بھی تکميل پس تکم
يعنی کامل کرنے واال بھی“ مکمل”کی ضرورت رہی تھی۔ اگر ان کے بعد بھی تکيل کی ضرورت باقی رہی تو پھر ويسا ہی 
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  ضروری ہوا جيسا کہ خو رسول مکمل (کامل بنانے والے) تھے۔ 
اس مکمل کی شناخت بھی وہی ہوگی جيسا وه کہے ويسا ہی ہو جائے اس کی شان بھی ويسی ہی ہو جيسی شان رسول کی 

  تھی۔ 
ممکن ہے آپ کسی اور کے متعلق کہيں کہ وه بعد از رسول مکمل ہوگا۔ مگر خود فرمان رسول کی رو سے جو مکمل تھا۔ 

  حضور ارشاد فرماتے ہيں:  وه امير المومنين علی ابن ابی طالب تھے جنکے ليے
  “ ايھا الناس انا و علی من نور واحد” )٢
  “ کہ اے بنی نوع انسان ميں اور علی ايک ہی نور سے ہيں۔”

پس ہماری نياز مندی يا خدمت اس شخص کے ليے ہونی چاہيے جو ہم کو بے نياز کردے نياز مندی حقيقت ميں ايک عذاب 
ہم آج بولتے ہيں۔ بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ محتاجی اصل ميں ايک عذاب ہے۔  ہے (نياز مندی کا مطلب وه نہيں ہے جو

  مثالً: 
آج کپڑوں کی ضرورت ہے کل مکان کی ضرورت ہے پرسوں سواری کی حاجت ہے پھر غذا کی محتاجی ہے۔ پھر دوا کی 

  کی احتياج نہ ہوتی۔ ضرورت ہے وغيره وغيره يہ محتاجياں حقيقت ميں ايک عذاب ہيں اگر عذاب نہ ہوتيں تو ان 
  اس ليے خدمت اس کی کرنی چاہيے جو اس احتياج کو دور کردے اور بے نياز کردے۔ 

  مزيد توضيح اس کی يہ ہے کہ خدمت اس کی کرنی چاہيے کہ جس ميں چند صفات ہوں۔ 
  وه قادر ہو۔ تاکہ وه خدمت کے مطابق بدلہ دے سکے۔  )١
  ہ دے۔ وه حکيم ہو۔ جو عين حکمت کے مطابق بدل )٢
  وه عالم ہو کہ بدل وغيره کے مطابق سٍچے علم کے مطابق اور صحيح علم کے ساتھ بدلہ دے۔  )٣

  جب وه قادر نہ ہوگا تو حق نہيں رکھتا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ اگر وه عالم نہ ہوگا تو اس کی خدمت بے معنی ہوگی۔ 
  ی اطاعت ہماری خدمت ہے۔ خدمت سے مردا اطاعت ہے ہميں اطاعت پر مامور کيا گيا ہے۔ يہ

مذکوره صنعتوں کا مالک خدا ہے اس کا قائم مقام اس ليے آتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرلو اور بے نياز ہو جاؤ اور 
  ضروری ہے کہ وه قائم مقام خود بے نياز ہو۔ ورنہ وه ہماری نياز مندی کيسے دور کرے گا۔ 

يا ”ے کہ ہو جاتو وه ہو جائے۔ جيسا کہ حديث قدسی ميں ارشاد ہوا: بے نيازی کا مطلب يہ ہے کہ جب وه کسی شئے کو کہ
کہ اے آدم کے بيٹے تو ميری اطاعت کرنے واال بن جا ميں تجھے اپنے جيسا بنادونگا۔ جن “ ابن آدم! اطعنی الجعلک مثلی

  کانوں سے تو سنے گا وه ميرے ہونگے جن آنکھوں سے ديکھے گا وه ميری آنکھيں ہوں گی۔ 
ايسا شخص مل جائے تو اسے اذن هللا (خدا کا کان) کہ ديں تو ٹھيک ہے۔ اس کو يد هللا کہ ديں تو ٹھيک ہے۔ اس کی پس اگر 

ط کہ ادھر کسی چيز کے ہونے کا اراده کيا اور کہا کہ ہو جا۔ تو “اذا اراد شيأ ان يقول لہ کن فيکون”شان يہ ہو تو ٹھيک کہ 
  وہيں وه چيز ہوگی۔ 

رکھنے واال کوئی تو ہوگا۔ آپ سمجھيں اور سوچيں کہ وه کون ہوسکتا ہے۔ اس قسم کے خطاب خود پس يہ شان و حيثيت 
رسول خدا کی زبان سے سکے مل چکے ہيں۔ کبھی فرمايا يد هللا کبھی کہا گيا نفس هللا کبھی کہا گيا اس کا بولنا اپنا بولنا ہی 

طرف سے نہيں بولتا وه جو بولتا ہے وه خدا تعالٰی کی وحی ہوتی وه اپنی “ و ما ينطق عن الھوا ان ھو اال وحی يوحیٰ ”نہيں 
  ہے۔ اس کا بولنا اپنا بولنا نہيں ہوتا بلکہ وحی خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ 

اب اسی کا کام ہے کہ وه ہميں محتاجی سے بے نياز کر دے اور بہشت کی تعريف بھی اسی ليے ہے کہ وہاں کسی قسم کی 
  ميں جاکر بھی احتياج رہی تو عذاب ساتھ ساتھ رہا۔  احتياج نہ ہوگی ورنہ بہشت

  کيا خوب کہا کسی نے 

  آنکہ شرياں را کند دوباه مزاج 
  احتياج است احتياج است احتياج

  
  اگر جنت ميں بھی احتياج باقی رہی تو جہنم اور جنت ميں فرق کيا رہا۔ پس جنت ميں نہ احتياج ہوتی نہ عذاب ہوگا۔ 

ارشاد ہوا: ولکم فيھا ماتشتھی انفسکم و لکم فيھا ماتدعون کہ جنت ميں تمہارے نفس جو کچھ خواہش  قرآن پاک ميں اسی ليے
  کرينگے موجود پاؤ گے اور جو کچھ منہ سے مانگو گے تمہيں ديا جائے گا۔ 

ا بلکہ نفس جو خواہش کرے گا وه خواہش سے ہيلے موجود ہوگی اگر جواہرات کا مکان ضرورت ہے خواہش سے پہلے بن
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  بنايا موجود۔ اگر ايسے طائر کا گوشت چاہو گے تو خواہش کے ساتھ ہی سامنے موجود ہوگا۔ 
يعنی بہشت ميں بہشتی جو کچھ چاہيں گے موجود ہوگا اور اس “ ايک اور جگہ ارشاد فرمايا: لھم ما يشاؤن فيھا و لدينا مزيد

  کے عالوه مزيد بھی سب کچھ ہوگا۔ 
جو کسی شئے کو کہے ہو جا تو “ ”محتاجی سے بے نياز کرسکيں”سے لوگ کون ہيں۔ جو ميرے بزرگو! آپ بتالئيں کہ اي

اگر ہم سے آپ پوچھيں گے تو ہم پھر وہی کہيں گے يہ لوگ حضرات اہل بيت اطہار ہيں جو ارشاد فرماتے ہيں “ وه ہو جائے
  ايک موقع پر 

  “ ا۔ تو اسی وقت سونا ہو جائے۔کہ لوگو سامنے ديوار کو اگر حکم دے دوں اور کہدوں کہ سونا ہو ج”
کيا آپ جانتے نہيں کہ آپ نے صرف يہ لفظ فرمائے اور ابھی يہ حکم نہيں ديا تھا۔ ليکن تاريخ گواه ہے کہ جو چيز محض 

فرمانے سے ان کے تصور ميں آچکی تھی۔ ادھر زبان مبارک سے يہ لفظ نکلے۔ ادھر لوگوں نے ديکھا کہ وه ديوار سونے 
   کی بن چکی تھی۔

کہ بندے کا ”ارشاد فرمايا حضور نے “ کہ بندے کا کيا حق ہے خدا پر”کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے دريافت کيا 
  “ حق يہ ہے کہ خدا اسے يہ مرتبہ عطا کردے کہ اگر وه اس درخت چلنے لگ جائے تو اسی وقت وه درخت چلنے لگے

زبان مبارک سے يہ فرموده ختم نہيں ہوا تھا کہ وه درخت چل  حضرت امام باوجوديکہ درخت کو چلنے کے ليے نہيں فرمايا
  پڑا اور وه شخص ديکھ رہا تھا۔ 

اور يہ چيزيں وه ہيں جو حاصل نہيں ہوسکتيں تا وقتيکہ نفس کا تزکيہ اور تصفيہ آخری منزل کمال پر نہ پہنچ چکا ہو۔ اسی 
  صادق آتا ہے۔  منزل پر پہنچنے کے بعد خدا کا کالم ايسے نفس والوں کے حق ميں

  ط “اذا اردت شيأ ان تقول لہ کن فيکون”
اس منزل کے متعلق يہ کہنا کہ فالں شخص ميں ايسی صفائی ہے يا نہيں معلوم نہيں ہوسکتی جب تک خداوند خود تصديق نہ 

م الرجس اھل انما يريد هللا ليذھ عنک”کرے۔ اسی ليے آيت تطہير ايسے نفوس کے تزکيہ و طہارت کے بارے ميں نازل ہوئی۔ 
اے اہل بيت کو کامل پاک اور مطہر کرنے کا اراده کريں اس ميں خدا نے پاکيزگی او رطہارت کی “ البيت و يطھرکم تطھيرا

  انتہاء کر دی۔ 
  پس اب بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو آيت تطہير بھی اس کے ليے نہيں ہوگی۔ خواه کوئی ہو۔ 

و غنی کردے دولت سے نہيں بلکہ غنی کا مطلب يہ ہے احتياج عذاب نياز مندی پس اطاعت کرنی ہے تو اس کی کرتی ہے ج
  سے غنی کرد ے۔ 

ط غنٰی يہ نہيں کہ مال و دولت سے بے نيازی حاصل ہو“انما الغنا ليس باالمال و انما الغنا من الناہيس”کيا خوب ارشاد فرمايا: 
اگر ايک شخص فقير ہے اور کسی کا محتاج نہيں تو وه غنٰی  جائے بلکہ غنٰی يہ ہے۔ جو لوگوں سے احتياج کو ختم کردے۔
  ہے۔ ايک شخص مالدار ہے اور وه محتاج ہے تو وه فقير ہے۔ 

 ديکھنا يہ ہے کہ کيا آج تک کسی نے سنا کہ اہل بيت رسول کسی کے دروازے پر اپنی کی ضرورت کو لے کر گئے ہوں؟ 
  کہ جب کسی چيز کی احتياج ہو تو ان کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس ليے کہ وه غنی تھے۔ بلکہ دنيا کو ضرروت تھی 

ہاں! ہاں! اگر کسی حکمت کی بناپر ضرورت پڑگئی تو بے شک انہيں جانا پڑا ليکن مسلمانوں کے دروازے پر وه کبھی نہ 
ارشاد فرمايا ہمگئے بلکہ يہودی کے دروازے پر گئے جس نے ديکھتے ہی کہا کہ آپ تو غنی ہيں اور چادر لے کر آئے ہيں۔ 

نے دنيا ميں رہنا ہے۔ اپنے غالموں کے ليے زندگی کے سارے نمونے پيش کرنے ہيں۔ يہ ہمارا آنا پيروکاروں کے ليے ہے 
  کہ وه ہمارے نمونے کو سامنے رکھيں۔ 

  ئے۔ ورنہ خدا نے ہميں يہ طاقت دی ہے کہ اگر اس ديوار کو کہ ديں کہ سونے کی ہو جا تو اسی وقت سونے کی ہو جا
پس ميرے کہنے کا مطلب يہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت پڑی تو ان کے دروازے پر حاضر ہوئے مگر يہ کسی کے 

دروازے پر حاضر نہ ہوئے۔ اگر کسی کو علم کی ضرورت پڑی تو کو نسا دروازه تھا جسے دنيا جانتی تھی اور وہاں سب 
  ر نہ جاتے تھے۔ پہنچتے تھے؟ البتہ اہل بيت ہی وه تھے۔ جو کسی کے دروازے پ

دور دور سے لوگ مالداروں کو چھوڑ کر ان کے دروازے پہ آتے تھے اس ليے کہ يہ وه نفوس پاکيزه تھے جو کسی کو 
  خالی ہاتھ واپس نہيں کرتے تھے اور ان کو يہ اطمينان بھی ہوتا تھا يہ حضرات دينے کے بعد بھول جائيں گے۔ 

ا۔ اپنا مطلب دو شعروں ميں لکھا اور کنيز کے ہاتھ رقہ اندربھيجا ديا۔ آپ ايک شخص سيدنا امام حسين کے دروازے پر آي
  ضروری سواالت کے جوابات لکھنے ميں مصروف تھے کنيز نے اس رقے کے دينے ميں کچھ دير لگائی۔ 

موجود  رقعے ميں سائل نے يہ واضح کيا تھا کہ وه اپنے وطن ميں ايک بڑا مالدار تھا۔ دنيا کی ہر شئے ايک اس کے پاس
تھی زمانے کا انقالب آيا تمام اسباب لٹنے لگا اور سوائے ايک شے سب کچھ لٹ گيا ۔ مگر وه شے جو باقی ره گئی تھی اس 
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“ ميری عزت ” کا خريدار ميں نے کسی کو نہ پايا آپ کے در پر ميں آيا ہوں کے آپ اسے خريد ليں اور وه شے کيا ہے ؟ 
راز کرنا عزت کو بيچنا ہے ۔ بس آپ کے در پر آيا کہ ميری اس شے کو خريد ليںاس لئے کہ کسی کے سامنے دست سوال د

  ۔ 
پرچے کے ملنے ميں کچھ اور دير ہوگئی اس نے دو شعر اور لکھے۔ جن کا مفہوم يہ تھا کہ اے فرزند فاطمہ امام حسين! 

کے لوگ پوچھيں گے کہ امام حسين  حيراں ہوں تمہارا در چھوڑ کر کہاں جاؤں اب ميں کسی کے در پر نہيں جاؤں گا۔ وطن
کے پاس گئے تھے انہو ں نے کيا ديا؟ اگر کہوں گا کچھ ديا ہے تو جھوٹا بنوں گا اور اگر يہ کہوں گا کچھ نہيں ديا تو لوگ 

کہيں گے تو جھوٹا ہے يہ ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی حسين کے دروازے پر جائے اور اسے کچھ نے ملے؟ لہذا حيراں ہوں 
  يا کروں۔ کہ ميں ک

اپنے دونوں رقعے پڑھے کنيز پر غصہ فرمايا: وه بيچاری تڑپنے لگی۔ فرمايا کہ تو نے سائل کو اتنی تکليف دی اس قدر اس
نے انتظار کی زحمت اٹھائی۔ بہرحال گھر ميں جو نقدی تھی عورتوں کے پاس جو زيور تھے جمع کئے۔ ايک تھيلی ميں سب

نا کچھ دينا چاہيے تھا اتنا نہيں ديا جاسکا۔ دروازه بند تھا۔ ايک ہی پٹ کھوال اور فرمايا کچھ ڈاال اور محسوس فرمايا کہ جت
اور دوشعر اس عذر کے ساتھ لکھے کہ زمانے ہمارے موافق نہيں کہ وه کچھ ديتے “ لے لے‘ بھائی اسی قدر حاضر ہے”

  جو دے سکتے تھے۔ 
ضور دروازه کھول ديجئے اپنا ديدار تو کرا ديجئے۔ فرمايا مجھے سائل نے تھيلی کھولی تو اميد سے زياده پايا۔ عرض کی ح

  شرم آتی ہے تمہارے سامنے آنے سے اس ليے کہ اتنا کچھ نہيں دے سکا جتنا کہ مجھے دينا چاہيے تھا۔ 
اہل اسالم کی کتب ميں يہ واقعات موجود ہيں کہ انسان درکنار جانور بھپی ضرورت کے وقت ان ہی کے مقدس استانہ پر 

  حاضر ہوتے تھے۔ 
سيدنا امام زين العابدين مسجد ميں تشريف فرماہيں کہ ايک ہرنی دوڑتی ہوئی مسجد ميں پہنچ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وه 

  سمجھتی ہے کہ آپ قائم مقام رسول ہيں۔ 
آتا  يہ واقعہ حضور رسالت مآب صلعم کے متعلق بھی احاديث ميں موجود ہے کہ حضور بيٹھے ہيں کہ سامنے سے اونٹ

ہے۔ آپ اس کے قريب ہوتے ہيں وه کچھ حضور کے کان ميں عرض کرتا ہے۔ جب وه چپ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے 
حاضرين سے پوچھا کہ فالں شخص کو کوئی جانتا ہے اس ے بال الؤ۔ ايک آدمی اسے بالنے گيا۔ عرض کيا گيا يہ اونٹ آپ 

ايت لے کر آيا ہے او رکہتا ہے کہ ساری عمر ميں نے مالک کی خدمت سے کيا کہہ رہا تھا؟ ارشاد فرمايا يہ اپنے آقا کی شک
ميں گزاری بار برداری کا کام کرتا رہا اب ميرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ يا رسول هللا! اپنی فاطمہ کے بچوں کی 

  صدقے مِجھے بچا ليجئے۔ 
کرنے کا اراده ہے؟ عرض کيا ہاں يا رسول هللا! يہ  اتنے ميں اونٹ کا مالک آپہنچا حضور نے ارشاد فرمايا: کيا اسے ذبح

  بوڑھا ہوچکا ہے کام کرنے کے الئق نہ رہا اس ليے چاہتا ہوں کہ اسے ذبح کرديا جائے۔ 
کہ بہتر يا رسول هللا! يہ اونٹ بھی آپکا ”اونٹ کے مالک نے جواب ديا: “ ميری خاطر اسے چھوڑ دے”حضور نے فرمايا: 

  ہے اور ميں بھی آپکا۔ 
  لوگو ں نے ديکھا کہ جب اونٹ کا مالک اسے واپس لے چال تو اونٹ نے مسجد کے دروازے پر تين مرتبہ آواز دی۔ 

يا رسول هللا! اونٹ نے کيا کہا۔ ارشاد فرمايا: کہ يہ اونٹ ميری فاطمہ کے بچوں کے ليے دعائيں دے رہا ہے۔”عرض کيا گيا 
ن ہيں۔ آپ نے ہرنی کی فرياد سنی کہ کوئی شخص اس کا بچہ گرفتار پس حضرت امام زين العابدين حضور ہی کے جانشي

  کرکے لے آيا ہے حضور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے گرفتار کرنے والے کے گھر پہنچے اسے باہر باليا۔ 
اور فرمايا يہ ہرنی اس بچے کی ماں ہے جو تيرے پاں ہے يہ آئی ہے کہ تو اس کے بچے کو چھوڑ دے۔ اس شخص نے 

  کہ حضور وه بھاگ جائے گا۔ آپ نے فرمايا: ميں ذمہ دار ہوں نہيں بھاگے گا۔ عرض کيا 
آه! اس بچے کے واقعہ نے مجھے وه ننھا بچہ ياد کرا ديا کہ بھوکا پياسا دنيا سے چل بسا اور اس کی ماں زار زار رو رہی 

  اتھ دنيا سے چل پڑا۔ تھی اور کہہ رہی تھی کہ بيٹا کہ تو پياسا تھا پانی پيئے بغير زخمی حلقوم کے س
يہ وه ياد ہے جو رونے والوں کو جس قدر الئے کم ہے۔ تيره سو سال گذر گئے ليکن روز بروز رونے والوں ميں اضافہ ہوتا 
چال جارہا ہے۔ رونے سے روکنے والو قدرت کو يہ رونا پسند نہ ہوتا تو اس طرح رونے والوں ميں ترقی نہ ہوتی ظاہراً اس 

اب موجود نہيں ہيں کسی کو کوئی دولت نہيں دی جاتی کوئی اللچ نہيں ديا جاتا اور باوجود اس کے ادھر ترقی کے کوئی اسب
ماه محرم کا چاند نظر آيا اور دنيا کا دل کھنچ آيا۔ دنيا کو يتماؤں ميں وه لطف نہ آتا ہوگا جو رونے والوں کو رونے ميں مزا 

نے کی ملے کہ جہاں ان کے ليے رويا جائے۔ ارے يقين کرلو! يہ خدا ہے آتا ہوگا۔ يہ لوگ ڈھونڈتے ہيں کہ کونسی جگہ رو
جو اس ياد کو اور رونے کے روز بروز ترقی دے رہا ہے۔ يہ کام ہمارا نہيں يہ خدا تعالٰی کا کام ہے جو اسے برابر بڑھا رہا 
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سيده نے رسول هللا سے عرض کيا  ہے اس ليے کہ خدا سيده فاطمہ الزہرا سے وعده کرچکا ہے۔ فاطمہ تجديد عہد ہوا جنابہ
کہ بابا جی گھٹتا ہے کہ ميرا يہ بچہ ذبح کيا جائيگا؟ ارشاد فرمايا: ہاں ہاں يہ تب ہوگا جب نہ تم ہوگی نہ ميں ہونگا۔ اور نہ 

  علی ہوں گے۔ 
کی عورتوں  مدينہ کی عورتيں اہل بيت”تب حضرت سيده نے پوچھا: بابا جان! پھر اس پر کون روئے گا۔ آپ نے فرمايا: 

کے مصائب اور اس کے مرد اہل بيت کے مردوں کے مصائب پر ہر سال رويا کريں گے۔ قيامت کے دن تو ان عورتيں کی 
  “ اور ان مردوں کی شفاعت کرکے جنت ميں داخل کروں گا۔

يں۔ جب وه يہی وه چيزيں تھيں کہ امام حيسن کو رسول خدا ديکھتے تو روتے۔ جب سيده کے سامنے آتے تو وه بھی روت
تصور کرتے کہ بيٹے کو تکليف آنے والی ہے تو ان کے دل ميں درد بڑھ جاتا۔ حضرت امام سيده کو کبھی فرماتے: اماں 

جان کيوں روتی ہو؟ ميرا وعده ہے ميں اسے پورا کرکے رہوں گا۔اگر ميرے باپ نے وعده کيا اس سے زائد کرکے دکھال 
  دوں گا۔ 

تن متوجہ تھے۔ سيدنا امام حسين سامنے آگئے اپنے اپنے ساتھی اصحابی سے فرمايا يہ  ايک بار کا ذکرہے کہ حضور ہمہ
  ميرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جب يہ مدد مانگے مدد کرنا پانی مانے گا پانی دينا۔ 

 مگر آه افسوس جس اہل بيت نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھياليا تھا۔ ايک وقت آگيا کہ ايک گھونٹ پانی کے ليے ہاتھ
پھيالنا پڑگيا۔ ليکن اپنے ليے نہيں چھ ماه کے بچے کے لے۔ عمر بھر دنيا پر جنکے احسان ہوتے رہے۔ کيا ان کو پانی نہ مال

  ہوگا؟ مگر حقيقت يہی ہے کہ پانی کيا ملنا تھا کہ جواب ميں تير آيا۔ حلقوم نازک چھلنی کرگيا۔ 
تکليفيں طے کرتے ہوئے کربال پہنچے علی اکبر سامنے آيا يہی امام مدينے سے نکلنے کے بعد راستے کی منزليں اور 

  معلوم ہوتا تھا کہ بيٹے کا جنازه جارہا ہے بہن سامنے آئی محسوس ہوتا تھا کہ براھنہ سر نظر آرہی ہے۔ 
يہی سبب تھا مکہ سے آپ نکلے جبکہ لوگ حج کو جارہے تھے۔ لوگوں نے عرض کيا کہ آپ کيوں جارہے ہيں۔ ارشاد 

ميرے خدا کے گھر کی عزت برباد ہو جائے گے چند در چند منزليں طے کيں۔ ايک منزل پر نماز صبح کے بعد  فرمايا کہ
اصحاب کے ساتھ بيٹھے سرجھکائے ہوئے تھے۔ ہمت نہ ہوتی تھی کسی کی پوچھے کہ آپ غمگين کيوں ہوں۔ خود ہی سر 

س کا خيال رکھو اسے ميرے پاس لے آؤ۔ راه گزرنے مبارک اٹھايا اور فرمايا وه ايک شخص کوفے سے آتا نظر آرہا ہے۔ ا
  سمجھا کہ راستہ کاٹ نکلوں۔ آپ کے غالم نے کہا۔ ڈرو نہيں ميرے آقا کے پاس چلو انہوں نے کچھ پوچھنا ہے۔ 

حاضر ہوا سالم کيا: امام نے “ بھی چلتا ہوں”کہا: “ علی اور فاطمہ کے بيٹے حسين”جواب ديا: “ کون ہے تمہارا آقا”کہا
تکليف دی ميں نے آپ کو کوفے سے آرہے ہو پوچھتا ہوں۔ ذرا بتالنا۔ ميرے بھائی مسلم وہاں گئے تھے۔ وه خيريت ”ايا: فرم

آپ نے اپنے اصحاب پر نظر ڈالی “ کيوں”سے ہيں؟ اس شخص نے عرض کيا۔ حضور ذرا اٹھ کر ايک طرف آئيے۔ فرمايا: 
کہہ دو۔ اس نے سر سے پگڑی اتاری۔ قدموں پہ رکھی اور فرياد کی۔ اور کہا کہ سب اپنے ہی ہيں جو کہنا ہے ان کے سانے 

کہ حضور کوفے سے جب نکالہوں مسلم کی الش تب کوچوں ميں پھرائی جارہی تھی۔ رسی پاؤں ميں بندھی ہوئی تھی اور 
ے کی کھينچے جارہی تھی۔ آپ نے يہ سنا بے اختيار روئے تمام اصحاب رونے لگے گردن جھکائی پھر اٹھے اور خيم

بہن زينب مسلم کی بيٹی رقيہ کو ميرے پاس حاضر کرو۔ چار سال کی بچی الئی گئی۔ زانو پر ”طرف آئے اور ارشاد فرمايا: 
اپنے ہاتھ سے پہنائے۔ معصوم بچی گھبرا اٹھی اور پکاری “ وه گوشوارے بھی لے آؤ۔”بٹھاليا۔ سرپر ہاتھ پھيرا پھر فرمايا: 

ی خيريت آئی ہے۔ تو ارشاد فرمايا بئی صبر کر اگر مسلم موجود نہيں۔ تو حسين موجود کيا ميرے باب مسلم ک‘ چچی جان”
  ہے۔ بيٹی نہ گھبرا۔ 

  خداوندا ن آنسوؤں کو قبول کر 
 برحمتک يا الرحم الٰرحمين 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 
  : مجلس سوم

  ھ ٣٧٠محرم الحرام  ٣بتاريخ
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 
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  افغيردين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا وکرھأواليہ يرجعون 
حضرات!آج اپنا بيان شروع کرنے سے قبل آپ کی خدمت ميں التجا ہے اور وه يہ کہ آپ تمام اصحاب اپنی اس مجلس ميں 

ايک کمی محسوس کر رہے ہونگے۔کہ بانی مجلس جو اس سکون کے ساتھ جس طرح غالم يا نوکر ہوتا ہے۔سيدنا امام حسين 
ار ہو گئے ہيں۔صدق دل سے دعا فرما ويں پروردگارعالم ان کی کی نوکری کے ليے کھڑے رہا کرتے تھے۔اتفاق سے وه بيم

طبيعت صحيح اور درست کر دے کوئی وجہ نہيں کہ آپ لوگوں کی دعا قبول ہو۔ انشاء هللا خدا وندعالم صحيح سالم ان کو ہم 
  ميں لے آئے گا۔ 

وگ خدا کے دين کے عالوه کچھ اور اس آ يت کا ترجمہ آپ برابر سنتے رہے ہيں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: ل
چاہتے ہيں۔حاالنکہ آسمان اور زمين کے باشندے اس کے سامنے اپنی گردنيں جھکائے ہوئے ہيں۔ خوشی کے ساتھ يا 

  جبروقہر کے ساتھ اور اس کی طرف تمام کی باز گشت ہے۔ 
ض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم دين کا بہتر ہو گا کہ ميں آپکو ياد دال دوں کہ کل کيا کچھ آپ بزرگان کے سامنے ہيں عر

نافذ کرنے واالہے۔جس کو دين هللا کہتے ہيں۔اس دين کا تعلق ايک طرف اصول سے ہے اور دوسری طرف فروع سے 
ہے۔چونکہ انسان کو مکلف کيا کہ اصول پہ اتقاد رکھے اور فروع پر عمل کرے۔ اس کے حکم دينے کا نام تکليف اور جسے

مکلف کہتے ہيں اور عرض تکليف يہ قرار دی کہ انسان کی تکميل ہو جائے اس لئے انسان کی غرض  تکليف دی گئی اسے
  خلقت ہی يہ ہے کہ وه مکمل ہو جائے۔ 

اور تکميل اس وقت تک ہو نہيں سکتی جب تک رب کی طرف سے ارشاد اور تعليم نہ ہو بلکہ يہ تکميل مکمل موقوف ہے 
شد ہر گز ايسا نہ ہو جو کہ ہم يعنی ہدايت پانے والے۔ہادی کو کامل اور مکمل ہونا ہدايت اور تکليف پر اور ہادی يا مر

  ضروری ہے۔ 
چونکہ ہادی کامل ہوتا ہے۔ وه خليفہ خدا ہوتا ہے اور اسی لئے اس کی اطاعت خدا کی اطاعت اور اسکی نافرمانی خدا کی نا 

تا ہے۔کم از کم گناه گار ہونا تو الزمی ہوتا ہے اس کے فرمانی اس يے اس کے احکام کا رد کرنا بعض اوقات کافر بنا دي
  احکام ميں کسی طرح کی کمی يا زيادتی کرنے کا کسی کو حق نہيں۔ 

يہ فقره آج اور بڑھا رہا ہوں کہ اس کے احکام ميں کمی يا زيادتی جو کرے گا وه ايسا ہو گا گويا کہ اس نے قوالً نہ سہی تو 
  عمالً خود دعوٰی نبوت کيا۔ 

سے آقا کہے کہ يہ ديوار پانچ گز اونچی بنا دو۔اگر اس کے غالم نے چھ گز بنا دی تو آقا خوش ہو گا؟ُاسکی مرضی کے جي
خالف ہو گا کہ نہيں؟تو يہ زيادتی بالکل بے ہوده ہو گی علی ھذا القياس اب اگر غالم نے چار گز ديوار بنا دی تب بھی 

  صرف اسی ميں ہے جتنی کا حکم ديا اتنی ہی بنائی جائے۔ حماقت اور نا فرمانی ميں شامل ہو گا۔اطاعت 
اب سوال يہ سامنے آتا ہے کہ اطاعت کا مطلب کيا ہے جتنی عبادتيں فرض ہيں اتنی ہی فرض رکھی جائيں۔اگر ذميادتی ہو 

تمام  گی تب بھی نا فرمانی اگر کمی کر دی جائے گی تب بھی نا فرمانی اس طرح جتنی چيزيں ہيں ۔قيامت تک کے لئے
مکلفين ميں ايک مشترک حيثيت سے رکھتی ہيں يعنی رسالت مآب کے زما نے ميں جس چيز کی جو حالت تھی اس کے 

اعتبار سے جو حکم ديا گيا تھا۔ قيامت تک جاری رہے گا اگر وہی حالت رہے گی تو اس کے متعلق وہی حکم باقی رہے گا 
کہا کہ تم کھڑے نہيں ہو سکتے بيٹھ کر نماز پڑھو وه جس زمانے جو زمانہ نبوت ميں جاری تھا۔ جيسے کسی کو نبی نے 

  ميں ہو گا بيٹھ کر نماز پڑھے گا ا س ليے کہ يہ فيصلہ ہوچکا اور اسير اتفاق ہو چکا کہ 
  حالل و محمد حالل الی يوم القيامہ و حرام محمدحرام الی يوم القيامہ ”

قيامت تک کہ ليے حالل ہے اور جسے آپ نے حرام کرديا وه قيامت کہ جو کچھ حضور محمدالرسول هللا نے حالل کر ديا وه
  “ تک کے واسطے حرام ہے۔

پس زانے کی حيئيات کو ديکھ کر نہ حالل سے حرام کی جاسکتی ہے اور نہ حرام ہی حالل کی جاسکتی ہے۔ اگر رسالت 
  سو سال بعد بھی حالل رہے گی۔ مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے کسی کو حالل کيا تھا۔ آج بھی وه حالل ہے۔ 

  اس طرح قيامت تک اور اگر کسی شئے کو حرام کرديا تھا۔ تو آج بھی حرام۔ سو سال کے بعد بھی۔ 
کسی شخص کو يہ حق حاصل نہيں کہ وه يہ سمجھے يادعوٰی کرے کہ وه اتنا علم رکھتا ہے۔ جتنا کہ جناب محمد مصطفٰی 

ن تمام حالل کرده چيزوں کے علم کا عبور ہونے کا دعوٰی ايک عامی جاہل سے جاہلصلعم کا علم تھا اور يہ حقيقت ہے کہ ا
بھی نہيں کرسکتا يا جن چيزوں کو حرام کرديا۔ان تمام کو جان لينے کا دعوٰی کر دينا جاہل سے جاہل آدمی بھی نہيں کر سکتا

  کہ مجھ کو اتنا علم ہے جس قدر رسالت مآب صلعم کو تھا۔ 
باره تاريخ ماه ذوالحجہ کے تيره سو سال ‘ گياره‘ مثال کے طور پر قربانی کرنا عيد قربان کے دن دس ہمارے زمانے ميں

سے سنت چال آرہا ہے۔ جو صاحب حيثيت ہيں۔ ان کے ليے قربانی منت رسول ہے۔ علماء کا عمل بھی برابر چال آرہا ہے۔ 
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شخص قربانی نہ کرے باوجود صاحب حيثيت ہونے کے يا  تمام اہل اسالم کا اسير اتفاق ہے۔ اب ايسی صورت ميں اگر کوئی
کوئی شخص اس امر کو سنت سے الگ قرار ديدے تو کہا جائيگا۔ وه ايسا دعوٰی کر رہا ہے گويا کہ معاذ هللا اس کا علم جناب

  رسالت مآب صلعم کے برابر ہے۔ 
عداد جانوروں کی ذبح ہوتی ہے اور گوشت جيسے کے پچھلے دنوں اخبارات ميں مضامين نکلے تھے کہ بے فائده اس قدر ت

ضائع کيا جاتا ہے اتنا روپيہ بچاليا جاتا مستحقين کو دياجاتا يا قوم کا کسی کام آنا۔ تو معلوم ہوا کہ جو فعل سنت نبوی تھا۔ وه 
  آج سنت نہ رہی۔ مکروه ہوگئی يا کم از کم سنت رسول کی مخالفت ہوگئی۔ 

  ک علمت کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے جو اس کے مد نظر ہوتی ہے۔ ان چيزوں کی مخالفت کرنے واال اي
ايک صاحب ہندوستان ميں فرمايا کرتے تھے کہ ہمارے ليے روزے واجب نہيں يہ تو صرف عرب والوں کے ليے واجب 

ی بہت تھے اور وه اس ليے کہ وه عربی لوگ خرمے کھايا کرتے تھے جس سے کافی خون پيدا ہوتا تھا۔ نيز روغن زيتون بھ
  استعمال کرتے تھے۔ 

جس کے سبب ان کے خون ميں زيادتی ہو جاتی تھی اور اسی ليے ان کے واسطے روزوں کا حکم ہوا تاکہ ان کی حالت 
  اعتدال پر آجائے۔ لٰہذا آج ہم کو کيا ضرورت ہے کہ روزه رکھيں يہ تو صرف انہيں پر واجب تھا ہم پر بالکل واجب نہيں۔ 

کی کوئی حد ہے؟ کہ جو علت ايسے لوگوں نے اپنی نظر کے سامنے رکھی کيا ضروری ہے کہ  ليکن اس قسم کی حماقت
  خدا کی نظر ميں بھی وہی علت ہو۔ 

ايک اور صاحب اٹھتے ہيں او رکہتے ہيں کہ آج نماز کی کوئی ضرورت نہيں اس ليے کہ نماز کا مقصد پابند اوقات بنانا تھا۔ 
يہ پابندی سکھا گيا اور پابندی وقت کی غرض حاصل ہوچکی لہذا نمام کی کيا  چونکہ انگريز اپنے زمانے حکومت ميں

  ضرورت ہے؟ 
  ميرے بزرگو اور عزيزو! اس قسم کی تمام علتيں اپنی طرف سے قائم کرلينا خالص حماقت ہی حماقت ہے۔ 

کہ اس فتنے کو دبا ليا  پچھلے سال ايک اور مسئلہ پوتے کی ميراث کا نکل پڑا تھا۔ ارباب حکومت نے بڑی مہربانی کی
ورنہ جاھالن شريعت نے طے کراليا تھا کہ لوگوں کے اس معاملے ميں ووٹ لے لئے جائيں کہ آيا پوتے کو ميراث ملتی ہے

  يا نہيں؟ 
مقصد يہ کہ ہمارے ليے جس کو مکمل مقرر کيا اور مرشد بنايا گيا ہے اس کا علم ہم تمام کے مجموعے سے زائد ہونا 

نقائص ہم تمام ميں ہيں۔ وه سب کے سب اس ميں نہيں ہونے چاہيں اور اسی کا مطلب يہ ہے کہ ھادی کو  چاہيے اور جو
  معصوم ہونا چاہيے۔ 

پس دين هللا کو بتانے کے ليے معصوم کی ضرورت ہے اور دين هللا اس وقت تک نہيں آسکتا جبا تک کہ ہادی معصوم نہ ہو۔ 
فصيل کے ساتھ عرض کردوں کہ جب ہم کو معلوم ہوچکا کہ انسان کو تکليف دی ميرے بزرگو آج چاہتا ہوں کہ کسی قدر ت

گئی جس کے مختلف درجات ہيں۔ مختلف اعتبارات سے مثالً علم کے اعتبار سے سب انسان يکساں نہيں۔ صفات معينہ کے 
ہے۔ تو واضح ہوا کہ تکليف اعتبار بھی سب يکساں نہيں بلکہ تمام کے تمام مختلف ہيں۔ تو جب مکلفين ميں اس قدر اختالف 

  ميں اختالف ہونا چاہيے۔ 
کہ اسنانوں کے متعدد درجے ہيں هللا تعالٰی کے نزديک۔ “ لھم درجات عند هللا”اسی سلسلے ميں پروردگار عالم نے فرمايا 

  کوئی اس سے اونچا اور کوئی اس سے بھی اونچا۔ ‘ کوئی اونچا
  اس طرح کالم الہی ميں ارشاد ہوتا ہے: 

کہ وه جو ايمان الئے اور اعمال صالح بجا الئے۔اس قدر ہم ہر نفس“”ذين امنوا و عملواالصالحات۔ال تکلف نفسا اال و سعھاوال”
کو تکليف ديتے ہيں جس قدر برداشت کرنے کی اس ميں وسعت ہوتی ہے۔مثال کے طور پر ہر کسی کو ايک سير اٹھانے کی 

ا گيا بلکہ جس قدر طاقت تھی اتنی تکليف دی گئی اور عقل کا تقاضا بھی يہی طاقت ہے تو اس پر پانچ سير کا وزن نہيں الد
ہے کہ اگر طاقت سے تکليف دی جائے گی تو وه ظلم ہو گا اور اگر طاقت سے کم تکليف دی جائے گی تو بھی ظلم ہو گا اس

  ۔ لئے کہ تکميل کی کمی ره گئی اور تکميل ميں کمی رکھنا خدا کے ليے کسی طرح درست نہيں
پس جو جيسا ہے علم کے اعتبار سے ذہن و ذکا کے اعتبار سے وغيره وغيره اسے ويسی ہی تکليف دی گئی۔اسی وجہ سے 

جاہلوں کی تکليف وه نہيں ہے جو علما کی تکليف ہے اور علما کی تکليف وه نہيں جو انبياء کی تکليف ہے ہر ايک کی 
  تکليف الگ الگ ہے۔ 

حبيب ديکھ ليجيئے کس طرح ہم”کہ“انظر کيف فضلنا بعضھم علی بعض ورفعنا فوقھم الدرجات”پروردگار ارشاد فرماتا ہے: 
  ہم نے ان کے اوپر اور لوگوں کو درجات ميں اونچا کيا۔ ”نے ان کے بعض کو بعض پر فضيلت عطا فرمادی اور 

  معوم ہوا کہ انسان خلقت کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہيں۔ 
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انسانوں کو مختلف حيئيات سے پيدا کيا گيا ہے تو تکليف يکساں کيوں دی گئی کيونکہ کالم الہی اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب 
ہر شے اعتراض سے پاک ہے ثابت ہوا کہ تکليف ميں بھی انسان الگ الگ ہيں جس قدر کسی کا ظرف رکھا گيااور وسعت 

  دی گئی اس قدر اس کے ليئے تکليف بھی مقرر کی گئی۔ 
سے انسانوں کے درجات سن ليجيئے۔گھر ميں ديکھ ليجيئے سکول يا کالج ميں جا کر ديکھ ليجيئے۔  اب آپ اجمالی حيثيت

بعض طلبا وه مليں گے کہ جس قدر بھی محنت کريں گے پھر بھی فيل ہی رہيں گے۔بعض طلباء کو ديکھيں گے کہ وه سال 
تہ ميرا اشاره ان طلبہ کی طرف نہيں جو بھر کھيلتے رہے اور امتحان سے قبل کچھ دن محنت کی اور پاس ہو گئے۔الب

سفارش سے پاس ہو جاتے ہيں ليکن يہ حقيقت ہے کہ ہم نے بعض کو ديکھا کہ ساری ساری رات جاگتے رہے اور محنت 
  ميں حد کر دی ليکن آخر کار فيل ہو گئے۔ 

ے ۔ آپ خود اس جلسے کو ديکھپس ثابت ہوا کہ ذہن کے اعتبار سے انسانوں ميں فرق ہے۔ آپ خود اس جلسے کو ديکھ ليجيئ
ليجيئے ۔ آپ حضرات ہی ميں زياده تر وه لوگ ہيں جو ميرے مطلب کو زياده سمجھ گئے اور بعض وه ہيں جو سمجھتے ہی 
نہيں اور بعض وه ہيں کہ ان کو کچھ مسائل سمجھ آگئے ۔ مگر فضائل کی ان کو کچھ سمجھ نہ لگی اور بعض باہر نکل کر 

س طرح بيان کرنے لگے ۔ گويا کہ وه بالکل خالف کہ رہے ہيں اس سب کچھ کے کہ جو جہاں کہا سنے ہوئے مسائل کو ا
  گيا۔ 

اس روشنی ميں اب يہ واضح ہو گيا کہ رسول خدا کی روايتوں ميں بھی اسی طرح اختالف ہو گيا تھا کہ رسول خدا نے تو 
  بوی کے خالف بيان کيا۔ کچھ فرمايا اور سننے والوں نے مجلس سے باہر جا کے بالکل فرمان ن

سبحان ّهللا:کہ حضور کے پاس بيٹھنے والوں ميں ايک وه بھی تھے کہ انہوں نہ جو کچھ جان يا سيکھا اسے کامل طور پر 
  اور پورے کمال کے ساتھ جانا اور سيکھا۔ 

علمنی ”ماتے ہيں: جناب محمد مصطفے صلعم کی مجلس والوں ميں وه اميرالمومنين علی ابن ابی طالب ہيں جو ارشاد فر
يعنی رسول هللا صلعم نے مجھے علم الہی کے ھزار باب تعليم فرمائے جن“رسول هللا الف باب من العلم وافتح لی من کّل باب 

  “ٰ ميں سے فضل الہی کے سب ايک ايک باب کے ساتھ ہزار ہزار باب کے علم اور مجھ پر کھل گئے۔
زار علم کے سکھائے آپ پر ہر ايک باب سے ہزار ہزار باب مزيد کھل گئے۔کيفيت جناب امير کی ذہانت کی کہ حضور نے ہ

کا معنی پوچھتے ہيں آپ سمجھاتے “ کاللہ”اور ايک وه تھے رسول خدا کی مجلس ميں ہی بيٹھنے والے جو حضورسے لفظ 
ل گيا۔ آپ نے معنی بتادديئے کے معنی بھو“ کاللہ”ہيں۔ سات آٹھ دن کے بعد پھر وه حضرت آبيٹھتے ہيں کہ يا رسول هللا ميں 

تم جاؤ گے اور ”چند دن گذرے تھے وه پھر آئے اور کہا يا رسول هللا مجھے کچھ سمجھ نہيں آئی باآلخر حضور نے فرمايا: 
  تو يہ لوگ بھی تھے۔ جن کے ذہن يہ تھے۔ “ تب بھی تمہيں سمجھ نہ آئے گی

  اس طرف کالم الہی ميں ارشاد ہوتا ہے: 
ط کہ آپ کے پاس بيٹھنے والوں ميں “اليک۔۔۔ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفاه و منھم من يستمع”

سے بعض وه ہيں جو آپ کے فرمانکو نہايت غور سے سنتے ہيں ليکن جب مسجد سے نکل کر باہر ہوتے ہيں تو علم والوں 
  سے پوچھتے ہيں کہ کيا فرمايا تھا رسول نے 

ت خو داندازه فرمائيں کہ اب يہ بيچاره جو رسول الل کی خدمت ميں بيٹھا اور اس نے کچھ سن ليا تو وه باہر پس آپ حضرا
جا کے جو روايت کرے گا۔ اس ميں اصل کے مقابلے ميں کس قدر اختالف ہوگا۔ اسی وجہ سے روايات والوں نے ايک 

ں۔ حضرت سيدنا امام جعفر صادق عليہ السالم ارشاد مستقل علم اسمأ رجال قائم کرديا مالحظہ فرمائيے اصول کافی مي
  فرماتے ہيں: 

ہمارے دشمن بہت ہيں اور رہيں گے جہاں دلوں پر ظلمتيں ہوں گی وہاں ظلمت کا اقتضا ہوگا کہ وه خود کے ساتھ دشمنی 
ه گہنہ گار نہيں کرے۔ مگر مصيبت يہ بن گئی کہ جو لوگ درست تھے۔ انہوں نے غفلت کے سبب ہم پر ظلم کرديا۔ اگرچہ و

  ليکن ہم پر ظلم ہوگيا۔ 
  ؟ “کيسے”کسی نے عرض کيا: 

ارشاد فرمايا: ہمارے دشمنوں نے ہمارے خالف روايتں گھڑيں اور کسی دوسرے مقام پر جاپہنچے اب لوگوں نے انکو مقدس
۔ حاالنکہ وه جانتے تھے صورت سمجھا جيسا انہوں نے بيان کيا۔ ساده لوح لوگوں نے جو کچھ ان سے سنا اس پر يقين کرليا

  کہ وه ہميشہ سے دشمنان اہل بيت رہے ہيں۔ اس طری روايات بنيں اور ان ميں اختالف بڑھتے گئے۔ 
  ميرے بزرگو! ميں بيان کررہا تھا کہ ہمارے ہادی کو بہرحال کامل و مکمل ہونا چاہيے۔ 

ے۔ کامل کہنے کو تو ڈر لگتا ہے۔ کامل کہنا غلط الحمد هللا اس سے مجھے ہر علم اور ہر فن کا ايک ايکسپرٹ يعنی قابل ہ
  ہوگا جو محال عقلی نہيں۔ تو مشکل تو ضرور ہے۔ بہرحال قابل اور ماہر آدمی تشريف فرمائيں۔ 
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اور کوئی علم نہيں جس کے ذريعے مقائل شرعی ميں کسی نہ کسی طرح روشنی نہ پڑجاتی ہو علم رياضی۔ علم جبر و ادب 
۔ ان کی رو سے استدالل کيا جاسکتا ہے۔ کہ مجھے جلسے بستی و ملک وغيره کے انتظام کو اس وغيره کوئی علم بھی ہو

وقت تک قائم نہيں رکھا جاسکتا جب تک کہ ہکوئی ايک کامل شخصيت کے ہاتھ ميں اس کا انتظام نہ ہو اور وه کامل امير و 
جو سب پر بيک وقت ايک ہی جيسا نافذ ہو۔ اگر چور شريف وغيره کے ليے ايسا کامل قانون مقرر کرے گا۔ ‘ غريب و فقير

فقير چوری کرے تو اس کے ليے بھی وہی سزا ہو۔ جو امير چور کے ليے۔ اس طرح اس ميں بھی فرق نہ ہو کہ يہ عربی 
  ہے۔ اسے زياده حقوق ملنے چاہيں اور يہ غير عربی ہے۔ اسے کم حقوق ملنے چاہيں۔ 

  ے ايک اور بات سامنے آجاتی ہے عرض کرتا ہوں سنيئے۔ حضرات جو بات منہ سے نکلتی ہے اس ميں س
جناب رسالت مآب صلعم مال غنيمت تقسيم کرتے تھے۔ تو آپ نے کبھی يہ نہ ديکھا کہ يہ امير ہے۔ يہ غريب ہے۔ يہ مہاجر 

کرتے ہے يہ مکہ کا رہنے واال ہے يا اس کے عالوه کسی گاؤں کا رہنے واال ہے۔ سب کو ايک ہی حيثيت سے آپ تقسيم 
تھے۔ ليکن حضور کے اٹھنے کے بعد يہی طريقہ جاری رہا ليکن پھر کچھ زمانے کے بعد يہ طريقہ بدل گيا۔عرب و عجم 

  ميں فرق ہونے لگا۔ مہاجر انصار ميں فرق کيا جانے لگا اور يہ طريقہ عرصے تک چلتا رہا۔ 
ات کے خالف ہيں يا محض کسی کو خوش کرنے ميرے بزرگو ميں ان چيزوں کو ہر گز نہيں کہنا چاہتا جو ثابت شده واقع

کے ليے کہی جائيں يہ بات تاريخ سے ثابت ہے کہ وه وقت آگيا تھا کہ مال خدا کو جو تقسيم کياجاتا تھا۔ تو اس ميں فرق 
ہونے لگ گيا۔ مہاجر کو انصار سے زياده ملنا چاہيے اور جو کبھی نبی کريم صلعم سے کوئی جنگ کرچکے تھے۔ انکو بعد 

  ں آنے والوں سے زياده ملنا چاہيے۔ مي
تا آنکہ امير المومنين علی کا وقت آگيا عرض کيا گيا کيسے تقسيم کيا جائے؟ فرمايا بالکل مادی حيثيت سے چنانچہ تقسيم 

کرنے پر ہر ايک کے حصے ميں تين تين درھم آئے۔ جو لوگ ہزار ہزار درھم ان کو مال کرتے تھے۔ وه کب خوش ہوسکتے
  تھے۔ 

د هللا بن عباس جيسے جو لوگوں ميں قرآن کے تفسير ان مشہور ہوئے۔ ان کو آخر عرض کرنا پڑا کہ يا امير اب لوگ عب
اگر ميرا ذاتی مال ہوتا تو بھی کبھی تفريق نہ ”عادی ہوچکے ہيں۔ عادی لوگوں کو زياده دين ورنہ فتنے اٹھيں گے۔ فرمايا: 

  اور کيسے تفريق کی جاسکتی ہے۔  کرتا۔ يہ تو خدا کی مال ہے ا س ميں کس طرح
وقت آج جلدی ہی گذر گيا۔ ميں پھر واپس اپنے مطلب پر آتا ہوں اور پيش کرتا ہوں کہ انسانوں کے درجات کمال کی حيثيت 

  سے کتنے ہيں۔ 
ئيں گے کہتے ہيں۔ جو سمجھ ہی نہيں رکھتا آپ اسے کبھی نہيں فرما“ مجنوں يا ديوانہ”۔ ايک انسان تو وه ہوتا ہے جسے ١

  کہ بھائی مکتب ميں جايا کرو علم حاصل کرو۔ بڑے بن جاؤ وغيره وغيره۔ 
کے لفظ سے تعبير کيا گيا ہے۔ يہ ديوانہ يا مجنون تو “ سفيہ”۔ دوسرا درجہ اس کا ہے جس کو قرآن مجيد کے الفاظ ميں ٢

  نہيں بلکہ بے وقوف ہے۔ 
  سے ايک درجہ اونچا ہے۔ “ سفيہ”جسے ضعيف العقل بھی کہہ سکتے ہيں اور وه “ مستضعف”۔ ٣
۔ عام متوسط لوگوں کا ہے۔ کہ وه نہ تو اتنے کم درجہ ہوتے ہيں۔ کہ انکو سفيہ يا مستضعفين ميں داخل کيا جائے اور نہ ۴

  اتنے بلند ہوتے ہيں کہ ذھينوں ميں ان کا شمار ہو۔ 
  بہ کی اختراع کرسکيں۔ جن کا ذھانت ميں اس قدر بلند پايہ ہو۔ يا جو کہ اشيائے عجي“ ذھين”۔ ۵
  ۔ ايک درجہ ان فقھا ء اور علماء کا ہے جو معصوم تو نہيں ہوتے مگر عصمت سے ان کے حاالت ملے جلے ہوتے ہيں۔ ۶
  کا درجہ ہے جو معصوم ہوتے ہيں اور تمام صفات کمال سے موصوف ہوتے ہيں۔ “ انبياء و مرسلين”۔ ٧

جيسے جيسے درجے ويسی ويسی جو تکليف ايک درجہ ميں ہو گی اس سے ان تمام درجات انسانی کے احکام الگ الگ ہيں۔
بلند درجہ ميں تکليف بھی بلند مرتبہ کی ہو گی۔ايک جاھل درجے کے اعتبار سے کم اسے تکليف بھی کم اور بالمقابل عالم کا

  مرتبہ بھی بلند اور اسکے لئے تکليف کے احکام بھی بڑے اور بلند۔ 
  ے جاھل رہنا اچھا ہے اس لئے کہ اس ميں تکليف کم رہے گی۔ اس سے يہ نہ سمجھ لينا ک

  انسان کے لئے پہال حکم ہی يہی ہے کہ وه جہالت کو دور کرے اور علم سے اپنے آپ کو معمور کرے۔ 
البتہ اس ميں شک نہيں کے کسی انسان کوشش کی اور پوری کوشش کے بعد بھی جاہل رہا تو وه اس شخص سے اچھا يعنی 

  علم حاصل کيا۔عالم کہاليا ۔ليکن بے عمل رہا۔  بہتر جس نے
  تائيدی حکم ہے کہ علم حاصل کرو۔جہالت سے ہميشہ بچو۔ 

ميرے بزرگو! ميں عرض کر رہا تھا کے ہر ايک انسان کے لئے تکليف کے احکام الگ الگ ہيں بلکہ اعتقاد کے اعتبار سے
زياده اعتقاد اس کا اس سے زياده اعتقاد پس بلند اعتقاد والے  بھی انسان انسان الگ الگ ہوں گے۔کسی کا کم اعتقاد کسی کا
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کے نزديک وه جو کمزور اور پست اعتماد واال ہے۔اس کی اعتقاد ميں پستی۔جہالت ہو گی يا نہيں؟اور بلند اعتقاد والے کے 
  نزديک گمراہی ہو گی يا نہيں؟ 

عتباد سے کتنا بلند ہو گا اور اس کے نزديک جاہل کا ايک ذھين، عالم، صاحب معرفت انسان ہے اس کا اعتقاد جاہل کے ا
اعتقاد يقيناً پست ہو گا اور ايک طرح سے جہالت اور گناه ہوگا ۔يہی وه حقيقت ہے جو مشہور مقولہ سے بھی واضح ہوتی ہے

  ابرار لوگوں کے نزديک جو چيزيں نيکياں ہوتی ہيں۔ ”کہ“ حسٰنت اال برار شيئات المقربين”کہ
امام جعفر صادق کے خادم ہيں۔ ايک بار عرض کيا کہ حضور کچھ سيدھے سادھے لوگ آئے تھے يا ابن رسول  سبحان هللا!

  هللا!ھم تو ان سے بيزار ہيں۔ 
  “ پھر کيوں بيزار ہو تم؟”ارشاد فرمايا: “ہاں”حضرت امام نے فرمايا: کيا وه ہم سے محبت کرتے ہيں؟ خادم نے عرض کيا

  ۔ “کمزور ہيںحضور ان کے اعتقاد ”عرض کيا
اگر يہی دليل ہے بيزاری کی تو چاہيے کے ہم بھی تم سے بيزار ہو جائيں اس لئے کہ جو کچھ ہم جانتے ہيں ”ارشاد فرمايا: 

وه تم نہيں جاتے اعتقاد کا بلند مرتبہ جو ہمارا ہے وه تمہارا نہيں اور اسطرح چاھيے کے خدا تعالٰی ہم سے بيزار ہو جائے 
ه جانتا ہے وه ہم نہيں جاتے۔ پس پست اعتقاد انسانوں سے بيزار نہ ہو جاؤ بلکہ انہيں سمجھانے کی اس لئے کہ جو کچھ و

کوشش کرو جس قدر ان کے پاس ہے وه ان کے اعتبار سے ان کے لئے ٹھيک سمجھو ورنہ دنيا ميں بيزاری ہی بيزاری ہو 
  جائے گی۔ 

  ت ہو سکے اور يہی وجہ ہے پروردگار عالم نے فرمايا: لٰہذا احکام شريعت ميں اتنی ہی تکليف ہے جتنی کہ برداش
  “ ال يکلف هللا نفساً اال وسعھا۔”

  هللا تعالٰی کسی کو ہر گز اتنی تکليف نہيں ديتے جو اس کی وسعت يا برداشت سے باہر ہو۔ ”کہ 
يا۔آپ نے کہا مياں پہلے ايک واقعہ ياد آ گيا کہ ايک بڑے نيک صاحب ايمان درويش مسلمان نے ايک يہودی کو مسلمان کر د

غسل کر لو۔پاک کپڑے بھی پہن لو تاکہ ھم کلمہ شہادت پڑھا ديں۔ اس نے ايسا ہی کيا پھر کہا کہ مکمل مسلمان تم تب ہو گے 
جب تک نماز نہيں پڑھو گے۔اس نے کہا بہتر ٹھيک سويرے سويرے اس کا دروازه جا کھٹکھايا کہ چليئے نماز ادا کريں 

ميں کچھ وقت باقی تھا کہا تھوڑی سی نفل نماز پڑھا ليں پھر دو فرض پڑھنے شروع کئے۔جو نماز پانچ ابھی صحيح کی آذان
منٹ کی دير ميں ختم ہو سکتی تھی۔انہوں نے پندره منٹ لگائے اور خوب ٹھر ٹھر کے پڑھی۔نماز بعد کہا کچھ کالم ہی پڑھ 

ں بھی مانگ ليں اور دعائيں پڑھتے پڑھتے درس گياره بج ليں جس پر گھنٹہ ڈيڑھ گھنٹا صرف ہو گيا۔ پھرکہا کچھ دعائي
گئے۔کيونکہ دير ہو چکی تھی ساتھ ہی لے گئے کہا کھانا کھا لو۔جب کھا چکے تو ارشاد فرمايا اب زوال ہو گيا ہے چلو 

ے عصر کی مسجد ميں نماز ہی پڑھ آئيں۔آٹھ رکعت نوافل خود پڑھانے کے بعد نماز ظہر پھر دعائيں اس انداز سے پڑھيں ک
نماز کا وقت آ گيا۔نماز ختم کرنے کے بعد پھر دعائيں وظائف شروع کئے۔حتٰی کے مغرب کی نماز بھی وہاں ہی اداکرنی 
پڑی اور دعا کا سلسلہ اتنا پڑھا کہ عشا کی نماز کا وقت آ گيا جس کے بعد پڑھتے پڑھاتے۔گياره بجے کے قريب وقت آ 

  ں آرام کيجيئے۔ گيا۔اب آپ نے کہا کہ ذرا جائے گھر مي
دوسری صبح آپ نے اس نو مسلم يہودی کا دوروازه کھٹکھٹايا اس نے جواب ديا کے بھائی صاحب مذھب تمہارا تو بہت اچھا

  ہے ليکن يہ مذہب تمہارا بہت بڑی فراغت چاہتا ہے لٰہذا ميں دين اسالم سے باز آيا ايسا دين تمہيں ہی مبارک ہو۔ 
اده تکليف دی اور يہ انجام ہوا۔ اس لئے احکام اس طرح مسلط کر لئے جائيں تو خطره پس اس نا سمجھ نے وسعت سے زي

  پيدا ہو جائے گا کہ کوئی اصل سے ہی نہ پھر جائے۔ 
پس ثابت ہوا کہ ہر ايک کی تکليف الگ الگ ہے اس طرح ہر ايک کا ذہن بھی الگ الگ ہے۔ اسی طرح اعتقاد بھی الگ الگ

  ہے اور کسی کا پست درجہ۔  ہے۔کس کا بلند درجہ اعتقاد
امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا: کہ ايمان کے اعتقاد کے اعتبار سے پچاس درجے ہں کوئی اس کے پہلے درجے ميں 

اور کوئی دوسرے ميں کوئی دسويں ميں کوئی پندرھويں ميں کوئی بيسويں ميں۔اب جو دوسرے درجے واال ہے وه پہلے 
دوسرے سے بہتر ہے اور پندرھويں واال دسويں سے بہتر ہے۔ليکن پندرھويں والے کو ہر گز نہ  اعلٰی ہے پانچويں واال

چاہيے کے وه پانچويں والے يا دسويں والے کو ذليل يا حقير سمجھے۔ اگر بالشبہ اس کی نظر ميں ان پست درجہ والوں کا 
  اعتقاد جہالت ہوگا ۔ 

  پيش کرتا ہوں ۔ آپ درود شريف پڑھيں ۔ ميں ايک اور مادی مثال 
جيسے کوئی چار پانچ سو روپے ماہوار پاتا ہے اور ايک اور محض ہے جو ايک سو ماھوار ليتا ہے کيا پہلے کو چاہيے کہ 
دوسرے کو ذليل سمجھے ؟ اگرچہ سو روپے ماھوار واال خود اپنی جگہ راضی ہوگا مگر اس کی جگہ اور مرتبے کو پانچ 

  نہ کرے گا ۔ سو روپے ماہوار والد کبھی پسند 
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ميرے بزرگو! ميں يہ عرض کررہا تھا کہ دين هللا ميں انسان کی عرض تکليف تکميل انسان ہے اور تکميل انسان کے لئے 
تکليف رکھی گئی اور تکليف ميں اسی طرح درجات ہيں جس طرح انسانوں ميں درجے ہيں ۔ اعتقاد کے اعتبار سے تو اوپر 

  جے والے کا اعتقاد جہالت ہے۔ کے درجے والے کے نزديک نيچے کے در
  اسی لئے رسالت مآب نے ارشاد فرمايا : 

کہ اگر وه اعتقاد ابوذر کو معلوم ہوجائے گا جو جناب سليمان “ لو علم ابوذر ما فی قلب سليمان الفارسی وکفرتہ اوقتلہ ” 
کردے ۔ اس لئے کہ سليمان فارسی  فارسی کو حاصل ہے۔ تو وه اس کا انکار کردے اس پر کفر کا فتٰوی لگا دے يا اسے قتل

  ۔ “کا اتنا بلند درجہ ہے کہ وه ابوذر کے تصور ميں بھی نہيں آسکتا 
يہ ابوذر سليمان فارسی کے اعتبار سے اس قول کی رو سے کتنے کم درجہ ہيں کہ ان کو اگر معلوم ہوجائے کہ سليمان کے 

  دے ديں يا قتل ہی کر ڈاليں ۔ عقيدے ميں يہ باتيں شامل ہيں۔ تو وه اس پر کفر کا فتٰوی 
اصدق من ابی…ماقتلت ” حاالنکہ حضرت ابوذر کا اپنی جگہ وه عظيم الشان درجہ ہے جناب رسالت مآب معلصم نے فرمايا 

زمين کے اوپر آسمان کے سائے کے نيچے کوئی انسان بھی کہ جس پر آسمان نے اپنا سايہ ڈاال ہو اور وه بولنے ” کہ “ ذر 
  “ وه زياده سچا ہو حضرت ابوذر سے واال ہو اور 

  معلوم فرمايا آپ نے کون تھے يہ ابوذر تمام اہل اسالم کا اتفاق ہے کہ ان کے متعلق حضورکا يہ فرمان ۔ 
حضرات مجھے يہ واقعہ ياد آيا کہ ايک شخص نے ابوذر کو باليا ہم لوگ تمہيں اچھا نہيں سمجھتے ۔ تم حکومت وقت کے 

رہتے ہو۔ ميرے بزرگو! يہ واقعات ذرا تفصيل طلب ہيں۔ ميں تفصيل ميں نہيں جاتا۔ صرف دو لفظ  خالف لوگوں کو ابھارتے
کہ جو مال آرہا ہے وه خدا کا مال ہے؟ اور وه ”ميرے مطلب کے ہيں۔ وه سنيے۔ حضرت ابوذر نے ارباب حکوت کو فرمايا: 

ديئے تھے۔درھم ديئے تھے۔دنيار ديئے تھے۔(درھم فالں کو کيا نہيں دے ديا گيا؟حکومت وقت نے مال خدا ميں سے عطيات 
الکھ  ٢۵کروڑ درھم اور  ٢٠چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دينار سونے کا) اور وه عطيات جو ديئے گئے تھے۔اسکی تعداد 

دينار تھے۔(موجوده وقت کے اعتبار سے آپ اندازه لگائيں کہ اس وقت ايک پيسہ کی قيمت آج کے پانچ روپے کے برابر 
  )۔ تھی

جناب ابوذر کو يہ بات بری معلوم ہوئی تھی کہ مال خدا وندی ميں سے اس قسم کے عطيات ديئے جائيں۔آپ بری بات معلوم 
  فرمانے کے بعد چپ ره ہی نہيں سکتے تھے۔جہاں خالف شرع بات ديکھی۔وہاں ابوذر اٹھ کھڑے ہوئے۔ 

کہ عاص جو ہے اسکی اوالد جب تيس آدميوں تک ”سنا يہی ابوذر فرماتے ہيں عاص کے متعلق کہ ميں نے رسول هللا سے 
۔ کہا گيا کس کے سامنے يہ الفاظ آپ نے سنے؟ آپ نے تمام نشت “پہنچ جائے گی تو اپنے دين اسالم کو تباه کرنے لگے گی

علی”جب کوئی بھی نہ بوال۔تو ابوذر نے کہا کہ “ کسی اور نے بھی يہ الفاظ آپ لوگوں ميں سے سنے؟”گان سے پوچھا کے 
اگرچہ ميں نے الفاظ تو نہيں سنے مگر ”۔آپ سے يہی بات پوچھی گئی جناب امير نے فرمايا“ابن ابی طالب کو باليا جائے

ابوذر جو کچھ کہ رہے ہيں۔وه اپنے کہنے ميں بالکل سچے ہيں۔ اس ليے کہ ميں نے يہ الفاظ حضور سے ضرور سنے کہ 
  آپ نے فرمايا کہ: 

  “ کے نيچے کوئی ايسا نہيں ہے۔ جو ابوذر سے زياده سچا ہو۔زمين کے اوپر اور آسمان ”
تو جب رسول خدا نے گواہی دے دی تو ميں پورے يقين کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابوذر نے جو کچھ حضور کا ارشاد سنايا 

  ہے کہ اس کے بيان کرنے ميں يہ کسی طرح غلط نہيں کہہ سکتے۔ 
۔کہ کيا ابوذر کے متعلق رسول هللا کے يہ الفاظ تم نے نہيں سنے؟جب سنے ہيں۔پھر آپ نے حاضرين محفل کو مخاطب فرمايا

  تو پھر اب کيسے کہہ سکتے ہو کے ابوذر جھوٹ بول رہے ہيں۔اگر تم ايسا کہو گے تو کيا تکذيب رسول نہ ہو جائے گی۔ 
سليمان فارسی کا پايہ کتنا بلند ہوگا اور پس حضرت ابوذر کا پايہ کتنا بلند ہے اور اس سے آپ يہ بھی اندازه لگا ليں کہ جناب 

جب سليمان دروازه اھل بيت کے ادنٰی غالم تھے اور يہ پايہ رکھتے تھے تو اندازه لگائيے کہ وه درواذه کتنا بزرگ ہو گا اور
  اسکا پايہ کتنا بلند ہو گا۔جہاں سليمان جيسے بزرگ جبہ سائی کيا کرتے تھے۔ 

يہ تفصيل ميں کل عرض کروں گا انشاء هللا کہ انسانوں کے مختلف درجے ہيں۔ اعتقاد  حضرات وقت بہت تھوڑا ره گيا ہے
کے لحاظ سے بھی درجے ہيں عمل کے لحاظ سے انسانوں کے الگ الگ درجے ہيں اور يہ بات واضح اور صاف ہے کہ 

نی بات ضرور سمجھ لو بڑے درجے والے اپنے سے کم درجے والے کو ايک قسم گمراہی يا جہالت ميں ديکھتا ہے اور ات
  اور انبياء کے ترک اولٰی کو ياد رکھو۔ 

اھل بيت کی منزلت يہ ہے کہ سلمان فارسی جيسے انکی غالمی پر فخر کرتے ہيں اور اپنے آپ کو اميرالمومنين کے ادنٰی 
  غالم سمجھتے ہيں۔پس جب غالم کا يہ مقام ہو تو آقا کا مقام کہاں ہو گا۔ 

ہے۔کہ کسی شخص کو جاننے يا سمجھنے اور اس کے اندرونی حاالت معلوم کرنے کے لئے  حکما کے ہاں طريقہ مقرر
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  بہترين طريقہ يہ ہے کہ اس کے دوستوں کو اور ہم نوالہ ہم پيالہ آدميوں کو ديکھ لو۔ 
ے اگر تم ان کو کسی طرح نہ ديکھ سکو تو ان کوديکھ لو۔ ان کا پتہ لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص ک

دوست سب کے سب شرابی ہوں تو اگرچہ شرابی نہيں۔تو کم از کم اتنا تو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ اس کے نزديک 
  شراب کوئی عجيب نہيں۔ 

عرض کرنا چاھتا ہوں کہ اھل بيت رسول هللا کے دوست کون کون تھے اور کيسے کيسے تھے اميد ہے مجھے کہ جن 
ميں جھوٹ بول رہا ہوں۔يہ وه بزرگ ہيں”وں خوامخواه بالوجہ کئی يہ نہ کہ دے کہبزرگوں کے نام آپ کے سامنے لے رہا ہ

کہ انہيں جان لينے کے بعد ان لوگوں کی آنکھيں کھل جائيں گی۔جن کی نظر ميں اھل بيت کی وقعت کم ہے۔ پس ميں ان کے 
  ہے۔ “ اويس قرنی”کا نام۔غالموں ميں سے ايک غالم اور ان کے مريدوں ميں سے ايک مريد کو پيش کرتا ہوں جن 

مناظر نجہ ميں سے رہنے والوں کی ايک “قرن”ميرے خيال ميں کوئی مسلمان ايسا نہ ہوگا جو ان سے واقف نہ ہوگا۔لفظ
ہے اور “ قرن”جگہ ہے اگر آپ حج کے لئے جائيں تو جس مقام پر احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ ايک گاؤں ہے۔ اس کا نام 

  رت اويس۔اويس قرنی مشہور ہو گئے۔ اسی قرن کے نام سے حض
آپ کے کان ميں جناب رسالت ماب کا تذکره ہو ۔لوگون سے حاالت پوچھنے شروع کيے۔کيسے نبی ہيں؟ کہا گيا بڑے عجيب 
نبی ہيں۔نور الہی ہيں سايہ تک نہيں ہوتا۔ اتنی کثافت بھی نہيں رکھتٍے۔کہ سايہ ہی نہ ہو۔اتنے پاک اور اپنی خوشبو کے مالک 

  ۔کہ صبح وقت جس کس کوچے سے نکل گئے شام کو گزرنے والے سمجھ جاتے کہ رسول هللا گزرے ہيں ۔ ہيں
اس قسم کے حاالت سنتے ہی غائبانہ ايمان لے آئے اور اتنی ترقی ہوئی ايمان ميں کہ تاريخ کی رو سے زھاد ثمانيہ يعنی آٹھ 

  زاہدوں کے مرتبے کے اعتبار سے سردار مانے گئے ہيں۔ 
زرگو! آپ نے عام طور سے لوگوں سے سنا ہو گا کہ جنگ احد ميں سرکار رسالت مآب کے جب دانت شہيدہوگئے ميرے ب

تو بتالنے والے نے انہيں آکر بتاليا کہ حضور کا دانت کافروں نے شہيد کرديا محبت محبوب کے جذبے نے ايسا جوش مارا 
  کہ دانت نکالنے والے کو باليا اور ايک دانت نکلوا ديا۔ 

بتانے والے نے يہ نہيں بتايا تھا کہ رسالت مآب کا کونسا دانت شہيد ہوا ہے۔ آپ نے ايسے جذبے ميں يہ خيال کيا۔ ممکن ہے 
جو دانت نکلوايا گيا اس کے ساتھ واال دانت حضور کاشہيد ہوا ہوگا۔ پس اسے بھی نکلوا ديا حتی کہ اس طرح ايک ايک 

  دانت باہر نکلوا ڈالے۔  ٣٢کے  ٣٢کرکے 
محبت کے اس جذبے نے اتنی ترقی کی کہ مالقات نبوی کا شوق پيدا ہوا آپ کی والده ماجده زنده تھيں۔ ان کے نان نفطے کا 
انتظام شتر بانی کے ليے جو اجرت ملتی تھی ۔ اس سے کرتے تھے۔ايک دن اشتياق بہت بڑھا ماں سے درخواست کی اجازت

چلے جاؤ مگر ميرے پاس کون رہے گا؟ باآلخر اصرار کے بعد ماں نے اجازت دو تاکہ آقا و مولٰی کی زيارت کرآؤں۔ فرمايا
دی کہ جائيے ليکن آدھے دن سے زياده نہ رہناآپ نے اقرار اور گرتے پڑتے پوچھتے پوچھتے مدينے جا پہنچے۔ اتفاق کی 

لوٹنا پڑا تاکہ ماں سے بات يہ ہے رسول خدا صلعم شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ چھ گھنٹے کامل انتظآر کے بعد واپس 
  کئے گئے اقرار کے خالف نہ ہو۔ 

شام کو جناب رسالت مآب تشريف الئے آتے ہی فرمايا يہ کس کانور ہے جو گھر ميں محسوس کررہا ہوں۔ کون اس گھر ميں 
  آيا تھا؟ 

  لوگوں نے عرض کيا ايک آدمی آياتھا جس کا اويس نام تھا۔ 
  ا نور سارے گھر ميں پھيل گيا۔ فرمايا: اويس ہمارے گھر آيا اور اس ک

حضرات! اويس قرنی وه تھے جو ہر ايک فرقے کہ نزديک مانے گئے ہيں۔ بلکہ کل فرقے ان باکمال ہونے پر اتفاق کرتے 
  ہيں۔ 

رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے ان مربی حق پر ارشاد فرمايا: لوگو! تجھ پر ايک شخص کی بشارت ديتا ہوں جو 
حشر ميں شفاعت کرے گا پروردگار عالم اس کی شفارت سے اس قدر آدميوں کی مغفرت فرمائے گا جس قدر قبيلہ  کل ميدان

  “ اويس قرنی”مضر اور ربيع کے لوگ ہيں۔ يعنی الکھوں کی شفاعت فرمائيں گے؟ اور وه کون ہوں گے؟ جناب 
۔ پھر نيت باندھتے جب رکوع پر جاتے تو آپ کی عبادت کی شان يہ تھی کہ جب رات آتی فرماتے يہ رات شب رکوع ہے

سجود ”ساری رات ايک ہی رکوع پر گذار ديتے۔ بہرحال دوسری رات آتی فرائض کی ادائيگی کے بعد فرماتے آج کی رات 
  ہے اور ساری رات سجده ميں ہی گذار ديتے۔ “ کی رات

ارشاد ہے کہ تفوح روائح الجنة من قبل اليمن و ہی کے سلسلے ميں رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کا يہ“ اويس”جناب 
اشوقاه اليک يا اويس قرن کہ جنت کی خوشبوئيں جن کی طرف سے آرہی ہيں اے اويس قرنی! مجھے کس قدر تيرا شوق 

  ہے۔ 
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بزرگو! آخر ميں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائيں گے تو بعض کی آنکھيں کھل 
  ائيں گی۔ ج

کی شھادت کب ہوئی؟ جنگ صفين ميں۔ امير المٔومنين عيلہ السالم کے ساتھ ان کی غالمی “ اويس قرنی”جانتے ہيں آپ کہ 
  ميں ره کر دشمن امير سے جنگ کرتے ہوئے شہيد ہوئے۔ 

ں گے۔ اس تعداد آدمی آئيں گے جو آکر بيعت کري ١٠٠سے “ کوفے”ميں پہنچے۔ فرماتے ہيں “ جنگ صفين”امير المٔومنين 
آدمی  ٩٩سے نہ کم آئيں گے نہ زياده۔ لوگوں نے ديکھا کہ سچ مچ ايک جماعت وقت مقرره پر آرہی ہے۔ گنتی کی گئی تو 

پائے گئے۔ روای کہتا ہے کہ ميری کيفيت بہت بری ہوگئی کہ جناب اميرقول مبارک ميں ايک شخص کی کمی سے شک پيدا 
فرمايا خدا کی قسم! نہ ميں نے جھوٹ بوال اور نہ جناب آقا محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ نہ ہو جائے۔ حضور عليہ السالم نے 

  و آلہ وسلم نے غلط فرمايا: يقينا ايک اور کو ضرور آنا چاہيے۔ 
يہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ايک شخص دور سے کمبل ميں ملبوس نمودار ہوا بلکہ ٹاٹ کا کرتہ يا عباء پہنے ہوئے تھا وه 

تھا جس ميں تير تھے اور کمان ہاتھ ميں تھی اور دو تلواريں بھی تھيں۔ سيدھا امير المومنين کی خدمت ميں آيا  ترکش ساتھ
  اور عرض کيا يا امير! ہاتھ بڑھائيے کہ بيعت کروں۔ 

ارا جاؤں کہا گيا کہ يہ کوئی پہلی بيعت ہے؟ عرض کيا پہلی بيعت تو کبھی کی ہوچکی آج يہ بيعت کرنا چاہتا ہوں کہ يا تو م
  گا اور شہادت پاؤں گا يا دشمن امير کوفتح کرلوں گا۔ 

کيا فرماتے ہيں آپ اس جنگ ميں امير المومنين حق پر تھے يا وه حق پر تھے جن سے آپ لڑ رہے تھے؟ ان دو صورتوں 
  ميں سے ايک صورت ضرور ہے۔ 

ق پر تھے اور دشمن باطل پر تھے علماء حق پر فرمان نبوی حق تھا ان کی شہادت حق تھی تو حضرت علی ح“ اويس”اگر 
کو ان ہی کو حق ميں ماننا پڑے گا کہ آپ حق پر تھے۔ اس ليے کہ ان ہی کے متعلق ارشاد نبوی سن چکے تھے کہ اويس 

قبيلہ مضر اور ربيعہ افراد جتنوں کی سفارش کريں گے۔ ان کو موت ايمان پر تھی۔ لہذا ثابت ہوگيا يا نہ کہ علی حق پر تھے؟
  ر آپ سے لڑنے واال باطل تھا يا نہيں؟ او

  ہمارے آئمہ طاہرين ميں سے ايک امام کی روايت ميں موجود ہے کہ ميدان حشر ميں منادی کی جائے گی۔ 
  کہاں ہيں ہو جواری جنہو ں نے عہد کيا تھا ميرے رسول سے اور پھر کبھی اس ميں خالف عہد نہ کيا تھا انہوں نے! 

آئينگے۔ ان کے بعد اويس قرنی آئيں گے۔ پھر “ علی”مقداد آئيں گے پھر سرکار فرماتے ہيں ‘ انسلم‘ اعالن کے بعد ابوذر
  اور علی کے حواری باری باری آئيں گے۔ 

  کا اتنا بلند مرتبہ ہے تو اقا کا مرتبہ کيا ہوگا؟ “ اويس قرنی”سبحان هللا! جب 
ء امام حسين عليہ السالم کے حواری آئيں گے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد حسن مجبتٰی کے حواری آئيں گے۔ پھر سيد الشھدا

  تن آئيں گے تمام کے تمام آئيں گے جو ميدان کربال ميں شہيد ہوئے تھے۔  ٧٢
حضرات! ميں چاہتا ہوں کہ صرف دو باتيں آپ کی خدمت ميں پيش کروں۔ کہ حواريوں کے ذکر ميں سے اويس قرنی کا ذکر

ں آپ يہ تھے اور ان کا مرتبہ اس قدر تھا حاالنکہ آپ غالم تھے پس سوچنا يہ ہے کہ آپ سن چکے ۔ جن لوگوں کی نظر مي
غالم جب ايسا تھاتو جن کے غالم تھے وه آقا کس مرتبہ کا ہوگا؟ کہ جس کے ہمرکاب ہو کر اويس شہادت قبول کی۔ پس 

  محکوم کيسا تھا اور حاکم کيسا ہوگا۔ 
رے جائيں گے تو امير المٔومنين کے دوستوں ميں شامل ہو کر آئيں گے اور يہ پھر يہ سوچنا ہے کہ ميدان حشر ميں جب پکا

پھر شہيد کربال امام حسين کے حواری آئيں گے تو آپ کا قافلہ ايک “ ميں بھی ان کا غالم ہوں”کہتے ہوئے آئيں گے کہ 
6انوجوان ہوگا اور کوئی ان ميں سے سال ک 18عجيب قسم کا قافلہ ہوگا۔ کوئی ان ميں ايک سوسال کا بڈھا ہوگا کوئی ان ميں 

  ماه کا بچہ ہوگا۔ 
ميدان حشر ميں جب لوگ اٹھائے جائيں گے تو حکم ہوگا کہ وه لوگ اٹھائے جائيں اور اپنی ”ايک روايت ميں آيا ہے کہ 

مل ہو کر آئيں گے۔ فرياد پيش کريں جن پر دنيا ميں ناحق ظلم ہوا تھا۔ تو بہرحال اويس بھی امير المٔومنين کے دوستوں ميں شا
ذرا تصور کريں آپ اس ميدان کا جب سيدمظلوم کا مظلوم قافلہ حاضرہوگا اور اس دن ہر مظلوم اپنے ہر ظالم سے بدلہ لے 

  جائے گا۔ 
سبحان هللا! يہ قافلہ حشر کے دن کس شان سے چلے گاآگے آگے سيد الشھداء امام حسين عليہ السالم ہوں گے اور غالباً داہنے

شکل رسول علی اکبر ہوں گے اور بائيں طرف آپ کے کٹے بازؤں کے ساتھ جناب عباس پھر سفيد داڑھياں والے طرف ہم 
حبيب بن مظاہر وغيره ہوں گے۔ ذرا ديکھئے و سبھی قافلہ ساالر کربال کے ہمراه تمام شھيد آگئے؟ غور کريں کہ تمام شھيد 

کہ نہ پاؤں سے چل سکتا ہے۔ نہ سوار ہو کر آسکتا ہے اس کا نام آگئے مگر ہاں ايک شہيد نہيں معلوم وه اتنا کم سن ہے 
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اصغر بے شير ہے۔ ايک مرتبہ قيامت ميں زلزلہ آگيا کہ کربال کا وه سب سے ننھا شہيد وه آرہا ہے۔ دادی کے ہاتھوں ميں وه 
روردگارا ميں بے گناه مارا فاطمہ کا نور آرہا ہے۔ اس طرح کہ ايک ہاتھ گلے پر اور ايک ہاتھ خدا کے دربار ميں ہے کہ پ

گيا۔ پروردگارا ميرے باپ کے غزه داروں کو بخش دے کہ ان کی آنکھيں روئی تھيں اس حسين کو روئيں تھيں جس سے 
  زياده کوئی مظلوم نہ تھا اور اس سے زياده کسی اور پر رونے کا کسی او رکو حق ہی حاصل نہيں۔ 

نہ روئيں۔ انصاف کرنے والو علی اکبر کی جوانی ياد کرو۔ اس پر نہ ہائے کس کس کو ياد کريں اور کس کس پر کيوں 
روئيس علی اصغر کی بے زبانی ياد آئے۔ اس پر نہ روئيں دنيا والو اوالد والو! ہم نہ روئيں جب کہ رسول کی بيٹياں ننگے 

رسول هللا اپنے کندھوں پر حسين سر آئيں پا برہنہ آئيں۔ تم ہی انصاف کرو۔ کہ ہم کيوں رو رہے ہيں؟ کيا اسی ظلم کی خاطر 
کو چڑھاتے تھے۔کہ ان کے ماننے والے نيزے پر سر مار کر شہيد کرديں۔ مسلمانو! انصاف کرنا کيا رسول هللا امت والوں 

  کی خدمت اس خاطر کرتے تھے کہ ان کے گھرانے تباه کردياجائے گا۔ 
اس طرف آگئی۔ مسلمانوں انصاف کرنا ذرا گھر جا کے بزرگو! آج محھے کچھ اور مسائل بيان کرنے تھے مگر عنان بيان 

سوچنا۔ايک شخص قوم کے لوگوں ميں سب سے بڑا مہذب اس کی ساری عمر لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہوئے گذر گئی۔
اچانک اسے موت آگئی اس کی بيماری پر لوگ بيمار پرسی کرنے آئے۔ اگر وه بھوکا تھا خود نہ کھايا اسے کھاليا۔ باآلخر 

  س کے مرنے پر سب لوگ آئے اس کا جنازه اٹھايا جارہا ہے۔ ا
ليکن امت کے والی کا يہ فرزند ہے بھوکا ہے۔ پياسا ہے۔ عالم غربت ميں ہے اور اس کا جنازه تک اٹھانے واال کوئی نہيں 

  ہے کاش کوئی سمجھ ليتا کہ فرزند رسول پانی مانگ رہا ہے اس ے پانی پالديا جائے۔ 
ے بھی جانے ديجئے دل پر نشت سا چھبھتا ہے۔ کہ لوگوں نے يہ نہ سمجھا کہ رسول کا نواساقتل کيا جارہا ميں کہتا ہوں اس

ہے۔ قتل کرنے والے کون ہيں؟ حسين کو يہودی قتل کرتے اتنا رنج نہ ہوتا۔ عيسائی قتل کرتے اتنا غم نہ ہوتا۔ او! يزيد امام 
  وس انہيں ان کے نانا کے کلمے پڑھنے والوں نے مارا ہے۔ حسين نبی کا نواسا ہم سے شکايت کررہے ہيں کہ افس

افسوس حسين کو نواسہ رسول نہ سمجھتے تو ہم کو رنج نہ ہوتا۔ دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہيں۔ حسين کو علی کا جگر گوشہ 
  نہ سمجھتے تو اتنا غم نہ ہوتا۔ مارنے والے ظالموں نے ہمارے امام کو مسلمان نہيں سمجھا۔ 

  وامسلمانوں کے سامنے کسی مسلمان کا جنازه بے گور و کفن بولتی بنا ہو؟ کيا يہ کبھی ہ
ہم نے کئی بار ديکھا ہے کہ مسلمانوں کے شہر يا محلہ ميں کوئی مسافر آيا۔ مرگيا۔ محلے والے يا گأوں والے اکھٹے ہوگئے۔

  ليں گے۔ آپس ميں کہتے ہيں کہ آج کاروبار نہ کريں گے جب تک اس غريب الوطن کو دفن نہ کر
جب کبھی يہ بات ياد آتی ہے يا حسين دل بجھنے لگتا ہے۔ ايک اور مقام کا ذکر ہے کہ وہاں ايک مسافر آگيا۔ ايک دو مہينے 

وہاں رہا ايک نيک يا مقدس آدمی تھا تمام گاؤں والے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہيں ايک بڑھيا بھی اس کا حال کو ديکھتی 
بيٹی اور ماں اس پر ضرور روتيں آج اس کے اوپر رونے ‘ افر گھر ميں ہوتا تو اس کی بہوہے اور کہتی ہے کہ اگر يہ مس

  واال کِوئی نہيں چلو ہم ہی اس پر جا کر روئيں۔ 
مگر افسوس رہے افسوس يہاں زينب کو ہميں شکايت کبھی نہ ہوتی کہ زينب کو چھوڑ ديا جاتا سکينہ کو اجازت مل جاتی۔ 

نکھوں کے سامنے ديکھ رہی ہيں کہ حسين قتل ہوگئے۔ انکا جنازه کوئی اٹھانے واال نہيں ہے۔ اور مسلمانو! يہ بچی يہ بہن آ
  نہ کوئی انہيں دفن کرنے واال ہے۔ 

حاالنکہ رسالت مآب صلعم فرمايا کرتے تھے کہ تم ميں سے کوئی مرجائے تو بہت جلدی بغير کسی دير کے دفن کرديا 
ہے گا۔ بيٹی الگ روئے گی۔ بہن الگ فريا دکرے گی۔ ماں الگ پريشان ہوگی اور جائے۔ اس ليے کہ جب تک جنازه پڑا ر

  کہے گی کہ آج کوئی بھی نہيں۔ جو ہماری اس ميت کی طرف متوجہ ہو۔ 
رسالت مآب نے فريا کہ کوئی تم ميں سے مر جائے اور رات آجائے تو مردے کے پاس چراغ جال دينا کہ مردے کا اندھيرے

ہين ہوگی۔ ليکن يہاں امام حسين اٹھ چکے ہيں۔ رات آگئی ہے يا رسول هللا! مسلمان امت ميں سے کوئی ميں رہنا اس کی تو
ايسا نہيں ہے جس نے چراغ جاليا ہو۔ ہاں يہ ضرور کيا کہ مخدرات عصمت پناه جن خيموں ميں پناه گزيں ہيں ان خيموں ميں

  کرتے ميں آگ لگی ہے۔  آگ لگا دی گئی۔ کسی بی بی کا برقعہ جل رہا ہے کسی بچی کے
مسلمانو! کافر بھی ہوتا تو اسے بھی کچھ رحم آتا۔ چھوٹے بچوں کو روتا ديکھ لے جن کا باپ سامنے مرا پڑا ہو۔ ان کے سر 

پر ضرور ہاتھ پھيرے گا۔ مگر يہاں سر پر ہتاھوں کا پھرنا تو کجا رہا۔ گردن کٹی ہوئی الشيں سامنے پڑی ہيں۔ سکينہ بے 
با با خيمے جل گئے۔ بابا کانوں سے گوشوارے اتر ”کٹی ہوئی گردن پر جا گرتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ  اختيار باپ کی

گئے۔ زينب ادھر سے گھومتی چلی ہے کہ ادھر شمر ملعون آن پہنچا۔ شمر پہلے پہنچ گيا۔ دره اس ظالم کے ہاتھ ميں ہے۔ 
بابا اس شمر پليد سے ”اور فريا کرتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ بچی کے پاس جا کر ايسا ظلم کيا کہ بيٹی کو الش چھوڑنی پڑی 

  “ بچا ليجئے۔
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خداوندا حسين کے رونے والوں کا رونا منظور فرما۔ 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس چہارم

  ھ ١٣٧۵محرم الحرام 4بتاريخ 
قال هللا بتارک و تعالٰی سبحانہ فی کتابہ المبين افغير دين هللا يبغون و لہ اسلم من فی السموت و االرض طوعا و کرھا واليہ 

   oيرجعون 
حضرات جناب احديث غراسمہ اپنے کالم بالغت ميں ارشاد فرماتا ہے کہ کيا لوگ هللا کے دين کے سوا کسی کی خواہش 

کرتے ہيں۔ حاالنکہ آسمانوں اور زمين کے دہنے والے اسی کے ليے اپنی گردنيں خم کئے ہوئے ہيں خوشی سے يا جبر و 
   قھر سے اور آخرکار اسی کی طرف بازگشت ہونے والی ہے۔

چونکہ يہ تقرير مسلسل چلی آرہی ہے اس ليے ضرورت ہے کہ ايک منٹ ميں صرف آپ کو يہ بتادوں کہ کل ميری تقرير 
  کہاں تک پہنچی تھی اور پھر جو آج کا پروگرام عرض کرنا ہے شروع کيا جائے گا۔ 
کچھ احکام ہيں جو ہمارے ليے نافذ  کل يہ عرض کيا گيا تھا کہ هللا کا دين جس کا وه اسالم بے تعبير کرتا ہے اس دين ميں

کيے گئے ہيں اور اس ميں اس کا فائده نہيں بلکہ فائده ہمارا ہے اور وه يہ کہ ان پر عمل کرنے سے ہماری تکميل ہو جائے۔ 
۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ ہم کو اس امر کی تکليف دی“مکلف”۔ اور اس بناء پر ہم ہيں “تکليف”ان احکام کے تعلق کا نام ہے 

گئی ہے کہ ہم ان احکام پر عمل کريں۔ نيز عرض کيا گيا تھا کہ درجات انسانی مختلف ہيں لہذا ناممکن تھاکہ ہر انسان کو 
يکساں تکليف دی جائے۔ ورنہ ظلم ہوتا اگر پروردگار عالم قوت سے زياده کسی کو تکليف ديتا اور چونکہ ظلم سے وه ذات 

قابليت يا اس قدر کہ اعتبار سے جيسا کسی کو پايا ويسی ہی ‘ ا ويسا ہی وه بن گياپاک ہے۔ اس ليے اس نے جيسا کسی کو بتاي
تکليف بھی اس کو دی گئی۔ معصوم کو وه تکليف نہ دی جو غير معصوم کو دی گئی۔ ايک جاہل سے متعلق وه تکليف نہ 

  رکھی جو عالم سے متعلق رکھی گئی۔ 
گيا۔ لہذا اب عرض کرنا چاہتا اور آپ آج کی تقرير اس فقره سے کرتا يہاں تک عرض کرنے کے بعداب سلسلہ بيان مرتبط ہو

  ہوں جو شايد پرسوں عرض کيا تھا کہ 
جو عراف ہيں ان کی معرفت ايک درجہ خاص يا ايک خاص منزل و مرتبہ پر پہنچی ہوتی ہے ان کے ليے وه درجات جو 

  اس منزل سے گرے ہوئے ہوتے ہيں جہالت ہوتے ہيں۔ 
  واال اس کو ابھی تصور ہی نہيں کرسکتا کہ اس کے اوپر کيا درجہ اور کيا چيز ہے؟  اور نيچے درجے

يہ وه حقيقت ہے جسے آپ آگے چل کر سماعت فرمائيں گے کہ جو کوئی بھی کسی منزل بلند پر پہنچ چکا ہے اس کے 
پنی حيثيت کے موافق جس درجے پرسامنے تمام نيچی کی منزليں ضالتيں ہيں يا کم از کم جھالتيں ہيں۔ نيز يہ کہ جو شخص ا

پہنچا ہوا ہے۔ وه درجہ اس کے ليے باعث خوشی ہے اورسبب راحت ہے اس ليے کہ وه سمجھتا ہے کہ ميں اس درجہ کمال 
پر پہنچ گيا اور يہی وجہ ہے کہ يہ امر اس کے واسطے باعث سرور ہے۔ ليکن اس کے اوپر کے درجہ والے کے واسطے 

ہے بلکہ اوپر کے درجہ کے اعتبار سے يہ نچال درجہ اس کے نزيدک جھالت اور گمراہی قرار  يہی درجہ باعث رنج ہوتا
  پاتا ہے۔ 

  آپ کی خدمت ميں توضح کے ليے مثال پيش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ميں يہ بات واضح ہوجائے۔ 
اہوار ہو جائيں تو اس کے ايک شخص ہے جسے سو روپيہ ماہوار ملتے ہيں۔ اگر اس کے ليے يہی روپيہ چار سو روپيہ م

واسطے رنج ہوگا۔ ليکن يہی چار سو روپيہ ماہوار اس شخص کے ليے جو تين سو روپيہ ماہوار لينے واال ہے اس کے گھر 
  ميں عيد ہو جائے گی۔ 

تو يہ دونو شخص اپنے درجے کے اعتبار سے رنج اور خوشی حاصل کرتے ہيں۔ ايک ہی چيز کے اعتبار سے رنج کا 
  ہے اور دوسرے اعتبار سے خوشی بن جاتی ہے۔  باعث بنتی

ٹھيک اس طرح معرفت کے اعتبار سے جو زينٔہ بلند پر پہنچ چکا ہے اس کے ليے وه درجہ سبب خوشی ہوتا ہے ليکن 

 
   



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

 
 

  نيچے کی منزل کو وه سمجھتا ہے کہ عين ِجھالت ہے۔ 
  ت کچھ آپ کی سمِجھ ميں آجائے گا۔ بزرگوں کی خدمت ميں التماس کرتا ہوں کہ آپ اسے ذہن پر رکھيں اس سے بہ

پس گذارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے اعمال بلند ہوتے رہتے ہيں ہماری معرفت کے اعتبار سے ہمارے گناه بھی 
بدلتے ہيں۔ ايک شخص کا فعل اس کی حيثيت کے اعتبار سے ثواب ہے ليکن وہی فعل اس سے بلند معرفت والے کے 

  واسطے گناه بن جائے گا۔ 
گويا اس اعتبار سے آپ لفظ رنج کو ہٹا کر گناه کرديجئے۔ وہی شئے مادی اعتبار سے رنج تھی معرفت ميں جا کر گناه بن 

جائے گی۔ علی ہذا جو شئے مادی طور پر خوشی کہالئے گی معرفت ميں ثواب بن جائے گی۔ديکھئے نماز ايک ہی شئے ہے
اب بن جاتی ہے ليکن صاحب معرفت کے واسطے يہ ہی نماز گناه لکھیليکن ايک آدمی نماز ادا کرتا ہے اس کے واسطے ثو

سو روپيہ ملنے لگے تو رنج ہو گا علی ہذا بلند  ۴سو روپيہ والے تو  ۵جاتی ہے۔ ٹھيک جس طرح کم چيز رنج تھی مثال 
يے اسی نماز کا معرفت والے کے ليے کم معرفت والے کا سا فعل گناه بن جائے گا اور اسی طرح بلند معرفت والے کے ل

ستر درجے زياده ہوں گے اور اگر اس سے کوئی بلند معرفت واال ہے اس کی ايک نماز پر ہزار نماز کا ثواب مرتب ہوگا۔ 
اسی طرح جس قدر درجہ بلند ہوگا نماز کے درجہ بھی بڑھتے جائيں گے حتی کہ ايک نماز تمام عالم کی نمازوں کے برابر 

  ايک وه درجہ آتا ہے کہ دونوں جھانوں کی نمازيں اس نماز سے کم ہو جائيں گے۔ درجہ پائے گی اور اس سے آگے 
اسی توضيح کی تائيد ميں جناب رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کا وه قول مدنظر رکھيے جو آپ نے جناب امير 

  المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے حق ميں ارشاد فرمايا۔ 
حضور کا درجہ سامنے رکھيے۔ اگر جکہنے واال کوئی اور ہوتا احتماالت کی بڑی گنجائش تھی۔ ليکن  آپ اس اعتبار سے

کہنے واال وه ہے جو اعمال کی حقيقت کا جاننے واال اور اعمال کرنے والے کی حقيقت سے بھی واقف۔ جن کا بولنا خود 
  عن الھوٰی ان ھو اال وحی يوحی وحی خدا ہے۔ کہ قرآن پاک ان کے حق ميں ارشاد فرمائے: و ما ينطق 

  اس آيت کے يہ معنی نہيں کہ ميرا رسول جب بولتا ہے وحی نازل ہو جاتی ہے۔ 
بلکہ معنی يہ ہيں کہ ميرا رسول اپنے نفس کی خواہش سے کبھی نہيں بولتا بلکہ جب وه بولتا ہے اُس کا بولنا ہی وحی ہوتا 

  ہے۔ 
  آيت کريمہ کے صرف دو ترجمے ہو سکتے ہيں۔ 

  ۔ حضور کا بولنا خود وحی ہے۔ ١
۔ حضور کا نطق بھی بولنا جو آيت کريمہ ميں بيان فرمايا ہے اس سے مراد يہ ہے کہ ذات محمد مصطفٰی رسالت مآب صلی٢

  هللا عليہ و آلہ وسلم ہی تو سراپا وحی ہے۔ 
ذات سرکار خود علم ہی علم وحی کا مطلب کيا ہے؟ وحی کا مطلب علم صحيح ہے کہ حضور حکم دے دو۔ علم سکھا دو۔ 

  ہے۔ سراپا علم ہے۔ 
  پس جب وه ذات علم ہی علم ہے تو کيو ں نہ کہيں کہ ان کا بولنا علم ہے۔ ان کا بولنا وحی ہی وحی ہے۔ 

ميرے بزرگو! يہ قول جو حضور کے سامنے پيش کر رہا ہوں وه ہمارا قول نہيں ہے بلکہ رسول خدا نے فرمايا ہے اور آج 
سالم بلکہ ساری دنيا اقرار کرتی چلی آئی ہے کہ خندق کی لڑائی ميں سرکار سالت مآب نے زبان مبارک سے تک کل اہل ا

ارشاد فرمايا: ضربت علی يوم خندق افضل عبادة الثقلين۔ کہ دونو جہان کی عبادت سے بلند درجہ رکھتی ہے علی کی وه ايک
ايک طرف رکھيں اور صاحب معرفت کی ايک نماز دوسرینمازيں  ۵٠ضربت جو خندق کے دن آپ نے لگائی تھی۔ جيسے 

  نمازوں سے بہتر ہوگی۔  ۵٠طرف رکھيں تو اس کی ايک نماز جاھل عامی کو 
جاھلوں کی عقل ايک جگہ کردی جائے چونکہ  ۵٠يہ اصول ہے کہ صفات معنويہ ميں ناقصوں کا مجموعہ ناقص ہوتا ہے 

ايک کامل اگر ان کے سامنے آجائے تو اس کی عقل پر سب غالب اور کامل سب ناقص ہيں لہذا مجموعہ بھی ناقص ہوگا اور 
  ہوگی۔ 

جمع ہوجاھيں وه ايک سب پر غالب ہوگا  ١٠٠مثال کے طور پر ايک بی۔اے کے مقابلے ميٹرک ناقص ہے اگرچہ ميٹرک 
  اور سب کو پڑھائے گا۔ 

معرفت کامل کے مقابلے ميں ہم سب کی بلند پس ثابت ہوا کہ ناقصوں کا مجموعہ ناقص ہی ہوگا ٹھيک اسی طرح صاحب 
مجموعہ بھی ناقص ہی ہوگا۔ علی ہذا معصوم کے اعتبار سے تو وه ديکھ لو تو وه کامل ہے اور اس کے سامنے غير معصوم 
وغيره سب کہ يہ حقيقت ہوگا۔ مطلب يہ کہ معصوم کی معرفت کے مقابلہ ميں سب غير معصوموں کی معرفت ناقص ٹھہرے 

  ح اس کی عبادت کا ثواب بھی ان سب کے ناقص مجموعہ ثواب کامل ثواب ہوگا۔ گی اسی طر
پس يہی وه مقام ہے جو مقام علی ہے۔ يہی وه منزل ہے جھان علی ہيں کہ تمام مالئکہ تک کی عبادتيں ان کے بالمقابل ناقص 
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لم نے فرمايا تھا کہ ايک ضربت علی کیاورکم مرتبہ نطر آرہی ہيں اور يہی وجہ تھی کہ رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وس
  ثقلين کی عبادت پر غالب اور کامل ہے۔ 

  يہ حديث نبوی متفق عليہ ہے آيات کريمہ اس کی تائيد کرتی ہيں۔ 
اس حديث نے ثابت کرديا کہ تمام آدميوں سے علی کی عبادت افضل ہے بلکہ عالم ناسوت ملکوت سب کی عبادت ان کی 

پس جب ضربت علی بلند ہوئی تو مالئکہ معرفت ميں ناقص ہوئے جب وه ناقص ہوئے تو وه  عبادت کے سامنے ہيچ ہے۔
کامل ہی تو تھا جو ناقص مجموعہ کو تعليم دے رہا تھا۔ يہ حقيقت اس قدر واضح ہے کہ اس ميں کوئی گنجائش کسی شبہ کی 

  نہ ہونی چاہيے۔ 
  چاہتا ہوں کہ دو باتيں آپ مد نظر رکھيں۔  حضرات اس تمام توضيح سے اصل مطلب ميرا يہ ہے کہ ميں کہنا

۔ ميں نے عرض کيا تھا کہ گناه بدلتے رہتے ہيں۔ جيسے ميرے اعتبار سے کہ ميں ناقص ہوں ميری نماز ميں خياالت آئيں ١
ا کہ نماز کے بعد فالں فالں چيز بازار ميں فالں دکان سے جاکر خريديں گے وغيره تو ميرے ليے نماز ميں اس خيال کا آن

گناه نہيں ہے کيونکہ ميری نماز ہے۔ ليکن اگر کوئی صاحب معرفت ہو تو اس کی ايسی نماز اس کے منہ پر واپس مار دينے 
کے قابل ہوگی۔ اس کی نماز ايسی ہونی چاہيے جو ان تخيالت سے پاک ہو اور اگر اس کی نماز ميری نماز جيسی ہو تو وه 

يں کسی فقہ کے مسئلہ کا ہی خيال پيدا ہو جائے تو وه نماز ہو جائيگی ليکن نماز نہيں ہوگی۔ اسی طرح نماز کے دوران م
ايک شخص جو معصوم ہے اس کی نماز ميں اگر کسی قسم کا بھی تصور آگيا تو اس کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی اور 

سا کسی صورت نہيں نکلتا اور ايسی نماز بالکل نہ ہوگی۔ بلکہ معصوم کی نماز کا حال يہ ہوگا کہ تير پاؤں کے اندر جا گھ
کھينچ کر زبردستی نکالنے سے بڑا درد ہوتا ہے۔ رسالت مآب کو اطالع ملتی ہے ارشاد فرماتے ہيں: تير اس وقت 

نکاالجائے جب کہ حضرت علی بحالت نماز ہوں۔ علی نماز شروع کرتے ہيں دنيا و مافيا سے اس قدر بے خبر ہوتے ہيں کہ 
  جناب امير عليہ اسالم کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کس نے تير کو نکاال ۔  تير نکاال جاچکا تھا اور

ميں موجود ہے کہ امام زين العابدين عليہ السالم رات کا وقت ہے ۔ آپ عبادت اٰلہی ميں مشغول ہيں “ مستمل االعمال ” کتاب 
۔ گھر بھر ميں ايک شور برپا ہوتا ۔ گھر ميں سے ايک بچہ گر پڑتا ہے ايسی شديد چوٹ لگی کہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی 

ہے ۔ حسب قاعده شور عورتوں اور بچوں کا مشہور ہے ۔ خادم بچے کو طبيب کے پاس لے گيا پٹی باندھی گئی ۔ پھر بھی 
  درد کے مارے بچہ کراه رہا تھا ۔ 

کے سامنے پٹی باندھے امام زين العابدين عليہ السالم اپنی عبادت سے صبح کے وقت کھير جاکر فارغ ہوئے ۔ بچہ جب آپ 
۔ کہا گيا حضور رات آپ عبادت ميں مصروف تھے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تمام “ ہيں يہ پٹی کيسی ؟” آيا آپ نے فرمايا: 

  لوگ جانتے ہيں اسے 
حضرت امام عليہ السالم نے فرمايا وهللا مجھے قطعاً کچھ خبر نہيں ہوئی کہ کب شور مچا کب ہڈی ٹوٹی اور کس طرح اسے 

  پنی طبيب پاس لے گئے۔ ا
  يہ تھا وه عرفان کا مقام خاص جس پر امام عليہ السالم فائز ہيں۔ 

پس ميرے بزرگٓو جيسا کہ کبھی ايک مرتبہ ضمناً عرض کيا تھا کہ معرفت پر اعتبار سے جتنی معرفت بلند ہوگی نماز بھی 
ہمارے ناقص اعتبار سے ہونگے ليکن بڑے مرتبہ  بلند ہوگی اور گناه بھی بدلتے جائيں گے جو ہمارے لئے گناه ہونگے وه

  والوں کے ہاں اس قسم کے گناہوں کا تذکره ہی چھوڑ ديجئے اس مرتبہ کے گناه کچھ اور طرح کے ہی ہوتے ہيں ۔ 
اب وه وقت آگيا کہ آپ کے سامنے بيان کردوں کے علماء نے فرمايا انسانوں کی سات قسميں کی گئی ہيں گويا انسان کے 

  ے قائم کئے ہيں : سات درج
  اور خٰفی ) ٧خفی ) ۶ودح ) ۵سر ) ۴قلب ) ٣نفس ) ٢بدن ) ١

  يہيں سات منزليں ہر منزل سے ايک خاص علم کا تعلق ہے اور ہر ايک منزل پر پہنچ جانے والے کی نماز الگ نماز ہے ۔ 
کہ بے ”، “ ة تنھی عن الفحشآِء والمنکر ان الصلوٰ ” قرآن پاک ميں ارشاد ہوتا ہے کہ رب الٰعلمين ارشاد فرماتا ہے “ بدن)” ١

۔ پہال درجہ بدن ہے ۔ اس درجے والے نہ بری باتيں اور ہيں“شک نماز تمام بے حيائيوں اور بری باتوں سے روک ديتی ہے 
  جن سے نماز روکے گی ۔ لٰہذا دوسری منزل والوں کے لئے اور قسم کی برائياں ہوں گی جن سے انہيں نماز روکے گی ۔ 

چاہتا تھا کہ اس مضمون کی تفصيل عرض کرتا ۔ چونکہ چھ اور مجالس باقی ره گئی ہيں اور آپ بھی الحمد اس وقت آج 
جديد الذھن ہيں اور پھر محبِت اہل بيت کی وجہ سے آپ کی روح کا تعلق ان سے ہے جو مجسم عقل ہيں ۔ اس لئے جس بات 

  پہلے اسے با برکت ان کے سمجھ ليتے ہيں ۔ کو اور لوگ نہيں سمجھ سکتے آپ سمجھنے کے وقت سے 
ميں نے عرض کيا کہ پہلی منزل بدن ہے ۔ اس علم کا ام علم لطيفہ بدنيہ ہے آپ تصور فرمائيں گے کہ ہمارے پيشوا کہاں 
دت اور کس مقام پر ہيں اور ان کے مخالف کہاں ہيں ۔ بہر حال اس منزل ميں اعمال اور شرائط کی تعليم دی جاتی ہے کہ عبا
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کے لئے اس طرح بيٹھا جائے ۔ اس طرح جاگا جائے اس طرح سويا جائے ۔ ان تمام اعمال و آداب کا تعلق اصالح معاش سے
  ہے ۔ پس اس منزل ميں اس کا علم کا تعلق اس سے ہے کہ دنيا ميں کيسے رہا جائے ۔ 

ادا کيا جائے اس لحاظ سے يہ مسائل يہی منزل ہے جس ميں بتايا جاتا ہے کہ رکوع اس طرح کيا جائے ، سجده اس طرح 
ظاہر شريعت کے ہيں ۔ ان کے اعتبار سے ايسی نماز پڑھی جائے کہ اس کے کسی رکن يا شرط ميں غلطی نہ ہو نماز کو 

  سمجھو اور شيطان سے بچايا جائے ۔ يہ بدن کی نماز ہے يہ نماز تمام ظاہری گناہوں سے بچاتی ہے ۔ 
ھان مبارکہ ميں يہ وضاحت آگئی ہے ۔ ورنہ ميرا قصور سمجھے کہ ميں زياده واضح نہ ميں يقين کرتا ہوں کہ آپ کے اذ

  کرسکا ہوں گا ۔ 
تو يہ نماز ارکان ظاہری اور مسائل ظاہری کے مطابق ہو گی يہ نماز کون سے گناہوں سے روکے گی ؟ تمام برے گناہوں 

ر جانے سے ، خيانت کرنے سے، مکر سے جيسے جھوٹ بولنے سے ، کسی کا مال غصب کرنے سے ، وعده سے پھ
  فريب اور دغا بازی سے ميدان غزا سے بھاگ جانے سے وغيره سے بچائے گی۔ 

اگر کسی کی نماز اسے ان گناہوں سے نہ بچائے اور وه برابر نماز پڑھتا چال جائے تو کيا يہ نماز نماز ہوگی؟ قرآن پاک تو 
  نماز ہر قسم کی بے حيائيوں اور برائيوں سے روکتی ہے۔  کہتا ہے ان الصلوة تنھی عن الفحشاء و المنکر کہ

اگر نماز ہوتی رہے اور لوگوں کا مال بھی غضب ہوتا رہے اور لوگوں کو ان کے مرتبے سے گرانے کی کوشش بھی جاری
  رکھی جائے تو کہنا پرے گا کہ کالم الہی کی رو سے ايسی نماز نماز نہيں۔ 

ہيں۔ ليکن بہت سے ايسے بھی ہيں جو اس پہلے مرتبہ ميں ہی فيل ہيں جب يہ لوگ پہلیاس منزل کی نماز پڑھنے والے بہت 
  منزل ميں ہی ايسے رہے تو باقی منزليں تو عليحده اور ايک طرف رہيں۔ 

۔ نفس۔ دوسری منزل نفس کی ہے۔ اس کا علم اخالق اور فضائل سے تعلق رکھنا ہے کہ انسان اپنے نفس ميں کون کون سی ٢
  پيدا کرے۔ فضيلتيں 

اس منزل ميں بنماز ظاہری طور پر تو وہی ہی ہوگی ليکن روح نماز خشوع اور خضوع ہوگی۔ يہ نماز کيا ہے؟ انقياد المر هللا
ہے کہ خدا کے اوامر کے سامنے جھک جايا جائے۔ بالفاظ ديگر خوف و رجاء کے درميان کی حالت پيدا ہونے کے سبب 

  نزل کی نماز ہے۔ اطمينان حاصل ہوجائے۔ يہ دوسری م
اس درجہ ميں نماز کون سے گناہوں سے بچائے گی؟ يہاں اس مکاری يا بے ايمانی کا ذکرنہيں رہا جس سے بچنے کا ذکر 

پہلے ہوچکا۔ يہ نماز اخالق رويہ سے بچائے گی۔ نفس ميں جس قدر بری عادات يا گندے اخالق ہوں گے ان سے يہ نماز 
آئے يا نہ آئے۔ مثالً بزدلی ايک ردی خلق ہے۔ يہ نماز اس سے بچائے گی۔ مثالً بخل بچائے گی چاہے عمل کرنے کی نوبت 

بے وفائی کا ماده ہونا وغيره وه گناه ہيں جن سے اس منزل کی نماز بچائے گی۔ يہ دوسرے درجہ کی نماز ہوگی ‘ کا ہونا
  ۔ پہلی منزل ميں جرم ڈاکہ زنی تھا۔ يہاں يہ نہيں بلکہ ردی عادت سے بچنا ہوگا

لوٹ کھسوٹ وغيره کو کيا کيا سمجھے گا۔ ہم ايسوں کی نماز جو پہلے درجہ والوں کی ‘ اب اس دوسری منزل واال دغا بازی
  نماز ہے اس درجہ والے کے ليے نماز نہ ہوگی بلکہ گناه ہوگی۔ 

لق ہوگی۔ اس منزل کی۔ منزل قلب: تيسری منزل قلب ہے اس کا تعلق علم کلی سے ہے يعنی صفات کماليہ سے يہ منزل متع٣
نماز حضور اور مراقبہ ہے۔ جہاں پہنچ کر نمازی يہ نہيں سمجھتا کہ وه يہاں کھڑا ہے بلکہ وه يہ سمجھتا ہے کہ وه عين 

  بارگاه خدا ميں حاضر ہوگيا۔ وه ديکھ رہا ہوتا ہے يا کم از کم يقين کر رہا ہوتا ہے اسے خدا ديکھ رہا ہے۔ 
کہ تيری عبادت اس طرح ہو کہ گويا “ واعبد ربک کانک ترا وان لم فانہ ھو يراک”ہے کہ  جسے حديث صحيح ميں وارد ہوا

  تو اسے آنکھوں سے ديکھ رہا ہے ورنہ يہ جان کہ وه تجھے ديکھ رہا ہے۔ 
ٰی کیمثالً نمازی نے پڑھنا شروع کيا الحمد هللا رب العلمين الرحمن الرحيم ملک يوم الدين پہلے غائب کی حيثيت سے خدا تعال

صفات بيان کرنے لگا (کہ الہی توکل جھانوں کا پرودگار ہے تو نہايت مھربان اور بخشش کرنے واال ہے تو روز جزا کا 
غائب کالم خطاب سے ‘ حقيقی مالک ہے) اس بيان صفات الہيہ ميں اس قدر غرق ہوا کہ يکايک محويت کا عالم طاری ہوگيا

اياک نعبد و اياک نستعين (کہ خداوندا تيری ہی بندگی کر رہا ہوں اور تجھ سے ہی  بدل گيا اور اب وه يہی نمازی کہہ رہا ہے
  امداد چاه رہا ہوں)۔ 

  يہ ہے حضور اور مراقبہ کی منزل۔ تو اس ميں پہلی منزلوں کی سی صفات ہوں گی نہ ان جيسے گناه ہوں گے۔ 
ت غفلت ميں نہ گزرے گا۔ کسی گھڑی وه غافل نہ اس منزل کے گناه فضول امور اور غفلت ہوں گے ايسی نماز ميں کوئی وق

  ذکرميں پوری طرح شاغل رہے گا۔ اس کی نماز حضور ہی حضور ہوگی۔ ‘ رہے گا
  ذره بھر غفلت اور فضول شئے کی طرف التفات يا خيال کاچال جانا اس منزل کے گناه ہوں گے۔ 

  اس منزل والے کے سامنے پہلی منزليں ايک طرح سے گناه ہوں گی۔ 



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

 
 

منزل ستر ہے اس منزل ميں علم حقيقی سے تعلق ہوتا ہے۔ اس منزل کی نماز مناجات اور ‘ منزل ستر: چوتھی منزل ۔۴
مکالمہ ہے۔ عربی زبان ميں راز و نياز کی بات کرنے کو مناجات کہتے ہيں۔ جب تک ايک شخص ہو مناجات نہيں ہوتی جب 

  ۔ دونوں طرف سے باتيں ہونے لگيں تو وه مناجات ہوتی ہيں
اب وه درجہ آيا کہ بندے اور خدا ميں باتيں شروع ہوئيں۔ بنده کہتا ہے اياک نعبد و اياک نستعين ادھر سے آواز آتی ہے بندے 
ميرٓے کس بات ميں مدد کروں؟ بنده کی طرف سے عرض ہوتا ہے اھدنا الصراط المستقيم۔ الہی سيدھے راستے پر مدد کر۔ 

وه جو جنت کی طرف جاتا ہے وه بھی سيدھا ‘ ھا راستہ؟ سيدھے راستے تو سبھی ہيںادھر سے جواب آتا ہے کہ کون سا سيد
جو شيطان کی طرف ہے وه بھی سيدھا اس تک پہنچتا ہے اور ‘ جاتا ہے۔ جو جہنم کی طرف وه بھی سيدھا جہنم کو جاتا ہے

  ضرورت ہے؟  تجھے کونسا سيدھا راستہ‘ جو تيرے خدا کی طرف ہے وه بھی سيدھا اس تک جا پہنچتا ہے
الہی مجھے وه سيدھا راستہ چاہيے جو ان ‘ بنده عرض کرتا ہے صراط الذين انعمت عليھم غير المغضوب عليھم و ال الضالين

تيرے بندگان خاص کا ہے جن پر تو نے انعامات نازل فرمائے اور ان راستوں سے محفوظ رکھ لے جن پر وه لوگ چلے جن 
  سيدھے راستے سے بھٹک گئے۔  پر تيرا غضب نازل ہوا يا وه تيرے

پس يہ منزل نماز کی چوتھی منزل ہے جسے مناجات اور مکالمہ کہتے ہيں۔ تيسری منزل والوں کے ليے يہ منزل عرش 
معلی ہے ليکن اس منزل والوں کے ليے پہلی منزليں گناه متصور ہوں گی اور وه فرمان صادق آئے گا حسنات االبرار سيئات 

  گں کی نيکياں مقربيں کی برائياں يعنی گناه شمار ہوتی ہيں۔ المقربين کہ ہزار لو
  پہلی منزل کی نماز ميرے ليے نماز تھی ليکن تيسری يا چوتھی منزل والوں کے ليے ميری نماز گناه ہوگی۔ 

رناپس اس منزل ميں کس قسم کے گناه ہيں؟ التفات الی الغير سوائے محبوب معبود برحق کے کسی غير کی طرف توجہ کا پھ
  اس منزل کا گناه ہے۔ اس منزل والے کی نماز اسے اس قسم پر گناه سے بچا لے گی۔ 

منزل روح ہے اور يہ وه علم ہے جن کا تعلق مشاھدات سے ہے۔ ابھی تک تو نماز مکالمہ و ‘ ۔ منزل روح: پانچويں منزل۵
ھ جاتے ہيں اب وه مرتبہ آتا ہے گويا کہ مناجات تھی جس ميں دو تھے جو باتيں کر رہے تھے۔ ليکن اس منزل ميں پردے اٹ

  وه ان چيزوں کو آنکھوں سے ديکھ رہا ہے۔ 
حاضريٓن وه شئے ہے کہ ہمارے تصور سے اس کا معاملہ بلند ہورہا ہے۔ يہ منزل مواصالت مشاہدات سے متعلق ہے اور 

ہده ہوگا اس منزل ميں توجہ الی الغير معائنہ اس منزل والوں کا کام ہے جو امور ہمارے تخيالت سے باہر ہيں وه ان کا مشا
ناممکن ہے۔ لہذا اس نماز والے کے ليے گناه کيا ہوگا؟ روح کو معراج ہورہی ہے اور بلندی کی طرف منازل طے کرتی چلی

جارہی ہے۔ روح انسان ميں صفات قلبيہ کے ظہور کی وجہ سے طغيانی کيفيت پيدا ہوا کرتی ہے اور اس منزل سے کِبھی 
  ا احتمال ہوتا ہے پس اس منزل کی نماز اس طغيانی سے روکتی ہے۔ بھٹکنے ک

۔ خفی: چھٹی منزل منزل خفی ہے۔ اس علم کا تعلق وہاں سے ہے جہاں مشاہده ختم ہوتا ہے اور اسے منزل مغنات اور ۶
نے کے بعد ناز و مالطفت کہتے ہيں جيسے کوئی کسی کو لورياں ديتا ہے کسی پر مہربانياں کرتا ہے ۔ اب مشاہدات ختم ہو

نياز کی باتيں شروع ہوتی ہيں محسوس ہورہا ہوتا ہے کہ يہ بچہ ہے جو جھاليا جا رہا ہے۔ اس بچہ کی طرح جسے لورياں 
  منزل مواصلت ہے۔ ‘ دی جاری ہوں يہ منزل

  کہتے ہيں۔ “ انانيت”کہتے ہيں اور جسے ظہور “ اثنينيت”يہ وه منزل ہے جو اس گناه سے بچائے گی جسے 
علم کا تعلق اسرار محبت سے ہے۔ يہاں آکر محبت کے روز معلوم ہوتے ہيں۔ ہماری آپ کی محبت مادی امور سے ہوتی  اس

سے بچاتی ہے اور اس کا مطلب حقيقی وه مقام ہے جسے مقام توحيد “ اثنينيت”ہے يہ نماز تمام غير محبتوں سے ہر قسم کی 
يد نظر آتا ہے۔ وه لوگ کيا سمجھيں گے جنہوں نے ايسی نمازيں ديکھی ہیکہتے ہيں اسی منزل ميں مالک کو حقيقی مقام توح

  نہيں۔ 
  اور ہم نے جن کو پيشوا مانا ہے ان کی نمازيں ان منزلوں سے آگے کی نماز ہے۔ 

اسامر کی وضاحت کے ليے ايک دو چار فقرے پيش کرتا ہوں کيونکہ دماغ پر بوِجھ محسوس ہورہا ہے اس ليے کہ يہ بڑی 
  کر چيز ہے کہ جسے اس وقت عرض کررہا ہوں۔ بلند ذ

کيا ہے؟ اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ مثاليں عرض کرتا ہوں جو مجھ ايسے جاھلوں کے ليے مفيد مطلب “ اثنينيت”کہ 
 بھی آگيا“ سب”کيا چيز ہے؟ “ سب”کہا اور يعنی خدا تعالٰی سب سے بزرگ ہے۔ تو لفظ “ هللا اکبر”ہوسکيں گے۔ مثالً اپنے 

  مثال ہوگيا۔ “ سب”ميں “ توحيد”کہاں رہی؟ اس ی “ توحيد”بھی آگيا تو “ هللا”اور 
يہ توحيد ہم ايسے لوگوں کے ليے نہيں رہتی چہ جائيکہ ان منزلوں پر فائز لوگوں کی توحيد کو پانا۔ يہ ہمارے بس کی بات 

  نہيں۔ 
پاک ہے۔ ليکن ميرا تعلق بيٹوں سے بھی ہے ماں باپ  جسے ميں ہوں خدا تعالٰی کومانتا ہوں کہ وه وه ہے۔ فالں صفتوں سے
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خالص نہ ہوگی۔ ماسوی هللا سے کامل بے “ توحيد”نہ آئے گی “ انفراديت”سے بھی محبت ہے جب تک محبت ميں خالص 
‘ کی محبت رے گی بس دوئی موجود رہے گی“ نفس”کسی سے کوئی تعلق يا کسی محبت نہ رہے تو کم از کم ‘ تعلقی

اقی رہے گی اور يہ کب ختم ہوگی؟ جب اپنے سے بھی بے خبر اور غافل ہو جائے يہ وه مقام آتا ہے جہاں ظہور ب“ اثنينيت”
  ختم ہو جاتی ہے۔ “ اثنينيت”نہيں رہتا اور “ انانيت”

کو سمجھتا ہے اس وقت تک اس منزل پر اس کا قدم نہيں پہنچتا۔ اس منزل ميں قدم رکھنے کے “ ميں”جب تک کوئی مالک 
  نہ ہوتی تو اور کون رہے گا؟ اب وه ہی وه ہوگا۔ “ ميں”۔ لہذا جب “ميں ہوں”يہ باقی ہی نہ رہے گا کہ ليے 

  کہتے رہتے ہيں۔ “ ميں”، “ ميں”کا وجود ہے اور يہ وه گناه ہے کہ صبح سے شام تک ہم لوگ “ ميں”اس منزل ميں گناه 
  ا ہے کہ وه کيا ہے؟ ۔ اخفی: ساتويں منزل وه ہے جسے هللا تعالٰی ہی بہتر جانت٧

اس ميں شک نہيں کہ دو چار حضرات کے دماغوں ميں الجھن ضرور ہوگی ليکن ميں ديکھ رہا ہوں کہ ذرا سے مشکل 
کی برکت سے ايک بھی وه نہيں نظر آتا جس کی آنکھوں ميں نيند ہو۔ “ سيد الشھداء”مضمون پر لوگ سونے لگتے ہيں ليکن 

  حضرات! تين چيزيں ہوتی ہيں: 
  ايک شئے ہوتی ہے سلوک الی هللا۔  ۔١
  ۔ ايک شئے ہوتی ہے سلوک فی هللا۔ ٢
  ۔ ايک شئے ہوتی ہے سلوک من هللا۔ ٣

اگر انساناس ميدان معرفت ميں چلنے لگا تو مالک ہوا۔ کچھ خدا تعالٰی کی رحمت شامل حال ہوگئی ہادی بھی آمال تو منزل 
  طے ہونے لگی۔ 

ں کی نماز ايسی تھی بعض کی ايسی تھی۔ آپ نہ سمجھيں کہ غلطی ہوگئی يا زيادتی کر کتابوں ميں مذکور ہے کہ بعض لوگو
  رہا ہوں۔ 

نمازيوں کی ‘ ليکن ايسے بڑے اور اچھے لوگ بھی تھے کہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نماز کا سالم پھر چکا
سب نے کہا ہو تو گئی ليکن خير ہے؟ اس  ؟“کيا نماز ٹھيک پڑھا دی”؟ “کيا نماز ہوگئی”طرف منہ کيا اور دريافت کيا 

بزرگ نے فرمايا کہ جب نماز شروع کی گئی تھی اتفاق سے قافلٔہ تجارت يمن سے آ رہا تھا۔ديکھتا ہوں کہ مال تجارت آنپہنچا
اور ادھر ہم بازار ميں کھڑے ہيں اور کہ رہے ہيں يہ چيز ليں وه مال خريد ليں کہ اتنے ہيں اُدھر مال تجارت ختم ہوگيا ‘ ہے

  نماز ختم ہوگئی۔ 
ميں پھر يقين دالتا ہوں کہ آپ نہ سمجھائيگا کہ يہ بنا دليل بات عرض کر رہا ہوں۔بلکہ يہ واقعہ ہے جو کوئی صاحب ديکھنا 

  چاہيں تو کتاب ميں دکھايا جا سکتا ہے۔ 
اکبر کے بعد سوائے تجارت کاروبار تو آپ نے مالحظہ فرمايا کہ ايک وه نمازی ہيں کہ ادھر نماز؛ شروع کی اور ادھر هللا 

  وغيره کچھ ديگر خيال ہی نہيں آتا۔ 
پس ايسی نماز والے کيا جانيں کہ منزل دوم والوں کی نماز کيا ہے؟ اور منزل دوم والے کيا جانيں کہ منزل سوم کی نماز کيا 

والے کيا جانيں کہ منزل پنجم کی نماز ہے؟ اور منزل سوم والے کيا جانيں کہ منزل چھارم کی نماز کيا ہے؟ اور منزل چھارم
کيا ہے؟اور منزل پنجم والے کيا جانيں کہ منزل ششم کی نماز کيا ہے؟اور منزل ششم والے کيا جانيں کہ منزل ہفتم کی نماز 

  کيا ہے؟ 
  الغرض پہلی منز ل والوں کو اگلی منزل والوں کا کيا تصور ہو سکتا ہے؟ 

ميں آ جائے تو اس لئے گناه ہوگا اور گزر جائے گا اسے اس گناه سے اتغفار کرتے  اس طرح ساتويں منزل کا آدمی چھٹی
کہ پروردگار ہم اپنے نقسوں “ربنا ظلمنا انفسنا وان لھم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخا سرين”کرتے اور يہ کہتے کہتے کہ

 ہم نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہو جائيں گے۔  پر ظلم کر بيٹھے اگر تو مغفرت نہ کرے گا يا رحمت نہ نازل فرمائے گا تو
يہ منزل کب طے ہوتی ہے؟اس وقت انسان اس منزل کو طہ کرتا ہے جب خدا تعالٰی کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور اسے

ط صرا”اس دامن سے لپٹ جاتا ہے۔اس کی بحثت ميں مٹتا چال جاتا ہے اس مقام پر اس ھاری کا نام‘حقيقی راہنما مل جاتا ہے
ہو جاتا ہے اور يہ ہای وه سيدھا ارستہ ہے جسج پر پڑ جانے سے پھر بھی پھٹکنے کی صورت پيدا ہو سکتی ہے ؟ “مستقيم

  کبھی تھيں ۔ 
غور فرمائيں ايک سيدھی سڑک ہے جو راولپنڈی جا رہی ہے کيا اس پر جانے والے کو کبھی غلطی لگے گی ؟ دوڑ اس ميں

جس کے ذريعہ “ صراط مستقيم ” يں ؟ اگر سچے ھادی تک انسان پہنچ گيا تو يہ ہی ہے وه نہيں ۔ اونچائی نيچائی اس ميں نہ
  خدا تک ضرور پہنچ گيا ۔ 

ہيں کون ہيں ؟ درحقيقت وه ہيں جن کا نام نامی محمد مصطفی ہے۔اب جوانن تک پہنچ گيا “ صراط مستقيم ” اور يہ ھادی جو 
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  اس خدا مل گيا۔ 
بھی گئے يا نہيں؟کہنے کو تو سبھی کہتے ہيں کہ ہم سبھی کو ملہ گئے۔اگر يہ درست ہے تو اب سوال يہ ہے کہ آيا وه مل 

رسول هللا نے کيوں فرمايا تھا کہ ميری امت ميں ميرے فرقے ہو جائيں گے۔پس ضروری ہوا کہ اس شبہ کو دور کرنے کے 
  انے واال کون سا فرقہ ہوگا؟ يا بہشت ج“ ناجی”لئے کوئی شے ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ ان فرقوں ميں سے 

آيئے! رسول خدا سے معلوم کريں کہ آپ نے خود تک پہنچے کے ليے راستے ميں کون سی منزل يا ذريعہ بتايا جس کے 
  متعلق ارشاد فرمايا: کہ جو اس ذريعہ تک جا پہنچا تو وه مجھ تک جا پہنچا يا جس کو وه مل گيا اسے ميں مل گيا۔ 

کو کسی اور طرح سے بتائے ليکن ارشاد نبوی جو متفق عليہ ہے وه يہ ہے کہ فرمايا: انا مدينة ممکن ہے کوئی اس ذريعہ 
العلم و علی بابھا کہ ميں علم حق کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازه ہيں۔ کہ وه ذريعہ جناب امير المٔومنين علی ہيں۔ جو 

گيا اسے رسول مل گئے اور جسے رسول مل گئے اسے خدا مل  آدمی اس دروازه پر آگيا وه شہر ميں آپہنچا۔ جو ان سے مل
  گيا اور اگر رلی نہ ملے تو کہتا ہی رہے گا ليکن اسے نہ رسول مليں گے نہ خدا ہی مل سکے گا۔ 

  پس يہ ہی ہيں وه صراط مستقيم اور يہاں سے وه منزل شروع ہوتی ہے جسے سلوک الی هللا کہتے ہيں۔ 
  ں بعض باتيں عرض کرناچاہتا تھا۔ الحمد  آپ سيد الشھداء کی برکت سے متوجہ بھی ہيں۔ افسوس وقت تھوڑا ره گيا۔ مي

اب گويا وه منزل ہے کہ مالک خدا کی طرف جا رہا ہے صفات انہيں منعکس ہوتی ہيں ان کا جلوه ی اپر تو اس پر پڑنے لگتا
  سا علم ہے۔ ہے کہ وه پہچاننے لگتا ہے کہ هللا اکبر وه ايسا حکم ہے غير خدا اي

پس صراط مستقيم کے بعديہ علم ہوتا ہے کہ وه ايسی حکمتوں واال ہے۔ افسوس منزل اس قدر سخت اور کٹھن ہے کہ اس ميں
‘ رب‘ عليم‘ ميں خودبھی کبھی نہ پہنچا۔ کيا کہوں گا ابھی منزل توحيد بہت دور ہے۔ اس ليے کہ جب تک آپ اسے حکيم

  تو اس ميں صفات کی کثرتيں نظر آئيں گی۔ رحمن رحيم وغيره کہہ کر جائيں گے 
اور يہ وه مقام ہے “ سلوک فی هللا”جب آپ يہ منزل طے کرليں گے تو پھر اس منزل ميں قدم رکھيں گے جس کا نام ہے 

جہاں صفات ذات واحد فناه ہيں۔ اب وه صرف ذات کو ديکھتا ہے جو کمال ہی کمال ہے جہاں تمام صفات کی نفی ہو جاتی ہے
  وحيد کا وه مرتبہ آتا ہے جسے توحيد حقيقی کہنا چاہيے۔ اور ت

  اول الدين معرفة امير المٔومنين ”اسی طرف اشاره فرماتے ہوئے امير المٔومنين نے ارشاد فرمايا: 
  وکمال المعرفة توحيد 

  و کمال توحيده التصديق بہ 
  و کمال التصديق االخالص لہ 

  وکمال االخالص نفی الصفات لہ 
  ل صفة انھا غير موصوف و شھادة ک

  و شھادة کل صفة انہ غير صفة 
کہ سب سے پہال زينہ خدا کی معرفت کا معرفت ہے جناب امير المٔومنين کی اور يہی دين کی ابتدا يا اول ہيں اور کمال 
ئے معرفت توحيد ہے اور کمال توحيد اس کے ساتھ تصديق کرنا ہے اورکمال تصديق يہ ہے کہ اس کے ليے خالص ہو جا

اور کمال اخالص يہ ہے کہ اسکے ليے صفات کی نفی کرلی جائے اور ہر موصوف کہتا ہے کہ صفت اور ہے اور ميں اور 
  ہوں اور وه چيز جو باقی ره گئی وه ذات ہے اس ميں کوئی الگ صفت نہيں وه عين صفت ہے۔ 

  مالک نکل کر مقام جمع ميں پہنچتا ہے۔  يہ ہے وه منزل کہ جس کو ساتويں منزل کہا جاتا ہے اس کے بعد مقام تفريق سے
بہرحال اب ميں آپ سے يہ پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے ليے انصاف کے ساتھ مِجھے نہيں بلکہ اپنے دل کو جواب ديں۔ اس ليے

  کہ ميرے سوال کے ساتھ ہی آپ کا دل سوال کرے گا۔ 
والے دوسری منزل ميں پہنچنے کے ليے ہادی اسی طرح پہلی منزل ‘ کہ پہلی منزل ميں جس طرح استاد کی ضرورت تھی

کی ضرورت ہے يا نہيں؟ اسی طرح دوسری منزل والے کو تيسری منزل پر جانے کے ليے استاد کی ضرورت ہے يا نہيں؟ 
  اسی طرح چوتھی منزل ميں پہنچنے کے ليے تيسری منزل والے کو کسی راہنما کی ضرورت ہے يا نہيں؟ 

  نچنے کے ليے چوتھی منزل والے کو کسی ہادی کی ضرورت ہے يا نہيں؟ اسی طرح پانچويں منزل ميں پہ
  اسی طرح چھٹی منزل ميں پہنچنے کے ليے پانچويں منزل والے کو کسی مرشد کی ضرورت ہے يا نہيں؟ 

  علی ہذا القياس اگلی منزل ميں پہنچنے کے ليے پہلی منزل والے کو ہدايت کرنے والے کی ضرورت ہے يا نہيں؟ 
  ل خود بخود جواب دے گا کہ جب تک ہادی نہ ہوگا پہلی منزل والے کے ليے اگلی منزل ميں پہنچنا نا ممکن ہے۔ آپ کا د

اب ہادی کون ہوگا؟ ہادی وه ہوگا جو تمام پہلی اور اگلی منزلوں کو طے کرچکا ہو اور وه جو پہلی منزل ہی طے نہ کرسکا 
  ہو وه کيسے اور کس طرح راہنما بن سکتا ہے؟ 
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پس ہادی وه ہوگا جو يہاں آکر منزليں طے نہ کرے بلکہ‘ کے اعتبار سے مختلف ہوں گی“ تکليف”ہر شخص کی منزليں پھر 
  ادھر سے تمام منزليں طے کرکے آيا ہو۔ 

اور وه وہی ہوگا جو ان واحد کے ليے بھی خدا تعالٰی سے کبھی منحرف نہ ہوا ہو اور پيدا ہوتے ہی وه وحدانيت کا اقرار کر 
ہو۔ وه تمام منزليں گويا شکم مادر سے ہی طے کرکے آيا ہوگا۔ جو پيدا ہوتے ہی رسول هللا کے ہاتھ ميں آيا اور حضور رہا 

  سے عرض کيا کچھ پڑھوں يا رسول هللا اجازت ہے؟ 
  آنحضرت نے فرمايا: ہاں يا علی؟ پڑھو! 

  ی سوره مومنين پڑھنے لگے۔ آپ نے تورات پڑھنی شروع کردی۔ پھر انجيل پڑھنی شروع کردی۔ پھر قرآن ک
آنحضرت نے فرمايا: موسٰی ہوتے تو کہتے کہ علی نے مجھ سے بہتر تورات پڑھی۔ عيسٰی ہوتے تو کہتے کہ علی نے مجھ 

  سے بہتر انجيل پڑھی۔ 
آيت ”پس واضح ہوا کہ اگر ہم کو (حضور کو) پہنچنا ہے تو تالش کرو ہادی کو اور وه کون ہيں جو مليں گے؟ وه ہی ہيں جو 

والے وه ہيں جو فرشتوں کے تصور سے بھی بلند مرتبہ ہيں اس ليے کہ وه سب کے “ آيت تطھير”والے ہيں اور “ تطھير
  سب ان کی منزل سے نيچے ہيں۔ 

  اب خداوند عالم انسان کی تربيت کرتاہے تاکہ وه دين هللا کو پہنچانے اوراس تک پہنچ جائے۔ 
  

  عالٰی کی تربيت کی دو قسميں ہيں: پس دين هللا کی تعليم کے ليے خدا ت
  ۔ تربيت اختياری۔ ٢۔ تربيت اضطراری ١
اس کا کوئی گناه نہ تھا جس کے سبب اسے فقير بنا ديا اور اس ‘ ۔ تربيت اضطراری وه ہے جيسے کسی کو فقير کو بناديا١

  نے کوئی احسان نہ کيا تھا خدا پر جس کے سبب اسے مالدار بنا ديا گيا۔ 
  ياری۔ اس سے مراد اصول دين اور فروع دين کا ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ ۔ تربيت اخت٢

  اصول دين کيا ہيں؟ جو حقيقت ميں چار ہی ہيٍں۔ ليکن بچوں کے پڑھانے کے ليے پانچ ہيں۔ 
  ۔ توحيد ١
  ۔ نبوت يا رسالت ٢
  ۔ امامت ٣
  ۔ قيامت ۴

شامل کرکے ہم اصول دين کو پانچ ہی کہتے ہيں اور اصل  اور پانچواں عدالت کدھر گيا؟ تو عرض يہ ہے کہ بالشبہ عدل کو
تو جب علم کو اصول ميں داخل ‘ جس طرح وه عالم ہے۔ اسی طرح وه عادل ہے‘ يہ ہے کہ عدل خدا تعالٰی کی صفت ہے

  نہيں کيا اسی ليے عدل کو بھی اصول ميں داخل نہ کيا۔ 
اس ليے کہ ہوسکتا ہے کہ خدا ايک ‘ ھا کہ عدل ضروری تھااور چونکہ رسول هللا کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کرديا ت

ذليل انسان کو جنت ميں بھيج دے اسی طرح يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ايک نيک نبی کو وه جہنم ميں ڈال دے۔ پس علی ‘ کمينے
رے کام ب‘ الزمی ہوگا“ عدل”کو اصول دين ميں شامل کرديا تاکہ انسان بچپن سے ہی سمجھ لے کہ “ عدل”و اماميہ نے 

  کئے تو پکڑا جائے گا اور اچھے عمل کئے تو ضرور نيکی کا بدلہ ملے گا۔ 
حضرات تفصيل ان اصول کی انشاء هللا کل آپ کے سامنے پيش کردوں گا۔ آپ خوب سمجھ جائيں گے اب ميرے بيان کی آج 

  کے ليے منزل ختم ہوتی ہے تاکہ عرض کروں کہ حضرات اہل بيت کس منزل ميں تھے؟ 
کہا تھا کہ کسی کاحال معلوم کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو ديکھنا چاہيے۔ اگر دوست شراب خوار ہے سمجھ لينا کہ  ميں نے

وه بھی ايسا ہی ہوگا۔ اگر دوست کوصبح سے شام تک عبادت سے ہی فرصت نہيں ملتی تو يقيناً وه بھی عبادت گذار ہی ہوگا۔ 
ض کرتا ہوں جس کا نام اويس قرنی ہے اور کل بھی ان کا ذکر کيا تھا۔ امير المومنين کے ايک خاص اصحابی کا ذکر عر

  غالم امير کو مالحظہ کرليں اور اس سے اندازه لگا ليں کہ آقا کس شان اور مرتبہ کا مالک ہوگا۔ 
اويس قرنی کون تھے؟ ممکن ہے آپ حضرات ميں کچھ نئے لوگ آج آئے ہوں اس ليے عرض کرتا ہو ں کہ يہ وه ہيں جو 

  گ صفين ميں نصرت علی ابن ابی طالب ميں شہيد ہوئے۔ جن
کا قاتل ہو “ اويس قرنی”کا۔ پس جو “ اويس قرنی”کس سے لڑ ره تھے علی؟ يا درکھو! اس سے لڑ رہے تھے جو قاتل ہے 

  وه محبت کے الئق نہيں ہے اس ليے کہ موال علی نے اس سے جنگ کی تھی۔ ‘ سوچ سمِجھ کر اس سے محبت کرنا
امير المٔومنين کی فوج کی طرف اور آتے ہی سوال کيا ھل فيکم اويس قرن؟ ‘ و رہی تھی کہ ايک شخص حاضر ہوايہ جنگ ہ

  ادھر کے لوگوں نے جواب ديا: ہاں ديکھو وه موجود ہيں۔ 
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  اس آدمی نے کہا بس اب يہاں يہ ٹھہرونگا اور اسی فوج کے ہمراه لڑوں گا۔ 
   کس ليے ايسا کرے گا؟‘ کہا گيا کيا سبب

ميں نے کہ آپ نے فرمايا: کہ اويس قرنی کل ميدان محشر ميں ‘ کہنے لگا: رسول خدا سے خود اپنے کانوں کے ساتھ سنا
اتنے لوگوں کی شفاعت کريں گے کہ جس قدر قبيلہ ربيعہ اور مضر کے لوگ ہوں گے۔ پس يہی سبب ہے جو اميد لے کر آيا 

  ہوں کہ کل ميری شفاعت بھی وه فرما ديں گے۔ 
ہے۔ يہ وه نام ہے جس“ سلمان فارسی”آپ حضرات کے سامنے ايک اور اصحابی جناب امير کو پيش کرتا ہوں جن کا نام  آج

  سے دل کے خون ميں حرکت تيز ہو جاتی ہے۔ 
سالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے جو کچھ جناب سلمان فارسی کے بارے ميں فرمايا کہ کم از کم اس قدر آپ ضرور 

  ھيں کہ ياد رک
  ۔ حضور نے فرمايا السلمان منا اھل البيت کہ سلمان فارسی ہم اہل بيت ميں سے ہے۔ ١
ھ ميں مداين ہی ميں آپ کا انتقال ہوگيا۔ امير المٔومنين نے٣۶۔ آپ کو مداين ميں بھيج ديا گيا تھا۔ جناب امير مدينے ميں تھے ٢

  “ کفن دفن کون کرے گا؟”يا۔ کہا گيا کا انتقال ہوگ“ سلمان”عشاء کی نماز پڑھی اور فرمايا 
  ارشاد فرمايا: سلمان کا کفن ميں خود جا کر کروں گا۔ 

  غسل ديا۔ ‘ چنانچہ ٹھيک صبح مداين پہنچے
اور روايت ہے کہ جناب امام جعفر صادق عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ آپ سلمان فارسی کی اتنی تعريف کرتے ہيں۔ فرمايا 

  ی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو۔ سبحان هللا! ہاں اس کو سلما ن فارس
تو لوگوں نے کفن اٹھا کر ديکھا کہ سلمان مسکرا رہے ہيں۔ تو ‘ الغرض جناب امير المٔومنين علی عليہ السالم نے غسل ديا

ھ کس قدر امير عليہ السالم نے فرمايا: جب رسول هللا کی خدمت ميں جاؤ گے تو کہ دينا کہ آقا تمہاری امت نے ہمارے سات
  برا سلوک کيا۔ 

  انہوں نے پوچھا کہ سلمان کے جنازه کی نماز کس نے پڑھائی؟ ‘ مداين کے لوگ حيران تھے
  لوگوں نے کہا ہم نے تو جناب علی عليہ السالم کے پيچھے نماز پڑھی اور وہی تھے جو ان کی نماز جنازه پڑھا گئے ہيں۔ 

ھا کہ علی تو مدينے ميں ہيں يہا ں کيسے جنازه کی نماز پڑھا گئے اور اب سواالت کی بوچھاڑ ہونے لگی کوئی کہہ رہا ت
کوئی کہہ رہے تِھے کہ ہم يہ نہيں جانتے ہم نے اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ جناب علی عليہ السالم تشريف الئے غسل ديا اور

  نماز جنازه بھی پڑھا کہ چلے گئے۔ 
  ی يا اصحابی تھے يا دوسرے الفاظ ميں علی کے در کے غالم تھے۔ يہ تھے وه لوگ جو جناب امير عليہ السالم کے ساتھ

کہ جناب سلمان موتوں کے علم کے ماہر “ سلمان عالم من علم و الباليا”۔ رسالت مآب نے ايک او رموقعہ پر ارشاد فرمايا ٣
  نہيں اور بالؤں کے نزول کے علوم کے عالم ہيں۔ 

  ان کے کيسے ہوں گے اور کس مرتبہ والے ہوں گے؟  سبحان هللا! غالم علی کا يہ مقام ہے تو آقا
حاضرين! ميں خدا کے وحده ال شريک لہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اہل اسالم‘ ايک اور اصحابی جناب امير کے ابوذر ہيں

  کی کتابوں می موجود ہے کہ طبقات ابن سعد ديکھ ليجئے۔ وہاں آپ کا قول درج ہے۔ 
سال پہلے بھی نماز  ٣سنين کہ ابھی رسول هللا مبعوث نہ ہوئے تھے ميں آپ کی بعثت سے  صليت قبل ان يبعث نبی ثالث

  پڑھا کرتا تھا۔ 
حضور کی بعثت سے پہلے دنيا گمراہی ميں مبتال تھی ليکن جناب ابوذر کے تزکئہ نفس کی کيفيت يہ تھی کہ حضور صلی 

 الہ اال هللا پڑھ چکے تھے۔ لوگوں نے دريافت کيا آپ کدھر سال پہلے آپ ال ٣هللا عليہ و آلہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے 
  منہ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے؟ 

  البتہ جدھر ميرا منہ ہوتا تھا ادھر ہی منہ کرکے نماز پڑھ ليتا تھا۔ ‘ فرمايا: مجھے يہ پتہ نہيں
کو جھوٹا کہا جاسکتے جن کے حق  اگر کوئی معترض معاذ هللا يہ کہے کہ آپ نے جھوٹ کہا تو ايسا نہيں ہوسکتا کہ ابوذر

  ميں سچوں کے آقا رسالت مآب صلی هللا عليہ وسلم خود فيصلہ فرماگئے۔ 
  کہ زمين کے اوپر اور آسمان کے نيچے تمام لوگوں سے زياده سچے ابوذر غفاری ہيں۔ 

شرع معاملہ کو ديکھنے کے بعد آپ کے جوش ايمان کا يہ حال تھا کہ کسی غير ‘ هللا! هللا! يہی ابوذر تھے جن کو پٹوايا گيا
خاموش ره تھيں سکتے تھے۔ خواه حکومت وقت سے ہی وه معاملہ ظہور پذير ہوا ہو۔ تاآنکہ حکومت کے حکم سے آپ کو 

اسی وقت آپ کو آنت کے اتر جانے کا عارضہ پيدا ہوگيا۔ آخر اسی پر اکتفا نہ کيا گيا۔ دنيا جانتی ہے کہ ‘ زد وکوب کرايا گيا
  پہنچتا ہے کہ اس ملک مدينہ کو چھوڑ دو اور پوچھا گيا کہ کہاں جانا چاہتے ہوں؟ انہيں حکم 
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  فرمايا: مکے بھيج دو۔ 
  اور بتاؤ؟ ‘ کہا گيا: مکہ نہيں جاسکتے
  فرمايا: پھر مصر بھيج دو۔ 

  کہا گيا: نہيں اور کوئی جگہ بتاؤ؟ 
  فرمايا: پھر بصرے بھيج دو۔ 

  ے کوئی اور جگہ بتاؤ؟ بصرے بھی نہيں جاسکت‘ کہا گيا: نہيں
  فرمايا: پھر جہاں تمہاری مرضی ہو بھيج دو۔ 

جہاں تمہار کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔‘ کہا گيا: جاؤ تمہارے ليے شام کی ربضہ جگہ ہے جس کی تمام برائياں کيا کرتے تھے
تحوت وحدة و تبعث ‘ يا اباذر! تحيا وحدة فرمايا: ميرے نبی نے بالکل سچ فرمايا۔ ميں پہلی ہی سے جانتا تھا۔ آقا نے فرمايا تھا

  وحدة کہ ابوذر تو زنده بھی تنہا رہے گا۔ مرے گا بھی تنہا اور اٹھے گا بھی تنہا۔ 
  مصر کس ليے کہتے رہے؟ ‘ بصر‘ کہا گيا: پھر يہ مکہ

  فرمايا: تاکہ جان لے کہ تم جو کچھ پوچھ رہے تھے غلط پوچھ ره تھے۔ 
اونٹ پر سوار کيا اور تاکيد کردی گئی کہ جو کوئی ابوذر سے بات بھی کرے گا اسے سزا پس اس پاک ہستی کو ظالموں نے

  ملے گی۔ 
دوسرے دن جناب امير علی عليہ السالم نے امام حسين عليہ السالم سے فرمايا: بيٹا چلو چچا ابوذر کو شہر سے باہر پہنچا آؤ۔

  ال آپ کے ديدار اور محبت سے عليحده ہو گيا۔ آپ جب باہر پہنچے چيخيں مار مار کر رونے لگے کہ يا مو
  گذر جائے گی۔ رسول خدا منع نہ کرتے آج اس طرح نہ نکالے جاتے۔ ‘ چند روزه زندگی ہے‘ فرمايا: ابوذر غم نہ کرو

سب سے تنہا ہيں صرف ايک بيٹی تيمار ‘ بيمار ہوگئے‘ بيٹی ساتھ تھی وہاں کی آب و ہوا ناموافق طبع تھی‘ ربضہ پہنچے
ر ہے۔ ايک شخص مسافر قريب سے گذرا۔ آکر پہچان ليا عرض کيا: حضور کے آپ اصحابی ابوذر ہيں حکم ديجئے کہ دا

  طبيب کو لے آؤں! 
  ارشاد فرمايا: الطبيب امرفنی کہ طبيب نے ہی تو بيمار کيا ہے۔ 

  بيٹی کی پريشانياں بڑھ گئيں۔ 
عالم تنہائی اور غربت ہے۔ آپ بستر مرض پر ‘ ايک وقت وه آپہنچا اوالد والو! غور کرو۔ ابوذر کے ساتھ کيا سلوک کيا گيا۔

بيٹی ‘ پڑے ہيں۔ بيٹی سر کے پاس بيٹھی ہے۔ باپ کی حالت مايوسانہ نگاہوں کے ساتھ ديکھ رہی ہے۔ جب آنکھيں بند ہوگئيں
  ہی ہو؟ نے رونا شروع کيا۔ گرم آنسو ابوذر کے چہرے پر پڑے آنکھيں کھول ديں فرمايا: بيٹی کيوں رو ر

عرض کيا: ابا جان! اس ليے رو رہی ہوں کہ اکيلی ہوں خدانخواستہ آپ اٹھ گئے تو اکيلی کس طرح سے دفن کروں گی؟ 
  غسل کس طرح کراؤنگی؟ دفن کيسے کروں گی؟ 

  فرمايا: بيٹی! گھبرانے کی کوئی بات نہيں ہے۔ ميرے آقا خود فرماگئے ہيں کہ 
  گا اور تجھے دفن کر دے گا۔  ابوذر! تيرے آخری وقت ايک قافلہ آئے

پس بيٹی! جب روح نکل جائے تو جسم پر چادر ڈال دينا اور راستے پر جا کھڑی ہونا۔ سامنے سے قافلہ آئے گا انہيں کہ دينا 
  قافلہ والو! ابوذر دنيا سے اٹھ گئے ان کا انتقال ہوچکا۔ 

اور بيٹی راستے کے کنارے جا کھڑی ہوئی۔ چادر  بيٹی رونے لگی۔ ابوذر کی روح نے پرواز ی۔ چادر آپ پر ڈال دی گئی
سے منہ کو چھپائے ايک طرف کھڑی تھی کہ ايک طرف سے گرد اٹھی۔ ديکھا کہ سامنے سے قافلہ آرہا ہے۔ گد بيٹھ چکی 

تھی۔ قافلہ کا سردار جناب امير علی عليہ السالم کے حقيقی غالم جناب مالک بن اشتر تھے۔ جن کے ليے جناب امير علی 
  يہ السالم فرمايا کرتے تھے: عل

  جيسے ميں (يعنی علی) رسول هللا کے ليے تھا۔ مالک اسی طرح ميرے ليے تھے۔ 
سردار قافلہ جناب مالک کی اچانک نظر اٹھی ديکھا کہ ايک عورت چادر ميں لپٹی کھڑی ہے۔ ايک شخص سے کہا آگے جا 

چھپائے ہِوئے ہے۔ ہم سب اس کی امداد کے ليے جائيں  کيوں کھڑی ہے؟ يہ پرده دار عورت ہے منہ کو‘ کر دريافت کرو
  گے۔ کوئی حاجت مند معلوم ہوتی ہے پوِچھو اسے کيا حاجت ہے؟ 

  کہا گيا بی بی! کيوں کھڑی ہے؟ کچھ حاجت رکھتی ہے؟ 
  فرمايا: مجھے قافلہ کے سردار سے کام ہے اس قافلہ کا سردار کون ہے؟ 

  کہا گيا مالک اشتر 
  بھيج دے۔ ان ہی سے کہوں گی۔ مالک قريب پہنچے۔ کہا کس ليے باليا ہے؟ فرمايا: ان ہی کو 
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‘ ان کی الش بے گور و کفن ميدان ميں پڑی ہے‘ ابوذر کی بيٹی نے کہا چچا! مالک! آپ کے بھائی ابوذر دنيا سے اٹھ گئے
  ميں ان کی بيٹی ہوں۔ 

  ابوذر اصحابی رسول هللا کا انتقال ہوگيا ہے۔ چيخ نکل گئی اور ہوش آنے پر پکارا قافلہ والو! ‘ مالک نے يہ سنا
الش کے قريب پہنچے سب نے فرياد کی الش پر خوب روئے۔ حکم ديا کہ وه کفن جو اپنے ليے رکھا تھا بھائی ابوذر کے 

  ليے لے آؤ۔ 
  کفن ميں لپيٹا! سب قافلے نے ملکر نماز جنازه ادا کی۔ بڑے انتظام سے ابوذر دفن کئے گئے۔ ‘ غسل ديا

  وذر کی بيٹی کو باپ کے مرنے کی تکليف ضرور ہوئی مگر يہ انتظام اور ہمدردان والد ديکھ کر گونہ تسلی ہوئی۔ اب
ہائے حسين کی بہن زينب! تہاری تسلی کے ليے تو کوئی ‘ ليکن افسوس صد افسوس! ہائے سکينہ! حسين کی بيٹی سکينہ

اتی تو سکينہ کس جگہ اور کس براستہ پر کھڑی ہو کر پکار انتظام تھا نہ کوئی ہمدرد و غمگسار تھا۔ اگر مہلت مل ج
  کرکہتی۔ 

لوگو! ميرا باپ وفات پاگيا باپ کی الش تنہا پڑی ره گئی اور اس کے تمام ساتھيوں اور عزيزوں کی بے گور و کفن الشيں 
  خون سے لتھڑی ره گئيں اور کوئی بھی پرسان حال نہيں جو ان الشوں کو سنبھال سکے۔ 

! زبان کيا ذکر کرے اور جگر کس طرح برداشت کرسکے! جب ابوذر کی الش کو مالک دفن کرچکے تو آپ نے عزا دارو
  کہا يہ قافلہ مدينہ کی طرف جرہا ہے ايک ھورج تيا رکيا جائے اس پر پردے باندھے جائيں۔ 

  ھورج جب تيار ہوچکی مالک نے ابوذر کی بيٹی سے کہا بيٹی! بيٹھ جاؤ۔ 
  ھ لے گئے۔ بحفاظت تمام موال علی عليہ السالم کی خدمت ميں لے آئے اور عرض کيا گيا۔ بڑے انتظام کے سات

  يا موال علی! ابوذر کی بيٹی کو اليا ہوں! 
 موال علی نے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی بيٹی! ہرگز نہ گھبرانا۔ آج اگرچہ ابوذر نہيں ليکن ان کی جگہ علی موجود ہے۔ 

  اخل ہوئے فرمايا اے زينب اورکلثوم! تمہاری بہن آئی ہے۔ ذرا اس کے استقبال کے ليے آؤ۔ گھر ميں د‘ ساتھ لے گئے
هللا! هللا! يا موال علی! يتيموں کے ساتھ آپ سلوک يہ تھا۔ ليکن اس کا بدلہ آپ کو کيا مال؟ سکينہ کا نہ استقبال کيا گيا او رنہ 

اس کے نازنين چہرے پر طمانچے مارے گئے۔ فرياد! فرياد!  اس کے سر پر کسی نے دست شفقت پھيرا بلکہ کيا تو يہ کہ
 دوہائی حسين بر غربت آل حسين انا  و نان اليہ راجعون۔ 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس پنجم

  ھ ٣٧٠محرم الحرام  ۵بتاريخ
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

   oافغيردين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا وکرھأواليہ يرجعون
ارشاد جناب باری تعالٰی عزاسمہ ہے کہ لوگ کيا هللا کے دين کے سوا اور کسی چيز کو چاہيے ہيں؟ حاالنکہ اس هللا کے ليے

خوشی سے يا نا حوشی يعنی جبر و اکراه سے اور ‘ ہی آسمانوں اور زمين کے باشندے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہيں
  اسی کی طرف باز گشت ہوگی۔ 

ے آپ کی خدمت ميں عرض کيا تھا کہ دين هللا جو ہے وه حقيقت ميں ايک تربيت ہے خداوند تعالٰی کی حضرات! کل ميں ن
  طرف سے انسان کی۔ 

اوراس تربيت کا فائده صرف انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ يعنی کہ اپنی حيثيت کے موافق اس کی قابليت کے اعتبار سے وه کامل 
  جہاں تک انسان اپنے کمال کو پہنچ سکتا ہے وہاں تک اسے پہنچا ديا جائے۔ ہوتا ہے اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ 

  اختياری ) ٢‘ اضطراری) ١يہ تربيت جو پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے اس کی دو قسميں ہيں۔ 
بھی کسی کو ايک تربيت تو وه ہے جس کے ماتحت کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو فقير بناتا ہے يعنی مفلس کرديتا ہے يا ک

  مريض بناتا ہے کسی کو صحيح رکھتا ہے يہ بھی در حقيقت ايک قسم کی تربيت ہوتی ہے جو خداوند عالم فرماتا ہے۔ 
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آپ حکيموں کو ديکھيے۔ کبھی مريض کو اس قسم کی دوائی دی جاتی ہے جو ذہان کو اچھی معلوم نہيں ہوتی يعنی کڑوی 
ا ہے لہذا طبيب اس دوائی کو استعمال کراتا ہے ہاں ميں يہ نہيں کہتا کہ ہميشہ ہوتی ہے ليکن اس کا نتيجہ چونکہ اچھا ہوت

  ايسا ہوتا ہے البتہ کبھی ايسا ہوتا ہے۔ 
 ٹھيک اسی طرح خداوند تعالٰی اپنے بندوں کو ايسی چيزوں سے آزماتا ہے کہ جو انسان کو بہ ظاہر اچھی نہيں معلوم ہوتيں۔ 

م بشی من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصبرين الدين اذا چنانچہ ارشاد فرمايا: و لنبلو نک
   Oاصابتھم مصيبتہ قالوا انا  و انا اليہ راجعون

کبھی ‘ کہ ہم ضرور تمہيں ايمان والو! آزمائيں گے کبھی خوف سے کبھی بھوک سے کبھی مالوں ميں نقصان کردينے سے 
عے سے کبھی پھلوں ميں نقصان کردينے کے ذريعے سے ليکن جو آزمائش ميں صابرين ہوتے جانوں کے نقصان کے ذري

  ہيں ان کو خوشخبری ديجيئے کہ جب انہيں کوئی مصيبت پہنچتی ہے تو وه انا  و انا اليہ راجعون کہتے ہيں۔ 
الٰی و انا اليہ راجعون دليل علی ھالک امير المٔومنين علی نے اس آيت کے ذيل ميں ارشاد فرمايا: انا  دليل علی ملکہ تع

  االنسان کہ پہال فقره انا  دليل ہے اس امر پر کہ ہم کہتے ہيں کہ الہی تو ہمارا مالک ہے۔ 
پس ثابت ہوا کہ ہم مملوک ہوئے اور وه مالک ہوا اور جب ہم ملوک ہوئے تو غالم کے ليے وه ہی مناسب ہے جو آقا کا منشاء

  ہے کہ ہم تيرے ليے ہی ہيں۔ ہو۔ اس ليے وه کہتا 
اور دوسرے فقره ميں دليل اس امر کی ہے کہ انسان اقرار کرتا ہے کہ ہم ہالک ہونے والے ہيں اور اس کو ان الفاظ سے ادا 

  کرتا ہے کہ ہم تيری ہی طرف لوٹنے والے ہيں۔ 
لک کبھی ظلم نہ کريگا اس ليے کہ پس مصيبت کے وقت يہ دو نوں چيزيں صبر سکھالتی ہيں۔ اول يہ کہ وه مالک ہے تو ما

وه حکيم ہے۔ دوم يہ کہ اس کی طرف ہی بازگشت ہے اور جب يہ ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منشاء کے مطابس 
  ہو رہا ہے لہذا وه بالکل ٹھيک ہو رہا ہے۔ 

  اسی ليے پروردگار عالم نے فرمايا ولنبلونکم کہ ہم آزمائش کرتے ہيں۔ 
ے بزرگو! ميں سمجھا ہوں يہ آزمائش مومنين کے ساتھ مخصوص ہے يہ مصائب آتے ہيں۔ قسم قسم کی او رجہاں تک مير

بيمارياں آتی ہيں ان کا کبھی تو کوئی مادی سبب ہوتا ہے ليکن کبھی يہ انتقامی حيثيت سے آتی ہيں مثالً کسی کو کسی نے 
ا مظلوم کا دل ٹھنڈا کرنے کے ليے قدرت کے حکم سے ناحق سنايا ہے۔ اس کی فرياد يا دعا باب اجابت تک پہنچ گئی لہذ

  اسے ابتالء ميں ڈاال يا تکليف ميں مبتال کرديا جاتا ہے۔ 
اور کبھی ايسا ہوتا ہے کہ امتحان کے ليے اسے متبال کرديا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کسی کا امتحان ليتے ہيں لہذا اسے 

  ئے کہ جو کچھ انسان سمجھ رہاہے وه نہيں ہے بلکہ حقيقت اور ہے۔ آزمائش ميں ڈالتے ہيں تاکہ اس کی سمجھ ميں آجا
مثالً ايک شخص جھاد کے ليے لوگوں کو بالتا ہے کہ لوگو! گھروں سے نکلو اور ميدان جنگ ميں آکر جان دے دو۔ گويا وه 

گی۔ تو پروردگار عالم کہتا سمجھ رہاہوتا ہے۔کہ ميں لڑوں گا اور پائے ثبات سے لڑوں گا اور خدائی بارگاه ميں بڑی قدر ہو
وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو ايمان ميں کامل ہے اور سچائی کے ساتھ جان ديتا ہے اور ‘ ہے اچھا آؤ ميدان ميں

  کون ہے جو منافق ہے اور جان دينے سے جی چراتا ہے۔ 
کہ جس دن مسلمانوں اور ‘ ليعلم الذين نافقوا چنانچہ قرآن پاک ميں ارشاد فرمايا و ماصابکم يوم التفی الجمعن فباذن هللا و

کافروں کی دونوں جماعت آپس ميں بھڑيں تھيں سو حکم الہی سے وه ملی تھيں اور اس ليے انہيں ماليا گيا تھا کہ پتہ لگ 
  جائے کہ آج مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ 

ہم لڑيں گے۔ ليکن ميدان جنگ کی مصيبتوں کوبہت سے لوگ ايسے ہوتے ہيں جو وعده کرتے ہيں کہ اگر ضرورت پڑی تو 
  ديکھ کر ثابت قدم رہنا اور چيز ہے اور محض گھر ميں بيٹھ کر خيال کا جمانا اور چيز ہے۔ 

  پس بزرگو! ميں يہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی امتحان اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ 
پھر ضرورت کيا پڑتی ہے کہ معلوم کيا جائے کون آپ آيت سن کر يہ اعتراض نہ کريں کہ وه تو عليم ہے اور جانتا ہے 

منافق ہے او رکون مومن ہے؟ اس سے يہ مطلب نہ ليا جائے کہ ايسا کرنے سے خدا تعالٰی کو پتہ چل جاتا ہے بلکہ مطلب يہ
کے ہے کہ جن لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور وه دراصل جھوٹے ہوتے ہيں انہيں پتہ چل جاتا ہے کہ کن کا اقرار ايمان 

مطابق صحيح تھا اور کون منافقانہ طور پر وعده کررہے تھے پس مصائب ميں مبتال کرنے کی ايک حيثيت امتحان ليناہوتی 
  ہے۔ 

اور دوسری حيثيت يہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ کسی کے درجات بلند کرے لہذا وه کسی نہ کسی مصيبت ميں ڈالتا 
  سبب اس کے درجات بلند ہو جائيں۔ ہے تاکہ انسان صبر کرے اور صبر کے 

يارسول هللا! ميں خدا تعالٰی کو دوست رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمايا: اعد للفقر ”دربار رسالت ميں ايک شخص آيا اور عرض کيا 
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کہ تب فقيری يعنی محتاجی کے ليے تيار ہو جا۔ اس نے عرض کيا حضور! آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد 
  عد لبالء کہ پھر بالؤں کے ليے يعنی امتحان کے ليے تيار ہو جاؤ۔ فرمايا: ا

ميرے بزرگو! ميں آپ کے سامنے واضح کررہاہوں کہ دين هللا کا مطلب کيا ہے؟ ابھی اس کے معانی پيش کرنے باقی ہيں 
  کہ وه اصولی چيزيں دين هللا ميں کيا ہيں؟ جن کے متعلق پروردگار عالم فرماتا ہے کہ 

   oهللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا وکرھأواليہ يرجعونافغيردين 
کہ کيا پس سوائے دين هللا کے کسی اور کو چاہتے ہيں۔ حاالنکہ آسمانوں اور زمين کے باشندے اس کے سامنے اپنے سروں 

  يا جبرا وکراه سے اور اسکی طرف سب کی بازگشت ہے۔ ‘ کو جھکائے ہوئے ہيں خوشی سے
اہو ں کہ عرض کردوں کہ وه دين هللا کيا ہے؟ اور وه خدا تعالٰی کی تربيت ہے جس کے سبب چاہتا ہے کہ انسان کو پس چاہت

  کامل کردے۔ 
پروردگار کی تربيت کی دو قسميں ہيں۔ ايک اضطراری جو انتقامی يا امتحانی حيثيت رکھتی ہے اور اس کا عالج دواؤں سے

ہ ہو جائے يا وه تو نہ کرلے ايسی توبہ کہ جو قابل قبول ہو۔ اس وقت تک ہزار دوا کرلو نہيں ہوسکتا جب تک کہ انتقام ختم ن
  کبھی فائده نہ ہوگا جب تک کہ امتحان باقی ہوگا۔ 

دوائيں صرف ان بيماريوں ميں مفيد ہيں جو مادی اسباب کے ماتحت آتی ہيں اور چونکہ انسان نہيں چانتا کہ کس مادی سبب 
عالج کو رسالت مآب نے سنت قرار ديا۔ ورنہ محض صبر کرتے رہنا درست نہيں ہے۔ ليکن  سے مرض آتا ے اس ليے

بعض مصائب يا بيمارياں ايسی ہوتی ہيں جن کا سبب مادی نہيں ہوتا اور اسی طرف اشاره فرمايا ہے اس آيت کريمہ ميں و لو
لوگوں کو فقير بنا ديتے ہيں اور اگر تمام بندوں پر خدابسط هللا الرزق علی عباده لبغوا فی االرض کہ کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ہم 

مصيبت وغيره ‘ تعالٰی رزق کو فراخ کرديتا تو وه زمين پر بغاوت اور سرکشی شروع کرديتے۔ اس ليے بعض دفعہ فقيری
ور يہ حکم الہی سے اسی پروردگار عالم کی طرف سے واقع ہوتی ہے اور يہ بھی در حقيقت ايک قسم کی تربيت ہوتی ہے ا

  وه تربيت ہے جو اختياری نہيں ہوتی بلکہ اضطراری ہوتی ہے۔ 
  مثالً ايک شخص اگر مفلس پيدا ہوا ہے تو کيا اس کا کچھ احتيار تھا جو مالدار کے گھر پيدا ہوتا اور مفلس نہ ہوتا؟ 

بتال ديا کہ فالں کام کرو  دوسری قسم ربوبيت کی وه ہے جو اختياری کہالتی ہے اور يہ وه ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو
اور فالں کام نہ کرو۔ اگر يہ تربيت اختياری نہ ہوتی تو انسان کرنے پر نہ قابل مدح ہوتا اور نہ برا کرنے پر قابل مذمت ہوتا۔ 
اگر کسی نے چوری کی تو اسی وقت وه قابل مذمت ہے کہ اس نے اختيار سے چوری کی علی ہذا اس نے اچھاکام کيا تو اس 

فرقے ہوگئے اس ليے لوگوں  ٧٣بل مدح ہے کہ اس نے اختيار سے اس اچھے کام کو کيا۔اس دنيا ميں مسلمانوں کے ليے قا
کو اصول وضع کرنے پڑے ايک اصول آپ کی خدمت ميں عرض کرتا ہوں کہ مذہب اہل بيت يہ ہے کہ حسن و قبح ہر شئے

اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہے۔ اسی طرح جو  ايک شئے اچھی ہے اس ليے اچھی ہے کہ وه‘ کی ذات ميں موجود ہے
بری ہے وه اپنی ذات کے اعتبار سے بری ہے مثالً جھوٹ بولنا محض اس ليے ہی برا نہيں کہ شريعت نے اسے برا کہا ہے 

يا سچ کہتا اچھا صرف اسی ليے نہيں ہے کہ شريعت نے کہا ہے کہ سچ اچھی چيز ہے بلکہ جھوٹ در حقيقت برا ہے اور 
  قيقتا ہی اچھا ہے۔ سچ ح

  پس حقيقت ان اشياء کے حسن و قبح کی عقلی ہے نہ فطری۔ 
  انبياء کرام صرف اس واسطے آتے ہيں کہ وه ظاہر کرديتے ہيں کہ کونسی چيز اچھی ہے اور کونسی بری ہے۔ 

   “کلی حکم بہ العقل حکم باالشرع و کلی حکم بالشرع حکم بالعقل”اور بزرگوں کو اصول بنانا پڑا کہ 
کہ جس چيز کا حکم عقلنے جس طرح ديا شرع نے بھی اسی طرح اس کا حکم جاری فرمايا اور جس طرح شرع شريف نے 

  کوئی حکم ديا اسی طرح عقل نے بھی ويسا ہی حکم جاری کيا۔ 
  گويا عقل و شرع ايک ہی ماں کو گود ميں پلے ہيں جو اس کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ 

قبح عقلی ہے لہذا يہ نہيں کہہ سکتے کہ جھوٹ کے عوض خدا تعالٰی جنت دے گا اور سچ بولنے کےچونکہ اشياء کا حسن و 
  عوض جھنم ميں ڈال دے گا۔ 

اسی طرح جو کہتے ہيں کہ کسی نا حق کہتے ہيں برائی نہيں يا يہ کہتے ہيں کہ کوئی برائی جيسے جھوٹ اصل ميں بری 
پس ان لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ‘ ہذا جھوٹ برا ہےنہيں بلکہ چونکہ شريعت نے اسے برا کہا ہے ل

  جھوٹا جنت ميں چال جائے گا يا سچا جھنم ميں چال جائے گا۔ 
  حاالنکہ ايسا نہی ں ہے۔ 

ميں دوباره عرض کرتا ہوں کہ کسی بچے سے بھی آپ پوچھيں کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے يا سچ بولنا اچھا ہے؟ تو وه بچہ بھی
  کبھی نہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ 
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آپ ايک بچے سے ايک کھلونا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اچھا ہے يا وه کھلونا اچھا ہے جو درست ٹانگ واال ہے؟ تو آپ 
  ديکھيں گے کہ بچہ اسی کو اچھا کہے گا جو درست ہوگا۔ 

  الغرض يہ نہايت واضح امر ہے۔ 
کو ان ميں اختيار دے ديا گيا اور وه کون سی چيزيں ہيں؟ وه چيزيں اصول دين اور فروع پس کچھ چيزيں اختياری ہيں انسان 

  دين ہيں۔ 
دراصل آج کا مضمون اب شروع ہورہا ہے کہ جن باتوں ميں پروردگار عالم نے انسان کو اختيار بخشا ہے ان ميں کچھ 

  اصول دين ہيں اور کچھ فروع دين ہيں۔ 
اتھ سماعت فرمائيں تو مطلب بالکل واضح ہے اگرچہ کبھی مجبور ہوتا ہوں کہ مشکل آپ حضرات تھوڑی سی توجہ کے س

  الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہيں۔ ليکن انشاء هللا اس مطلب کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائيں گے۔ 
اس کے ليے ايک مختصر سی تقرير کی ضرورت ہے کہ عرض کردوں کہ اصول دين کيا ہيں؟ تھوڑی سی توجہ آپ 

  ئيں تو بات بالکل مشکل نہيں ہے۔ فرما
۔ ايک وه علم جس کا مقصود بالذات خود وه ہی علم ہو۔ يعنی يہ کہ علم کا کيا مقصد ہے؟ خود اس١کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ 

  علم کا حاصل کرنا ہے اور کچھ نہيں۔ 
تو معرفت ‘ دا تعالٰی کی معرفتپس ايک قسم تو وه علم ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا مقصد صرف علم ہوتا ہے۔ جيسے خ

يعنی اس کا مقصود بالذات معرفت کے عالوه اور کچھ نہيں۔ کيونکہ کائنات ‘ الہی کا مقصد در حقيقت خود يہی معرفت ہے
  عالم کی غرض ہی يہی معرفت ہے۔ 

 ديکھيے سکول ۔ دوسری قسم علم کی وه ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا مقصد يہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کيا جائے۔ مثالً ٢
يا مدرسہ ميں پڑھاياسکھايا جاتا ہے کہ نماز اس طرح سے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد رکوع اس طرح 

  کيا جاتا ہے۔ علٰی ہذا سجده اس طرح ادا کيا جاتا ہے۔ پس اس پڑھانے کا اصل مقصد يا غرض عمل ہوتا ہے۔ 
  ہوتی ہے اس چيز سے جس کے ذريعہ وه شئے حاصل کی جاتی ہے۔ اور قائده سکيموں کا يہ ہے کہ اصل غرض افضل 

مثالً مجھے کعبہ شريف کے طواف کرنے جانا ہے تو يہ مقصد حاصل نہيں ہوسکتا جب تک راستہ طے کرنے کے ليے 
اونٹ يا کوئی دوسری سواری نہ خريدی يا حاصل کی جائے۔ يہ چيزيں جب خريدی گئيں تو ذريعہ بن گئيں حج کے ‘ گھوڑا

  ادا کرنے کا۔ تو يہ ذريعہ اصل مقصد سے افضل تھيں ہوسکتا يعنی حج سے۔ 
اور غور فرمائيں کہ ميں مکان تيار کرتا ہوں کہ اس ميں بال بچے رہيں گے تاکہ گرمی سردی سے بھی حفاظت ہوسکے۔ تو 

ہ اس مکان سے وه اس ضرورت کے ليے مکان ہے ورنہ اس کی ضرورت ہی نہيں۔ پس ثابت ہوا کہ مکان افضل نہيں بلک
  لوگ زياده افضل ہوں گے جن کے رہنے کے واسطے وه مکان بنايا گيا ہے۔ 

پس ذريعہ پست ہوتا ہے اس چيز سے جس کے ليے ذريعہ مقرر کيا جاتا ہے۔ اسی طرح علم حاصل کيا جاتا ہے عمل کے 
ہے کہ اگر عمل نہيں ہے توعلم  ليے تو اس عمل کے ليے جو علم وضع کيا جائے گا وه عمل سے پست ہوگا اور يہی وجہ

  وبال ہے۔ 
۔ دوسرا وه علم ہے ٢۔ ايک وه علم ہے جس کا حاصل کرنا خود متصود بالذات ہو۔ ١اس تقرير سے مطلب يہ واضح ہوا کہ 

  جو عمل کے ليے حاصل کيا جائے۔ 
شئے اوپر جانا ہے اوروہی  مثالً ہم نے کوٹھے پر جانا ہے سيڑھی کے ذريعہ جانا ہے تو سيڑھی افضل نہ ہوگی بلکہ اصل

  افضل ہوگا۔ 
مِجھے ياد آگيا۔ افسوس کہ وقت بڑی جلدی سے گذر جاتا ہے۔ بعض لوگ استدالل کرتے ہيں کہ رسول ہم جيسے ہی ہيں۔ بہال 

ان ميں اور ہم باہم کيا زيادتی ہے؟ اس ليے کہ ايک شخص ہمارا محبوب ہے وه پوسٹ مين کے ذريعہ خط بھيجتا ہے تو 
ن کسی طرح افضل نہيں اس طرح خدا تعالٰی قرآن حضرت محمد مصطفٰی کے ذريعہ بٍھيجا۔ تو پوسٹمين کی طرح پوسٹ مي

  آپ سے کيا غرض ہے۔ وه خط پہنچا گئے اور پھر چلے گے۔ 
ليکن آه! افسوس! ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ وه جو تم کو خط بھيجتا ہے کيا وه ايسی شئے تم کو لکھ کر بھيج سکتا ہے 

  و تمہاری سمجھ ميں نہ آسکے؟ اگر ايسا کرے تووه بھيجنے واال احمق ہوتا يا عاقل؟ ج
اور اگر کوئی يہ کہے کہ ہم تو اس خط کو سمجھ ہی نہيں سکتے۔ تو پھر کيا يہ کہا جائے گا کہ بھيجنے والے نے يہ سمجھ 

  کر بھيجا ہے کہ پڑھنے والے سمجھ ہی نہ سکيں۔ 
کہ ہم خدا کے لکھے خط (قرآن) کو از خود سمجھ سکتے ہيں تو يہ دعوٰی پيش کرنے والوں  اور اگر کسی کو يہ دعوٰی ہو

  کو ميدان ميں آکر ثابت کرنا چاہيے۔ 



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

 
 

عام طور پر آيت کريم سوره ولقد يسرنا القرآن للذکر فھل من ذکره کو پيش کيا جاتا ہے کہ بروئے قرآن قرآن پاک آسان کتاب 
  ہے۔ 

اور اگر نہ سمجھا تو معاذ هللا ‘ کے حروف پہچان لے اور کہے کہ ميں قرآن کو سمجھ گيا ليکن کوئی جاھل صرف عربی
  قرآن غلط قرار ديا جائے گا يا يہ کہا جائے گا کہ خداتعالٰی نے غلطی کی۔ يا کہنے واال ديوانہ سمجھا جائے گا۔ 

جائے جيسا کہ ارشاد خداوند تعالٰی حاالنکہ قرآن پاک آسان اس صورت ميں ہے جب وه صاحب قرآن کی زبان سے سمجھا 
ہے انما يسرناہبلسانک کہ قرآن پاک کو ہم نے حضور کی زبان سے آسان کيا ہے۔ يعنی آپ کی زبان سے آسانی ہے آپ 

  سمجھا دو گے تو آسان ورنہ ٹيڑھے دل ہو جائيں گے۔ 
الفتنة۔ تو قرآن پاک آسان ہے ليکن حضور کی زبان اسی ليے ارشاد فرمايا: فاما لذين فی قلوبھم زيغ فيتبعون ماتشابہ منہ ابتغاء 

کے ذريعہ آسان ہے۔ ورنہ اسی کالم ميں متشابھات بھی تو ہيں۔ اگر اہل اسالم اسے نہ سمجھيں گے تو غلطی کريں گے اور 
  کفر تک پہنچ جائيں گے۔ 

  احکام قرآن دو قسم ہيں محکمات و متشابھات۔ 
شاد فرماياء ھو الذی انزل اليک الکتاب منہ آيت محکمات ھن ام الکتب و اخر سورة العمران ميں پہلے رکوع کے اندر ار

علم متشابھات فاما الذين فی قلوبھم زيغ فيتبعون ماتشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويلہ و ما يعلم تأويلة اال هللا و الراسخون فی ال
   oيقولون کل و ما يذکر اال اولواالباب

ہے کہ وه ہی ذات جس نے تيری طرف کتاب هللا اتاری جس کی بعض آيات محکم ہيں جو سامنے  ماحصل کالم باری کايہ
آتے ہی سمجھ ميں آجائيں اور کچھ آيات وه ہيں جو متشابہ ہيں۔ يعنی وه کہ آپ کچھ کہيں ميں کچھ کہوں۔ محکم تو بالکل 

ہ ميں غور کرنے والوں کے دل ٹيڑھے ہوتے متشاب‘ واضح ہيں ليکن متشابہ کی وضاحت نہيں۔ ان دونوں ميں بڑا فرق ہے
  ہيں تا آنکہ ايمان پر بھی نہ رہے گا۔ 

سن لو اس اعتبار سے مجھے جواب دو۔ کوئی حديث جناب رسالت مآب لے آؤ کہ جس ‘ اھل اسالم بلند آواز سے کہتا ہوں
ں متشابھات کوئی صاحب آئے اور ايسیسے ثابت ہو جائے کہ آپ فرما ديا کہ قرآن ميں فالن آيتيں محکمات ہيں اور فالں آيتي

حديث لے آئے کم از کم ميں لکھ دوں گا کہ ميں ان صاحب کا شاگرد بن جاؤں گا۔ البتہ يہ نہ مانوں گا کہ فالں مفسر نے کہا 
کہ يہ ہوگا حضور کے فرمان سے اور يہ بھی نہ مان ليتا اگر کسی ايک مفسر کا قول ہوتا اس بارے ميں سولہ اقوال ہيں۔ 

سی مفسر نے اوامر کو محکم کہا ہے باقی تمام آيات کو متشابہ مانا ہے اور پھر اوامر ميں بھی اختالف ہوا حتی کہ آج تک ک
  طے نہ ہوسکا کہ کون سی آيت واقعی محکم ہے اور کون سی متشابہ۔ 

ٹيڑھا ہوتا ہے وه متشابہات آج کوغير مسلم پوچھ لے کہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ آيات محکم اور کچھ متشابہات اور جن کا دل 
  ميں ہيں غور کرتے ہيں ليکن اس قدر تو بتالديا ہوتا کہ يہ محکم کون سی آيات ہيں اور متشابہات کون سی؟ 

کس مصيبت ميں ہم پھنس گئے۔ کيا عالم ‘ نہ قرآن کی کوئی آيت جو اس مسئلہ کو بتائے‘ پس نہ جناب سالت مآب کی حديث
  سی آيت محکم اور کون سی متشابہ؟  مصيبت ہے جو طاری ہے کہ کون

البتہ ايک بات ره جاتی ہے کہ آيا يہ مصيبت ہمارے ليے ہی ہے يا رسول کريم کے ليے بھی ہے؟ معاذ هللا اگر حضور بھی 
نہ جانتے تھے تو ميں ضرور عرض کروں کہ پروردگار عالم کو ان آيتوں کے اتارنے کی ضرورت ہی کيا تھی جو رسول 

  يں اور بالفرض رسول بھی نہ سمجھے تو اور کون دعوٰی کرسکتا ہے کہ ميں سمجھا۔ بھی نہ سمجھ سک
ميں اس موضوع پر بحث نہيں کرنا چاہتا بلکہ صرف يہ عرض کررہا تھا کہ جو لوگ اس امر کے قائل ہيں کہ و ما يعلم 

  نہيں جانتے تو دوسرے بھی نہيں جانتے۔  تاويلہ اال هللا کہ متشابہ کی تاويل هللا کے سوا کوی نہيں جانتا۔ تو رسول هللا جب
لکھی گئی ہے جو ايک تفسير کا مقدمہ ہے اس ميں لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کو “ وحی محمدی”مصر ميں ايک کتاب 

ايسی چيز سکھاتا ہے جس کے متعلق وه جانتا ہے کہ سيکھنے واال سمجھ نہ سکے گا تو ايسا شخص يقيناً پاگل ہے۔ تو معاذ 
يسا لفظ کوئی اپنے ليے استعمال نہيں کرسکتا تو خدا تعالٰی ايسا کرکے کيسے اپنے آپ کو (معاذهللا) پاگل کہال سکے هللا جب ا

  گا۔ 
پس ماننا پڑے گا کہ رسول هللا متشابہات کو اچھی طرح جانتے تھياور جب يہ مان ليا جائے تو يہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم 

  نتے تھے جو زمين علم ميں پيدا کئے گئے تھے۔ ميں رساخ يعنی بڑے پکے لوگ بھی جا
اب سوال يہ سامنے آئے گا کہ پيش کيا جائے کہ کوئی ہے راسخين فی العلم ميں سے۔ دوسرے لوگ تو يہ بھی نہ سمجھ 

  رکعت کون سی آيت سے ثابت ہوتی ہے؟  ۴سکے کہ 
عمل ہو اور يہی وه علم ہے جسے ۔ جس کی غرض ٢۔ جس کی غرض خود وه علم ہو۔ ١پس علم بھی دو طرح کے ہيں۔ 

  فروع دين کہتے ہيں اور پہال علم کہ جس کے حاصل کرنا مقصود بالذات ہے۔ وه اصول دين کہالتا ہے۔ 
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  فروع دين کا تعلق عمل سے ہے اور عمل کرانے کے واسطے يہ علم درکار ہوتا ہے۔ 
اور مقصود ہے اس کی مثال عرض کرتا ہوں ۔ اور دوسرا علم اصول دين وه ہے کہ اس کے حاصل کرنا خود اصل غرض ١

جيسے ہم پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرتے ہيں کہ وه موجود ہے۔ اس کی صفات يہ ہيں۔ تو يہ علم محض علم کے 
ليے ہے علم کے ليے نہيں ہے۔ مثالً خدا ہے تو بے شک ہے يہ جاننا ہی کافی ہے اس کے ساتھ کسی عمل کی ضرورت نہيں

  لہی خود کمال ہے تو اس کا جاننا بھی خود ايک مقصد ہے۔ چونکہ معرفت ا
پس ہم نے خدا تعالٰی کو جاننا ہے کہ وه پروردگار ہے اور اس نے عقل دے کر انسان کو پيدا کيا خود خدا تو کبھی آکربات 

  نہيں کرتا حتی کہ وه خواب ميں بھی آکر بات نہيں کرتا۔ 
حضور نے فرمايا کہ وه کافر ہے۔ اس ليے کہ “ تعالٰی کو خواب ميں ديکھاميں نے خدا ”حضرت امام سے کسی نے کہا کہ 

اسی طرح کالم الہی کے سننے کے واسطے ‘ وه قابليت ہی نہيں رکھتا خواب ميں اگر آجائے تو وه خدا نہيں ہے۔ شيطان ہے
  موسٰی عليہ السالم کی طرح قابليت کی ضرورت ہے۔ 

ہماری پيدائش کی غرض ہے تکميل۔ اس ليے ضرورت تھی کہ وه انبياء کو تو ميں آپ کے سامنے واضح کررہا ہوں کہ 
  بھيجے۔ 

  سو يہ معرفت بھی مقصود بالذات ہے۔ اس ليے توحيد کے بعد رسات بھی اصول دين ميں شامل ہوگئی۔ 
ليے سپرد  ۔ انبياء آئے۔ انہوں نے تعليم دی۔ احکام سکھائے انہوں نے دين کی عمارت بنائی اور اسے محفوظ رکھنے کے٢

کرديا۔ ايک عمارت جب بنائی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے يا نہيں؟ پس فرض ہوا کہ رسول کے بعد 
  کوئی اس کے دين کا محافظ بھی ہو۔ 

  يا امامت بھی شامل ہونا الزمی ہوگيا۔ “ امام کی معرفت”۔ اس ليے اصول دين ميں ٣
ا کہ اچھے کام کريں تو کوئی دن ضرور ہوگا کہ اس ميں بدلہ پايا جائے گا اسی کو قيامت۔ پھر هللا تعالٰی نے ہم کو اختيار دي۴

  کہتے ہيں۔ اس ليے يہ بھی اصول دين ميں سے مقرر ہوگيا۔ 
۔ اور چونکہ عدل ضروری تھا۔ بعض نے عدل کا انکار کيا تھا اس واسطے ہم نے عدالت کوبھياصول دين ميں داخل کرکے۵

  پيش کيا۔ 
  ۔ معرفت خدا توحيد ١ل مقصود بالذات اصول تين ہی تھے۔ ورنہ اص

  ۔ معرفت نبی نبوت ٢
  ۔ معرفت امام امامت ٣

عمارت دين کی حفاظت ہر شخص نہيں کرسکتا پس جاننا ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کون کرسکتا ہے؟ اسی کا 
  نامعرفت امام ہے۔ 

يں اس کی تباہی ضروری ہے لہذا الزمی ہوا کہ ايک عالقہ آپ غور کريں کہ جس گھر ميں سب ہی بڑے ہوں تو چند دنوں م
کے انتظام کے واسطے ايک چودھری ہو۔ اسی طرح ضلع کے انتظام کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے ايک صاحب 

  ضلع ہو۔ ورنہ ڈاکے پڑيں گے چور ڈاکو آرام نہ لينے ديں گے۔ 
  ی فسادات ہوں گے۔ پھر اگر دو چودھری ہوں گے يا دو ضلع کے مالک ہوں گے تب بھ

جھاں کہيں ايک بڑا نہ ہوا وہاں طوائف الملوکی پھيل گئی۔ تاريخ اٹھا کر ديکھيں عرب کے اندر اسالم کے آنے سے پہلے 
لڑائياں جاری رہيں اور صرف ايک اونٹ کے سبب پہلی لڑائی جاری ہوئی۔ ايک بسوسی ‘ پشت تک ٣‘٣‘ ايک حاکم نہ تھا

قدم جارکھا۔ جس کے نيچے شتر مرغ کے انڈے ٹوٹ گئے محافظ کھيت نے فريادکی کہ کے کھيت ميں کسی کے اونٹ نے 
ميری بے عزتی ہوگئی ايک پناه گزين نے ميری کھيت ميں انڈے ديئے تھے اس سے بڑھ کر ميير کيا بے عزتی ہوگی کہ 

  ک حيوان پر ظلم ہوگيا۔ اس کے انڈے اونٹ نے ضائع کر ديئے۔ قبيلہ والے تلواريں لے کر باہر نکل آئے کہ واقعی اي
  حضرات! دعوت فکر دے رہا ہوں آپ اس حيثيت سے سنيں کہ آيا يہ واقعہ صحيح ہے يا نہيں؟ 

اونٹ واال بگڑا جس کے ہاں ٹھہرا جارکر ‘ اونٹ کے پاؤں ہی کاٹ ڈاال‘ عورت کی ايک شکايت پر قبيلہ والے نکل آئے
  يرے مہمان کی بے عزتی ہوگئی۔ فريادکی۔ اس نے اپنے قبيلہ کے سامنے فرياد کی کہ م

پس لڑائی ہونے لگی۔ حتی کہ خود قسم کھا کھا کر سروں پر رکھ رہے تھے کہ يہ نہ اتارے جائيں جب تک انتقال نہ ليا 
جائے گا۔ ايک پشت نے يہ جنگ کی اور گذر گئی۔ دوسری پشت بھی گذر گئی۔ تا آنکہ تيسری پشت ميں سے کچھ لوگوں نے 

  يہ جنگ ختم کی۔ 
خر اس خونريزی کا کيا سبب تھا؟ سبب يہ تھا کہ ان ميں ايک رئيس اعلٰی نہ تھا پس جہاں ايک رئيس ہوگا وہاں لڑائی نہ آ

  ہوگی۔ 
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پس اسی طرح اگر کوئی ملک ہے وہاں بھی رئيس مملکت کی ضرورت ہے اور وه رئيس مملک تايک ہونا چاہيے ورنہ اگر 
  چند ہوں گے تو ضرور آپس ميں لڑيں گے۔ 

  يک اسی طرح اس تمام نظام عالم کا قيام بھی صرف اسی وقت باقی ره سکتا ہے کہ جب اس کا ايک ناظم يا بادشاہہو۔ ٹھ
يہی سب ہے کہ آج بادشاہاں آپس ميں برسرپيکار ہيں۔ امن و سکون ندارد ہر وقت جنگ کے خطرات کے بادل چھائے ہوئے 

کہ تمام عالم اس کے قبضے ميں ہوگا اور وه بملو االرض قسطاً و عدالً  ہيں۔ اس ليے امن و امان تب قائم ہوگا جب وه آئے گا
  امن و انصاف سے عالم کو بھر دے گا اور آج ساری دنيا کو اس کا انتظار ہے۔ 

پس ميں سمجھانا چاہتا تھا کہ ايک رئيس حکام کی ضرورت ہے جس کی اطاعت فرض ہوگی۔ اگر کئی ہوں گے اور ايک 
  قانون بنا ليا۔ دوسرے نے عليحده ضابطہ اور نظم قائم يا بس اس طرح نظام درھم برھم رہے گا۔ رئيس نے الگ دستور و 

اس ليے نظم تب ہی قائم ہوگا جب خداوند عالم ان کی طرف حقيقی ناظم بھيجے گا۔ يہ ہيں وجود جن کی بناء پر ايک امام کی 
  ضرورت پڑتی ہے۔ 

سپرد کيا ۔ جب ايک نبی چال گيا تو دوسرا آيا جو يا اسی نظم پر چلے گا يا  ابتداء عالم سے يہ نظم خداوند نے نبی وقت سے
  زمانہ کے اعتبار سے اور نظم الئے گا۔ يہ سلسلہ رسالت مآب تک پہنچے گا۔ 

اور جب خاتم رسالت بھی آگئے تو ضروری ہوا کہ وه ايسا نظم پيش کريں جو اس قدر کامل و مکمل ہو کہ قيامت تک وه 
  محفوظ رہے۔ 

اسی ليے يہ اصل ثابت ماننی پڑی کہ ارشاد فرمايا حالل محمد حال اللی يوم القيامة و حرام محمد حرام الی يوم القيامة۔ ترجمہ: 
  کہ جو رسالت مآب حالل کرگئے وه ہی قيامت تک حالل اور جو آپ حرام کہہ گئے وه قيامت تک حرام ہوگيا۔ 

ساتھ کھانے والے نکل آئيں وه قيامت تک حرام ہی رہے گا شراب آپ  پس سور کو آپ نے حرام کہا۔ خواه کس قدرشوق کے
  نے حرام قرار دی۔ پس قيامت تک وه حرام ہوگئی۔ خواه پينے والے کتنے ذوق کے ساتھ اسے پيا کريں۔ 

پس جو سرکار الئے وه قيامت تک کے واسطے فرض ہوگيا۔ حضور کا نظم قيامت تک کے ليے ہے اس کا انکارکيا ہی نہيں 
  اسکتا۔ ج

اب آپ سے ايک بات از روئے غور و فکر پوچھتا ہوں کہ رسالت مآب کے تشريف لے جانے کے بعد مذہب بدل جائے گا يا 
  بعينہ وہی رہے گا جو حضور الئے تھے؟ 

مسلمان يہی جواب ديں گے کہ بعينہ وہی رہے گا اور کوئی مذہب اس کے سوا نہ آئے گا ايک مسلمان بچہ بھی اس بات کے 
  ف نہيں کہہ سکے گا۔ خال

  ہاں ثابت ہوا کہ وہی مذہب صحيح اور ٹھيک ہوگا جو بالکل اس مذہب کے مطابق ہو جو حضور پيغمبر خدا الئے تھے۔ 
دوسرا سوال جو قابل غور ہے وه يہ ہے کہ انسانوں ميں اس صحيح مذہب کو نافذ کرنے کے ليے يا اس پر عمل کرنے کے 

ايسے شخص کی ضرورت نہيں جو اسے نافذ کرنے يا عمل کرائے اور وه اس مذہب کو ليے يا اسے باقی رکھنے کے ليے 
  کامل اور صحيح طور پر جانتا ہو؟ وه تمام مذہب سے واقفيت تام رکھتا ہو؟ 

ہر عقل مند اور مسلمان ان سوالوں کا يہی جواب دے گا کہ يقيناً دين اسالم کو قائم رکِھنے کے ليے صرف اس شخص کی 
درجے ہی جانتا ہو اور وه مذھب کو کليةً اور جزيةً پوری طرح جانتاہو اور وه  100ميں سے  100جو  ضرورت ہوگی

  ميں پچاس يا کچھ جانتا ہو اور پچاس يا کچھ نہ جانتا ہے۔  100شخص ہرگز مذھب کو قائم نہ رکھ سکے گا جو 
سامنے پيش کرنا چاہتاہوں کہ جن کے مسلمانوں کے نزديک ممکن ہے اور لوگ بھی ہوں گے ليکن ميں وه شخص آپ کے 

متعلق نبی نے خود فيصلہ فرما ديا اور وه ہيں جن کے حق ميں رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمايا کہ 
  اقضی کم علی کہ تم ميں سب سے بہتر فيصلہ کرنے والے (موال) علی ہيں۔ 

ہتا ہوں کہ رسالت مآب جب دنيا سے تشريف لے گئے ليکن جتنے بھائيو! اور بزرگو! ايک بات خدمت ميں عرض کرنا چا
  مسائل تھے وه سب کے سب مسائل تمام کو نہيں بتال کر گئے۔ يہ نہيں ہوسکتا کہ وه سب کچھ کل عالم مبتال کرگئے ہوں۔ 

ضرورت پڑے گی پڑھالکھا آمدی اس حقيقت ناقابل انکار ہيں ذره بھر بھی شک نہ الئے گا ۔ ورنہ قياس پر عمل کرنے کی 
  اور قياس سے کام کسی طرح نہ چلے گا۔ 

حضرت امام جعفر صداق عليہ السالم کے پاس ايک شخص آيا جو قياس پر عمل کرتا تھا۔ فرمايا: آپ نے کيا تو ايسا کرتا 
بے ہے؟ عرض کيا جی حضور! ارشاد فرمايا: کيا مطلب ہے اس آيت کريمہ سے و من دخلہ کان امنا داخل کہاں ہوا اور 

  خوفی کا ہے سے ہوئی؟ 
  اس نے جواب ديا: اس مقام سے مراد کعبہ ہے۔ 

  آپ نے ارشاد فرمايا: اگر مقام امن کعبہ ہوا اور جو وہاں داخل ہوگيا وه امن ميں ہوگيا! 
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د تو کيا يہ ہی کعبہ نہ تھا جہاں کتنے آدمی قتل کرديئے گئے؟ اور اگر بے خوفی سے مراد دنيا کی سزا سے بے خوفی مرا
ہے تو يزيد کی فوج نے عبد هللا بن زبير پر کعبہ ميں چڑھائی نہيں کی تھی؟ اور خانہ کعبہ کاپرده کيا جاليا نہ گيا تھا؟ اور 

  کتنے ہی آدمی وہاں نہ مارے گئے تھے؟ 
  اس نے کہا: حضور اس سے مراد يہ ہے کہ وه آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوگيا۔ 

  يں ايک عيسائی چال جائے تو وه آخرت کے عذاب سے کيا بے خوف ہو جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمايا: اگر کعبہ م
  باآلخر اس شخص نے عرض کيا: حضور! پھر آپ سمجھا ديں کہ اس گھر سے کيا مراد ہے؟ 

  او وه کس طرح بے خوف ہوگا؟ 
اہل بيت سے تمسک کرنے ارشاد فرمايا: اس گھر سے مراد اہل بيت محمد ہيں اور اندر داخل ہونے والے لوگ ہيں جو ہم 

  والے ہيں پس وه لوگ يقيناً ہر طرح سے عذاب آخرت سے محفوظ اور بے خوف رہيں گے۔ 
پس سواالً پِھر عرض کرناچاہتا ہوں کہ آپ خوب غور فرما ويں کہ رسول هللا تمام لوگوں کو تمام چيزيں بيان کرکے نہ گئے 

آج ايسے کئی مسائل ايسے ہيں کہ حديثيں ان کے بارے ميں نہيں ملتيں تھے۔ اگر ايسا ہوتا تو آج تک ِجھگڑے کبھی نہ ہوتے 
  اور لوگ عقل و سوچ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے نکالتے ہيں۔ 

پس جس رسالت مآب سب چيزوں کو تمام سے جب بيان کرکے نہ گئے تھے تو جو باقی ره گئے تھے يقيناً انميرے کوئی ايسا
ل طور پر آپ بتا سکھاگئے تھے۔ ورنہ اگر جو کچھ تو جانتا ہو اور کچھ نہ جانتا ہو تو ضرور ہوگا کہ جيسے سب کچھ مکم

  الزم ماننا پڑے گا کہ ايسا آدمی مذھب حق سے بالضرور ناواقف ہوگا۔ 
  پس وه کون ہے جو تمام تر مذہب سے واقف تھا؟ 

م ان ہی کو پيش کريں گے جن کے بارے آپ کو اختيار ہے کہ جسے چاہيں پيش کرديں۔ ليکن اگر ہم سے پوچھيں گے تو ہ
ميں رسول هللا نے فرمايا: انا مدينة العلم و علی بابھا کہ ميں علم الہی يا دين الہی کے علم کا شہر ہوں اور جناب امير علی ابن 

  ابی طالب اس کے دروازے ہيں۔ 
يرے حاضر ہيں وه غور سے سنيں کہ جو آپ م‘ اس اعتبار سے ايک نيا مقدمہ ہے جسے پيش کرکے آج ختم کرنا چاہتا ہوں

  صحيح بات پيش کرتا ہوں۔ 
 صبح و شام بدلتے رہتے ہيں۔ صبح اور تھے شام کو اور ہوتے ہيں۔ ‘ حضور کيا يہ درست نہيں کہ ہمارے حاالت رات و دن

رہوئے تھے پھر جب بيمار ہوگئے تو رنگ طبع اور ہے اور جو اچھے يعنی تندرست ہوگئے تو اور حال ہوتا ہے۔ جب بيما
ليکن جب راضی اور تکڑے ہوگئے تو ‘ کہنے لگے تھے کہ جٔوا بڑی بری شے ہے اور رات ہوئی تو کرنے لگے توبہ

  “ جٔوا تو اچھی شے ہے ذرا کھيل لو‘يہاں کاہے کی توبہ آؤ ”کہنے لگے 
بلغم ہو تو اس کی آپ اطباء اور ڈاکٹر صاحبان سے معلوم کرليجئے۔ وه فرماتے ہيں کہ جب کسی شخص کے مزاج ميں 

رائے کی کيفيت اور ہوتی ہے اور جب مزاج پر سيودا کا غلبہ ہو تو رائے کی کيفيت اور ہو جاتی ہے۔ پہلے طبيعت اس قدر 
ٹھنڈی تھی کہ اس پر کوئی بات اثر بھی نہيں کرتی تھی۔ کس نے ہزار گالی دی کوئی جواب ہی نہيں ليکن اگر مزاج پر 

فالں نے ايک گالی دی اور ادھر ايک ہی طمانچہ ايسا رسيد کر رہے ہيں کہ گدن توڑ کر رکھ  صغراء کا غلبہ ہوگيا ہے تو
رہتے ہيں۔ کوئی ہے جو بات بات پر لڑنے کو تيار ہے اور کوئی ہے جس کے سر پر جوتے پڑ رہے ہيں اور اسے کوئی 

  خبر تک نہيں۔ 
ے تھے اور ايک وه تھے کہ آواز سنتے ہی ايسی جگہ منادی نے جہادکے ليے پکارا۔ بعض وه تھے جو پہلے سے تيار بيٹھ

  جا پہنچے کہ جہاں سے پتہ ہی نہ چل سکے کہ کہاں ہيں۔ 
قرآن پاک اس کی حالت ان الفاظ ميں ظاہر فرماتا ہے۔ ‘ آپ سوره احزاب کو پڑھ ليجئے غزوه خندق کا ذکر تازه کرليجئے

کی پکی آزمائش کی گئی ان کی زمين قلب ميں زلزلے يہ زلزلہ آئے لگا۔۔ فقدابتلی المٔومنين و زلزلوا زلزاال شديدا کہ مٔومنوں 
و اذ بقول الذين فی قلوبھم مرض ما وعدنا هللا ورسولہ اال غرور کہ حضور! وه وقت ياد کيجئے کہ جب وه لوگ کہ ان کے 

  يا۔ دلوں ميں بيماری تھی کہہ رہے تھے کہ هللا اور اس کے رسول نے تو ہم سے فريب اور دھوکہ ک
يقولون ان بيوتنا عورة و ماھی بعورة ان يريدون اال فراراه کہ جب ايک گروه نے ان ميں سے يہ کہہ کر … اذ قالت الطائفة

حاالنکہ وه قطعاً ‘ حضور سے اجازتيں يعنی شروع کردی تھيں کہ حضور ہمارے گھر بار خالی اور غير محفوظ پڑے ہيں
  مقصد صرف بھاگنے کی راه نکالنا تھا۔  ايسا کہنے سے ان لوگوں کا‘ ايسے نہ تھے

ليکن ان ہی لوگوں کے مقابلے ميں ايک وه بھی تھے کہ اگر دنيا کے پہاڑ ان پر آ ٹوٹيں تو بھی ان آباء ثبات ميں لغزش نہ 
  آئے۔ 

کچھ  پس مزاج انسانی خواہشات کے ماتحت ہوتا ہے اور خواہشات اگر بدل گئيں تو ميری رائے کچھ ہوگی اور آپ کی رائے



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

 
 

  ہوگی۔ 
ضلع گجرانوالہ ميں ايک صاحب تھے جو ہميشہ رونے کو بدعت کہا کرتے تھے اور اس عمل کو بڑی سخت قسم کی بدعت 

  کہ کر بری طرح سے رد فرمايا کرتے تھے۔ 
ک وه بيمار اتفاقاً خداوند تعالٰی نے ان کو بيٹا عطا فرما ديا۔ جو ان کی تمام تراميدوں کا مرجع بن گيا تقدير الہی سے اچان

اب ان صاحب پر کوئی وقت ايسا نہ گذرتا تھا جس ميں وه رونے سے باز‘ بيماری نے طول کھينچی اور وه بچہ مرگيا‘ پڑگيا
رہتے ہوں۔ بيوی کا حال بھی يہی ہے۔ دونوں ايک دوسرے کو ديکھتے ہی رونے لگتے ہيں۔ کبھی بچہ کے کپڑوں پر نظر 

  کا جھوال نظر آگيا تو رونا شروع کرديا۔  کبھی بيٹے‘پڑگئی تو رونے لگتے ہيں 
اتفاق کے ساتھ ايک درست کے پاس ان کا گذر ہوا۔ مجمع ديکھا۔ پوچھا کيا بات ہے۔ کہا گيا کہ مجلس ہورہی ہے۔ آپ بھی 

اتفاق سے ذاکر صاحب نے امام اصغر علی عليہ السالم کا واقعہ بيان کرنا شروع کيا۔ ‘ تشريف لے چلئے۔ مجلس ميں پہنچے
لوگوں نے تو خير رونا ہی تھی ليکن ان صاحب کاحاليہ تھا کہ مجلس ختم بھی ہو چکی ہے تمام لوگ جا بھی چکے ہيں اور 

يہ ہيں جو برابر روئے جارہے ہيں۔ آج رات ان صاحب کو يقين ہوا کہ اوہو! يہ لوگ جو روتے ہيں يقيناً ان کے رونے کو 
  بدعت کہنا بالکل جھوٹ ہے۔ 

  اوپر پڑتی ہے تو يوں رائے بدلتی رہتی ہيں۔ پس جب انسان کے 
  لہذا حاالت مزاج کی تبديلی کے ساتھ بدلتے رہتے ہيں۔ 

آپ اسی طرح اقليم اول والوں کا مزاج ديکھيں وه اور ہوگا اور اقليم دوم الوں کا اور ہوگا اور سوم و چھارم والوں کا اور 
  ہوگا۔ 

بڑھاپے ميں اور رائے ہوتی ہے۔ وہی جو ايک وقت خود ‘ ں اور رائےاسی طرح بچپنے ميں اور رائے ہتی ہے جوانی مي
يہاں ہم لوگ تجربہ کار ہيں ہم سے ”ايک کام کيا کرتے تھے آج بوڑھے ہو کر بچوں کو کہہ رہے ہيں سمجھا رہے ہيں کہ 

  حاالنکہ حضرت جب جوان تھے ايسا ہی کيا کرتے تھے۔ “ ايسا غلط ہے‘ سيکھ لو۔ ايسا نہ کرو
نوں کی رائيں بدلتی رہتی ہيں جب يہ مقدمہ آپ سمجھ چکے تو اب غور فرمائيے کہ اگر ہم ميں سے کسی کے پس انسا

  اس قدر شريعت بھی بدلتی جائے گی۔ ‘ شريعت سپرد کردی جائے تو جس قدر اس کے حاالت ميں تغيّر آئے گا
نے سے الگ نہ ہو اور جس کا بوڑھا يا اور جب شريعت کسی ايسے انسان کے سپرد ہوئی کہ جس کی جوانی کا زمانہ بچپ

  جوانی سے عليحده نہ ہو تو ايسے کا نام ہماری اصطالح ميں ہوتا ہے معصوم۔ 
  پس شريعت کی محافظت کا ذمہ دار صرف معصوم ہوگا اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ 

  اس کی ہزاروں مثاليں ہيں۔ 
ايک وه لوگ تھے جو لڑنے کو جاتے تھے ليکن مزاج بھی ايک چيز ہےابھی آپ نے سنا مثال ميدان جنگ کی دی گئی تھی۔ 

  جاتے تو لڑنے کے خاال سے تھے ليکن آتے تھے تو بھاگ کر آتے تھے۔ 
بعض وه لوگ ہوتے ہيں جو مرغی تک ذبح نہيں کرسکتے۔ بلکہ مرغی کو بذح ہوتے ديکھ نہيں سکتے۔ يہ درست ہے کہ آپ 

  ايسے لوگ بھی ضرور ہوتے ہيں۔ لوگ ايسے نہ ہوں گے ليکن يقيناً 
قربانی جو عيد قربان کے موقع پر کی جاتی ہے۔ اس کا ايک فائده يہ بھی تو رکھا گيا ہے کہ قربانيخود ہاتھ سے کی جائے 
ہاتھ سے چھری کو پھيرا جائے۔ گويا کم سے کم سال بھر ميں ايک مرتبہ تو چھری پھير ليا کرو۔ تا کہ يہ عادت باقی رہے 

ايسا نہ ہوگا تو جب بھی کافر سے لڑنا پڑے گا خون ديکھ ہی بے ہوش ہو جاؤ گے۔ جب ايسے آدمی نے سرکٹنا اور اگر 
الش گرتی ديکھی تو ايک وه ہوں کہ ان کی راے پہلی نہ رہی جس کے رو سے وه‘ خون کا فواره پھوٹتا نظر آنے لگا‘ ديکھا

  کہ لڑنا اچھا ہی نہ تھا۔ کہتے تھے کہ لڑنا اچھا ہوتا ہے۔ اب يہاں کہہ رہے ہيں 
  يہ درست ہے کہ سب کے سب اس خيال سے نہيں بھاگتے تھے۔ 

ميں متفقہ طور ثابت شده بات عرض کرتا ہوں بلند آواز سے کہہ کر سنانا چاہتا ہوں۔ تمام دنيا کو ہمشيہ سناتا رہا۔ صرف آج 
اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے۔ بدقسمت ہيں وه البتہ ماننا ‘ بلکہ دنيا اسے سنتی رہی اور مانتی رہی‘ ہی نہيں سناتا

لوگ جو عمل نہيں کرتے ليکن يہ بھی نہ سمجھ لينا کہ مان کر عمل ضرور ہوتا ہے بعض ايسے بھی ہوتے ہيں جو مان لينے
  کے بعد بھی بے عمل رہتے ہيں۔ 

بہتر اور اعلی ہو جو سيدنا امام حسين  ذرا سر اٹھا کر آپ بتاديں کہ کوئی ايسی جماعت بتا دی جائے جو اس جماعت سے
عليہ السالم لے کر آئے تھے کہ جب يزيدی فوج کی تلواريں جسم کو کاٹنے تو ان کی ہمت اور بڑھ رہی تھی۔ کبھی سنا آپ 

  تنوں ميں سے کسی کا بھاگنا تو در کنار کبھی کسی نے تلوار کی طرف سے منہ بھی پھيرا؟  ٧٢نے کہ 
ہ السالم کی محنت يا کمائی تھی جو اس قدر جان باز پيدا کرليے۔ کيا کبھی خدا تعالٰی کے نام پر يہ آدمی امام حسين علي
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  خالصتاً جان دينے والے چشم فلک نے اتنے ديکھے جتنے سيدنا امام حسين عليہ السالم کے ساتھ تھے۔ 
بڑی لڑائياں کيں مگر سب سے بڑی کبھی يہ آيت اتر رہی تھی و يوم حنين اذ اعجبتکم کثرتکم۔ کہ جناب رسالت مآب نے 

لڑائی جنگ حنين تھی اور مسلمان قريب قريب برابر تھے۔ اب تک تو کافر زياده رہا کرتے تھے۔ ليکن مسلمان اس جنگ ميں
سمِجھنے لگے کہ آج ضرور فتح ہوگی۔ جب پہلے کئی بار تھوڑے ہوتے ہوئے فتح ياب رہے۔ ارشاد باری: و لقد نصرکم هللا 

‘ ١٠يرة و يوم حنين اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شيئا و مناقبت عليھم االرض بارجبت ثم و ليتم مدبرين۔ (پ۔فی مواطن کث
   )۴سوره توبہ نمبر 

خاص طور پر حنين کے دن مدد کی۔ جبکہ تمہيں گھمنڈ ہوچکا تھا ‘ کہ بے شک ايمان والو! هللا نے تمہاری اکثر جگہ مدد کی
تو دشمن کو يقيناً شکست ہوے۔ ليکن جب وقت آپہنچا تو کسی شئے نے تم کو کچھ فائده نہ ديا۔ کہ ہماری آج کثرت ہے آج 

  زمين باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہوگئی۔ 
  تانکہ آحر کار تم بھاگ ہی گئے اور ميرے رسول کو ميدان ميں چھوڑ کر ہی پھر کر چلے گئے۔ 

  تھے۔  ٩ی ره گئے تھے وه صرف روايات کہتی ہيں کہ بدلے ہزار آدمی تھے اور جو باق
ا سليے کہ خدا کے نام پر جان اپنے والے ہميشہ کی کم ہوتے ہيں۔ اپنی اغراض کے ليے لڑنا اور بات ہے اور خدا کے 

  واسطے جان دينا اور بات ہے۔ گھر سے نکلنا اور بات ہے اور خدا کے نام پر مرنا اور بات ہے۔ 
ں آپ باقی تعداد کو دس سے بيس تک بھی نہ پہنچا سکيں گے اور بعض روايات کی تاريخ اٹھا کر ديکھ ليجئے۔ اس واقع مي

  رو سے تو صرف پانچ ہی حضور کے ساتھ ره گئے تھے۔ 
حضرات! ايمانداری کے ساتھ فيصلہ کر ليجئے کہ ايسے لوگ لڑنے کے ليے نہيں بلکہ مرنے کے ليے جو گھر سے سيدنا 

  اد اس اعتبار سے کتنی زياده تھی۔ امام حسين کے ساتھ نکلے تھے ان کی تعد
جوان تو جوان بچے بھی ساتھ نکلے۔ ان می ں ايسے بچے ‘ اور اصحاب امام کا کيا کمال تھا کہ ان برے بڈھے الگ نکلے

تو جواب ديا: چچا موت کو شہد سے زياده شيريں پا رہا “ موت کو تم نے کيسے پايا؟”بھی تھے کہ جب ان سے کہا گيا کہ 
  عد اس نے تلواريں کھائيں اور زخموں سے چور ہوا۔ حتی کہ اتنے زخم کھائے کہ مسکرائے۔ ہوں اس کے ب

تم اس سفر پر جارہے ہو جس ‘ اصحاب امام وه تھے کہ گھر سے چلتے ہوقت ان سے پوچھا گيا تھا کہ ساتھ کوں چلتے ہو
  يا اب قدم امام کے نہ چھوڑے جائيں گے۔ ک‘ فرمايا: ہاں! يہی بات ہے کہا گيا تمہارے ساتھ بچے ہيں‘ سے واپس نہ آؤگے

اور پھر خدا کی قسم بعض وه بھی تھے کہ حضرت امام حسين نے ان کو باليا بھی نہ تھا ليکن وه انتظار ميں تھے کہ کب 
مکہ سے آپ کوفہ کو روانہ ہوتے ہيں تو ساتھ ہو جائيں۔ جب کسی آدمی نے معلوم ہوا کہ امام حسين کہا ں گئے؟ جواب مال 

بيويوں سے الوداع ‘ ليکن جب پتہ چال کہ آپ کوفہ کو آرہے ہيں تو بچوں کو سپرد خدا کيا‘ بس بيٹھ گئے‘ ينے کی طرفمد
  ہوئے۔ 

کہ آپ نے فرمايا تھا۔ بھائی تم بھی ‘ شايد امام ان کو خط نہ لکھتے ليکن بہن کا اصرار تھا‘ حبيب ابن مظاھر کو خط لکھا تھا
  دوستوں کو خط لکھ دو۔ 

آپ نے کسی کو طرف توجہ نہ فرمائی ‘ ن رسول کريم نے حبيب ابن مظاھر اور بچوں کو ديکھا کہ کھيل رہے ہيںايک د
  صرف حبيب کو گودميں ليا۔ پيار کيا اور فرمايا ان ميں اور اس ميں فرق ہے۔ 

نے لکھا حبيب تم ايک دن ميرے حسين کے کام آئے گا۔ تو جب ان کے متعلق نص تھی لہذا وه کب ٹھہر سکتے تھے۔ امام 
  عالم ہو تمہاری ضرورت ہے۔ دشمن مخالفت کرہا ہے اور سخت دشمنی پر تال ہوا ہے۔ ‘ فقير

ادھر يہ خط مال۔ ادھر وه کوفہ کے بازار ميں خضاب خريد فرما رہے تھے۔ آپ کے بال سفيد ہوچکے تھے ان کے ليے 
کہ کوفہ ميں تيارياں ہورہی ہيں کہيں نے لڑائی تو ضرورت تھی جب خريد چکے ادھر خط آپہنچا۔ مسلم بن اوسط سے کہا 

نہيں ہورہی ہے۔ کہا رسول خدا کے خداندان کو لوٹنے کی تيارياں ہو رہی ہيں۔ آپ نے کہا کہ بس اب داڑھی خون کے رنگين 
ور فرمانے خضاب سے خضاب کی جائے گی۔ گھر پہنچے بيوی نے دستر خوان بچھايا تھا۔ ہاتھ بڑھايا۔ اچھو لگا ہاتھ اٹھايا ا

مجھے کوئی ياد کررہا ہے۔ کہ اتنے ميں دروازه کسی نے کھٹکھٹايا اور کہا گيا انا بريد الحسين کہ حسين عليہ السالم کا بھيجا
  ہوا قاصد ہوں۔ اس سے آپ نے خط ليا۔ آنکھوں پہ رکھا بوسہ ديا۔ 

ا ہوں۔ بہن زينب نے کہا ذرا مجھے سنادو۔ حضرات! ايک بات کہنی بھول گيا کہ جب امام خط لکھ چلے فرمايا: اب بھيج رہ
آپ نے سنايا فرمايا: بھائی جان ايک فقره ميری طرف سے بھی لکھ دو العجل العجل کہ حبيب آنا ہے تو جلدی آجانا۔ ذرا دير 

  نہ لگانا۔ 
تاکيد ہو رہی ہے جب حبيب نے يہ نچال فقره پڑھا تو اسی وقت منہ لپيٹ ليا کہ ہاے افسوس کس قدر بدقسمت ہوں کہ اس قدر 

  اور ميں جو اب تک ان تک نہيں پہنچ سکا۔ 
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گھر پر بيوی نے دريافت کيا کس کا خط ہے؟ آپ نے ضبط کرتے ہوئے فرمايا: امام حسين کا ہے۔ کہا يا لکھا ہے؟ حبيب نے 
  کہا امام صاحب نے باليا ہے۔ غرض کيا بيوی نے کہا پھر جاؤ گے؟ فرمايا مصلحت کو سوچ لوں گا۔ 

سے ضبط نہ ہوسکا۔ عرض کيا: حبيب ابھی تک سوچتے ہو۔ امام بال رہے ہوں اور تم ابھی تک مصلحت انديشی ميں بيوی 
  مصروف ہو؟ يہ لو ميری چادر۔ فاطمہ کا بيٹا بال رہا ہے اور ابھی تک سوچ رہے ہو؟ 

حان لے رہا تھا۔ بھال ميں اور نہيہ سن کر حبيب خوش ہوئے اور پھر ايک بار دل کھول کر روئے اور کہا کہ بی بی! تيرا امت
  جاؤں؟ 

بی بی نے ديکھليا کہ مياں جارہے ہيں۔ دامن تھام ليا اور کہا کہ وعده کرکے جاؤ کہ جب آقا کی خدمت ميں پہنچو گے تو 
  ميری بھی سفارش کردينا۔ 

  حبيب نے مالزم کو باليا۔ گھوڑا سپرد کيا اور کہا دونوں جگہ جا کرکھڑے ہو جاؤ۔ 
دوسری طرف سے گاؤں والوں کے کپڑے پہننے چل پڑے اور ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے جگہ مقرره پر جا اور خود 

  پہنچے جہاں غالم کھڑا تھا۔ 
ادھر کچھ دير ہونے پر غالم نے گھوڑے کو کہا: آقا نے دير کردی۔ اگرآپ اب نہ آئے تو خو سوار ہو جاؤں گا اور خدمت 

  امام ميں پہنچوں گا۔ 
  ج حسين پر کس قدر مظلومی کا عالم ہے کہ غالم بھی قربان ہو رہا ہے۔ سبحان هللا! آ

آپ نے آتے ہی غالم کو آزاد کيا۔ عرض کيا ميں بيھ ساتھ چلوں گا۔ دونوں کربال کے قريب پہنچے۔ ابھی نظر کی حد ميں نہ 
  نے کا دوست ہے۔ پہنچے تھے کہ امام حسين عليہ السالم نے فرمايا: آج ايک دوست آرہا ہے۔ وه دوست جو بچپ

  سامنے نظر اٹھائی۔ فرمايا: شايد يہی ہو کہا گيا حضور يہی ہے۔ 
جب کچھ دور تھے۔ فرمايا علی اکبر! اپنے چچا کے استقبال کو چلو۔ باقی اصحاب بھی بڑھے۔ سب کو ديکھتے ہی گھوڑے 

  ہوگئی۔  سے نيچے کود پڑے اور آقا کے قدموں ميں سر رکھ ديا۔ عرض کيا: آقا معاف کيجئے دير
اصحاب امام ميں بڑی خوشياں ہوئيں نعرے بھی بلند ہوئے۔ بی بی زمين نے جنابہ فضہ سے پوچھا: کيا نعرے بلند ہو رہے 

  ہيں۔ عرض کيا: حبيب آپہنچے۔ فرمايا: شہزادی کيا حبيب آگئے۔ جلدی جاؤ اور ميری طرف سے حبيب کو سالم کہ ديا۔ 
آپ واقف ہوں گے کہ ميں اصحابی کی حيثيت سے اصحاب حسين کا ذکر کر رہا حضرات! ميں مضمون کو ختم کرديتا۔ ليکن

  ہوں کہ اگر ان کے اصحاب کا ذکر بھول جاؤں تو شايد امام حسين عليہ السالم ناراض نہ ہو جائيں۔ 
عرض کرتا  اب تين چار مجلسيں ره گئی ہيں چاہتا تھا کہ تفصيل سے ذکر کرتا۔ وقت اس قدر باقی نہيں ہے۔ بہرحال اس قدر

ہوں کہ آپ نے اپنے اصحاب کی بڑی بلند شان بيان فرمائی ہے۔ امام کا ارشاد ہے ان کے حق ميں ما وجدت اصحابا اوفی من 
  اصحابی۔ 

  کہ ميں نے اپنے اصحابيوں سے بڑھ کر کسی اصحاب کو زياده و فادار نہ پايا۔ 
ک کہتا تھا مجھے پہلے قربان ہونے دو۔ دوسرا کہتا تھا مجھےعاشور کا دن ايک ايک بڑھ رہا تھا اور سبقت لے جارہا تھا۔ اي

  جانے ديجئے۔ 
تيسرا کہتا تھا تم بڑھے ہو مجھے جانے ديجئے يہ تھے امام حسين عليہ السالم کے ساتھی کہ زره پہننے کے بجائے دل پہن 

جب آقا پہ نثار ہونے کے بعد  رکھے تھے۔ مائيں بچوں کو سنوار سنوار کر بھيج رہی تھيں کہ بيٹو! ہم تب خوش ہوں گی
  تمہاری الش واپس آئے گی۔ 

جب چند اصحاب شہيد ہوچکے تو يہ اٹھے خود سر پر رکھا زره جسم پر اوڑھی۔ ميدان ميں “ عايس”ايک بزرگ تھے 
  پہنچے۔ 

قی ره گيا۔ غالم آپ مسکرائے خود کو اتار ڈاال۔ زره کو اتار پھينکا۔ غالم سے کہا جاؤ آزاد کيا اور بخش دی۔ صرف کرتہ با
  نے عرض کيا يہ کيا کر رہے ہيں آپ؟ 

فرمايا: ميدان جنگ ميں آيا ہوں۔ پھر کرتہ بھی اتار ديا۔ اور کہا يہ سب رکاوٹيں دور کر ديں تاکہ مرنے ميں ذره دير نہ لگے۔ 
  اگر خود يا زره جسم پر رہيں گے تو جان دينے ميں وقفہ آ جائے گا۔ 

  نے والے لوگ ايسے ہوں گے؟ سبحان هللا! موت سے محبت کر
  امام حسين عليہ السالم ميدان جنگ سے الش الئے۔ غالباً مسلم بن عوسحہ تھے۔ ان کی وفادارياں ياد آگئيں۔ رونا آگيا۔ 

ادھر سے خيمہ کا پرد اٹھا اور ايک ننھا سا بچہ نکال؟ سر پر چھوٹا سا عمامہ باندھ رکھا ہے۔ تلوار ہاتھ ميں ہے جو لمبی ہے 
خط کھينچتی ہوئی زمين پر آرہی ہے جس نے جاتے ہی امام کے قدموں پر اپنے آپ کو گرا ديا۔ پاؤں چوم ليے۔ امام اور 

  متوجہ ہوئے ننھی سی شکل ديکھی۔ سينے سے لگايا اور فرمايا کيوں آئے؟ ديکھو بيٹا تير چلے آرہے ہيں۔ 
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  عرض کی حضور لڑنے کی اجازت دی جائے۔ 
ده ہے يا مارا گيا؟ کہا: مر گيا۔ فرمايا: ماں زنده ہے۔ اپنی کو غم ميں مبتال نہ کر تيرے باپ کا مرنا کيا فرمايا: تيرا باپ کيا زن

  اس کے ليے کافی غم نہيں ہے؟ 
  اچھا بتا کس کا بيٹا ہے تو؟ 

  بچے نے عرض کيا حضور! يہی الش جو الرہے ہيں ميرے باپ کی الش ہے۔ 
  چال جا۔ اپنی ماں کو زياده غم ميں نہ ڈال۔  امام حسين نے ارشاد فرمايا: بيٹا واپس

  کہا: آقا! يہ خود عمامہ ميری ماں نے ہی باندھا ہے اور اس نے تلوار لگائی ہے۔ 
اتنے ميں خيمہ سے ماں نکل آئی اور عرض کيا۔ آقا! ميرے بيٹے کو جانے ديجئے۔ فاطمہ کے دربار ميں جا کر سرخروئی 

  حاصل کرونگی۔ 
تھے۔ جو موت کی اس قدر آرزو رکھتے تھے۔ جب تک تمام اصحاب شہيد نہ ہوچکے امام حسين عليہ سبحان هللا! يہ لوگ 

  السالم کو ايک زخم نہ آنے ديا۔ جب سب کے سب اٹھ گئے امام حسين عليہ السالم ان کی وفائيں ياد کرکے رو رہے تھے۔ 
رہی ہے۔ جب نماز ہوچکی تو خيمہ کی طرف آئے  ماه کے بچے کی الش پر نماز جنازه ادا ہو ۶حتی کہ وه وقت آپہنچا۔ کہ 

  اور ارشاد فرمايا: 
  ميری بہنوں! بيٹيو! آخری سالم ميری طرف سے قبول کرلو۔ بيوبيوں کو تسلی کہ صبر سے کام لينا۔ 

ليکن آه افسوس! مردوں شہيد ہوچکے ہيں جن کے بيٹے تھے وه بھی شہيد ہوچکے۔ الوارث بيويوں سے وداع ہو کر آئے ہيں 
  اور خيمہ سے باہر آکر فرمايا کوئی ہے جو اس وقت گھوڑے کی باگ تھام کر مجھے سوار کردے؟ 

  ليکن اب کوئی بھی نہ تھا جو باگ پکڑ کر سوار کرتا۔ 
کہ ايک مرتبہ بہن زينب پھر آئی اور کہا بھياٌ آج اگر کوئی نہيں جو آپ کو گھوڑے پر سوار کرے تو زينب موجود ہے۔ زينب

  وار کرے گی۔ زينب نے سوار کيا اور خدا حافظ کہا۔ امام حسين چلے اور ميدان ميں پہنچے۔ خود آپ کو س
تاريخ کے الفاظ ہيں۔ نظر عيينا و شماالً کہ دائيں بائيں دنوں طرف ديکھا جس طرح کوئی مايوس ديکھتا ہے۔ ايک بار پِھر 

  امداد کرے؟  آواز دی ھل من ناصر من ينصرنا؟ کوئی ہے جو کہ اس عالم مظلومی ميں
  اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ فوج اعداء سے کوئی جواب واپس نہ آيا۔ 

  جب جواب واپس نہ آيا تو اصحاب کی الشوں کی طرف منہ کرکے کہا ميرے شيرو! ميرے بہادرو! تم کہاں پہنچ چکے؟ 
ان ميں کہ آقا! ہم حاضر ه يں۔ ليکن حالت فرمان امامت سے ايسی ہوئی کہ ان شہيدوں کی الشيں تڑپ رہی تھيں۔ آواز آئيں ک

  موت نے ہم کو مجبور کرديا۔ 
ادھر خيمے سے پھر بيوبيوں کی رونے کی آواز آئی کہ امام زين العابدين گھٹنوں کے بل رکاب تھامے چلے آرہے ہيں۔ 

  فرمايا: بيٹا کدھر آرہے ہو؟ 
وپھی اماں چھوڑ ديئے اپنے باپ کے پاس اس کی مدد ام کلثوم سے بھی نہ رہا گيا پکارا بيٹا کہاں جارہے ہو؟ فرمايا: پھ

  کرنے کو جارہا ہوں۔ 
 هللا اکبر! باپ کے پکارنے پر مدد کرنے کو بيمار عابد جارہے ہيں۔ 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس ششم

 1/2-10بجے تا  1/2-8ھ کو اندرون بھاٹی گيٹ امام بارگاه سيد مراتب علی شاه ميں رات کے ٣٧٠محرم الحرام  ۶جو اپنے 
  بجے دو گھنٹے ميں ارشاد فرمائی۔ 

  
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

  افغيردين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا وکرھأواليہ يرجعون 
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  يہ الفاظ آپ نے عموماً سنے ہوں گے کہ فالں دين فطرتی دين ہے يعنی فطرت الہی کے عين مطابق ہے۔ 
  مجھے صرف آپ حضرات کی زحمت کا خيال ہے ورنہ ميرے ليے تو کوئی زحمت نہيں ہے۔ 

رجمہ روزانہ آپ سنتے آرہے ہيں سن ليجئے۔ عرض کرتا ہوں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: لوگ خداآيت کريمہ جس کا ت
کے دين کے عالوه کچھ اور چاہتے ہيں۔حاالنکہ آسمان اور زمين کے باشندے اس کے سامنے اپنی گردنيں جھکائے ہوئے 

  گشت ہے۔  ہيں۔ خوشی کے ساتھ يا جبروقہر کے ساتھ اور اس کی طرف تمام کی باز
  حضرات! آپ نے جب سننے کا وعده فرماليا تو اب سويئے نہ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھ ليجئے۔ 

ارشاد جناب احديث ہے کہ دين الہی فطرت ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اقم وجھک للدين حنيفا ط فطرة هللا اللتی فطر الناس عليھا ال 
  تبديل لخلق هللا ااٰليتہ 
چہرٔه مبارک کو قائم رکھ اس دين کے ليے جو خالص دين ہے اور وه کيا ہے؟ هللا کی فطرت ہے جس پر  اے حبيب! تو اپنے

  تمام انسانوں کو اس نے پيدا کيا ہے۔ هللا تعالٰی کی خلقت ميں کسی طرح کی تبديلی نہيں ہے۔ 
يک شخص اپنی فطرت ميں لے کرترجمہ سنانے کے بعد اب چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت ميں چند قواعد پيش کر دوں جو ہر ا

  آتا ہے۔ 
پس عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پروردگار عالم انسان کی فطرت ميں وه چيزيں وديعت نہ کرتا کہ جس سے انسان کو اچھی 

اسچيز کے قبول کرنا آسان ہو جاتا تو دين اسالم يا کوئی اور دين جو خدا تعالٰی کی طرف سے آتا ہے کبھی قبول نہ کيا جاتا۔ 
ليے کہ جب وه فطرت کے مطابق نہ ہوتا تو اس کی مخالفت کی جاتی۔ پس جس دين کو عقالً فطرتا قبول کرانا واجب ہو جاتا 
تھا الزمی ہوگيا کہ وه فطرت اور عقل کے عين مطابق ہوتا اور يہی وجہ ہوئی کہ جب بھی کسی دين کے فطری ہونے ميں 

  گئی اور اسی ليے ممکن نہ تھا کہ ايسا دين باقی ره جاتا۔ کمی واقع ہوئی اس کی مخالفت ہونی شروع ہو
ميں آپ کے ذہن نشين کرانا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی فطرت ميں کچھ بديہات لے کر آتا ہے جسے ديکھتے ہی فوراً سمجھتا 

  بالدليل تسليم کرلے۔  اور قبول کرليتا ہے۔ بديہ اس چيز کو کہتے ہيں جس پر تمام عالم کا اتفاق ہو اور فطرت انسان اس کو
کل ہميشہ جزء سے بڑا ‘ پانی پينے کی چيز ہے‘ جيسے آگ گرم ہے اس پر کسی دليل کی ضرورت نہيں۔ آفتاب روشن ہے
  ہوتا ہے وغيره وغيره۔ يہ سب چيزيں بديہات ميں شامل ہيں اور داخل ہيں۔ 
رت ميں ان بديہات کو رکھ کر بھيجتا ہے کہ اس انسان جب دنيا ميں قدم رکھتا ہے تو پروردگار عالم تب ہی سے اس کی فط

فطرت کو لے کر جاؤ ميرے بعض احکام تيرے پاس آئيں گے الہی قواعد کليہ کے ماتحت ان احکام پر عمل کرنا تمہارے 
  ليے سہل ہو جائے گا۔ 

ورپر مبنی ہيں۔ اس ليے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان قواعد سے کچھ پيش کردوں کيونکہ تمام قواعد دين بھی ان ہی کے ا
ميری بات کسی صاحب کو ممکن ہے اجنبی معلوم ہوتی ہوگی ليکن جب آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائيں گے تو انشاء هللا 

  انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ وه کليات عرض کئے جائيں گے جن سے کوئی اختالف ہی نہ کرسکے گا۔ 
ديا ہے کہ جب تک اشرف چيز موجود ہے اس سے ارذل يا کمتر ايجاد مثالً ايک کليّہ ہے اور حکماء نے اسے بنياد قرار 

قبول نہيں کی جاسکتی۔ يہ بات بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم نے اس عالم کو بيکار يا عبث نہيں پيدا کيا خداوند عالم کو 
  ہے۔  خود اس سے کوئی غرض يا فائده اگرچہ نہيں ليکن بنده کے ليے ہر ايک شئے کا فائده اورغرض

  سوال کيا جاسکتا ہے کہ جب خدا تعالٰی کو عالم کے پيدا کرنے سے غرض نہ تھی تو پيدا کرنے کی توجہ کيوں فرمائی؟ 
پس وه ذات جس کے افعال معلل باالغراض نہيں اس سے وه اپنی ذات کو فائده نہيں پہنچانا چاہتا ليکن کسی دوسرے کو فائده 

يک غايت يہ بھی تو ہوسکتی ہے۔ پہلی بات اپنی حد تک ہے ليکن اس کا فرض يہ بھی تھا پہنچانا بھی تو ايک علت ہے۔ لہذا ا
  کہ وه پيدا کرنے عدم سے وجود ميں النا بہرحال اچھا فعل ہے۔ 

تو کون شخص ہے جو ‘ فرض کيجئے آپ کے سامنے دو چيزيں ہيں ايک ميں فائده زياده ہے اور دوسری ميں کم فائده ہے
ور مفيدتر شئے کے مقابلہ ميں اختيار کرے گا؟ اگر کرے گا تو يا وجہ اس کی يہ ہوگی کہ وه پہلی کے کمتر شے کو اعلٰی ا

فائده سے واقف نہيں اور اگر واقف ہے تو يقيناً فعل عبث کر رہا ہے اور يہ دونوں امر خداوند تعالٰی کے ليے محال ہيں وه 
  ہے پس ترجيح بال مرجح ناممکن ہے۔ فعل عبث سے بھی پاک ہے اور ہر شئے سے بخوبی واقف بھی 

سو روپيہ کا فائده ہے اور دوسرے کام کے  ۵آپ غور فرمائيں مثال واضح عرص کرتا ہوں۔ ايک کام کے کر نے سے 
کرنے ميں دو سو روپيہ کا فائده اور کام کرنابھی يکساں حيثيت رکھتا ہو نہ اس ميں دشواری ہو اور نہ اس ميں آسانی تو آپ 

  ائده والی چيز کو کون چھوڑے گا؟ بتائيے کہ ف
يا وه اس ليے چھوڑے گا کہ جانتا نہ ہوگا کہ اس ميں فائده يا ہے اور اگر معلوم ہوگا تو زياده فائده کو چھوڑ دينا احمق پن 

  ہوگا۔ 
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 توجہ سے سنئے گا۔ وقت مختصر ہے اور مختصر طريقہ سے ہی پيش کرتا ہوں کہ ترجيح مرجوح کے معنی يہ ہيں کہ ايک
شے ہوتی ہے اور راجح اور ايک ہوتی ہے مرجوح۔ فائده کے اعتبار سے ايک کا پلّہ بھاری ہوتا ہے اور دوسری کا ہلکا۔ تو 

انسان تو درکنار حيوان بھی ايسا نہ کرے گا کہ راجح شئے کو چھوڑ کر مرجوح ‘ راجح کو کوئی بھی کبھی نہ چھوڑے گا
  کی طرف جائے۔ 

ستے سے چلے گا تو فائده ہوگا اور اس راستے پر چلنے سے نقصان ہوگا تو نقصان والے جانور بی جانتا ہے کہ اس را
  راستے پر کبھی نہ جائے گا۔ 

بلی کے سامنے آپ ايک طرف تازه گوشت رکھيئے اور دوسری طرف بدبو دار گوشت رکھ ديجئے اگرچہ بلی پيٹ بھرنے 
گی۔ ليکن تازه گوشت کی موجودگی ميں کبھی نہيں ہوسکتا کہ کے اعتبار سے جب تازه نہ ملے تو بدبودار سے بھی بھر لے 

  وه بدبودار گوشت کو اختيار کرے۔ 
  توجانور بھی راجح کو چھوڑ کر مرجوع کی طرف نہ جائے گا۔ 

  ميں نے کل پرسوں حضرت ابوذر غفاری کا ذکر کياتھا۔ اگر ان کا بيان نہ کروں تو موضوع کی تکميل نہيں ہوسکتی۔ 
ل پہلے آپ نے ال الہ اال هللا کہا۔ ايک صاحب نے سوال کيا کہ جب ال الہ اال هللا کے داعی ظاہر نہ ہوئے تھےسا ٣اسالم سے 

  تو انہوں نے کيسے ال الہ اال هللا کہا تھا؟ 
  شايديہ صاحب سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے غلط کہا يا جھوٹ بوال؟ 

بوذر کا بيان ديکھ ليجئے۔ اگر يہ قول حضرت ابوذر کا ہے۔ تو ميں نے حوالہ ديا ہے طبقات ابن سعد کا آپ اس ميں حضرت ا
يہ کبھی غلط ہوسکتا ہے اور نہ جھوٹ ہوسکتا ہے۔ اس ليے کہ فرمان رسول سے اس امر کی تصديق ثابت ہے کہ زمين پر 

  آسمان کے نيچے ابوذر صادق القول ہے۔ 
عنی ال الہ اال هللا کہ ديا؟ تو اس کا جواب يہ ہے کہ ال الہ پھر بھی معترض يہی کہے کہ ابوذر نے پھر کہاں سے کلمٔہ توحيد ي

ابراہيم عليہ السالم کے زمانہ سے يہ تعليم رائج تھی بلکہ يہ کلمہ پاک ‘ اال هللا حضور رسول هللا سے پہلے بھی موجود تھا
پھر حضرت نوح عليہ السالم کے  حضرت آدم حنفی هللا سے چال آرہا ہے ان کے زمانہ ميں ال الہ اال هللا حنفی هللا آدم تھا۔

ابراہيم عليہ السالم کے زمانے ميں ال الہ اال هللا ابراہيم خليل هللا ہوا۔ تا آنکہ حضرت ‘ زمانے ميں ال الہ اال هللا نوح نجی هللا ہو
  رسول هللا کے ظہور پر ال الہ اال هللا محمد رسول هللا ہوا۔ 

ے شروع ہوا اور قيامت تک چال جائے گا اور اس ميں تغير و تبدل کبھی نہ ہوگا۔ ال الہتو ال الہ اال هللا جناب آدم عليہ السالم س
  اال هللا تو حجت کاملہ ہے۔ وه تو ہر زمانہ ميں رہتا ہے۔ 

آپ اصحاب کہف کا واقعہ آية کريمہ کے تحت پڑھئے۔ ام حسبت ان اصحب الکھف و الرقيم کانوا من آيتنا عجباً ط۔ چند 
ان ميں سے ايک کھانا پينا لينے سب کے ‘ ں اکٹھے ہے اتنی مدت ميں زمين و آسمان بدل جاتے ہيںاشخاص ايک غار مي

آدمی ہيں تو سب کے سب‘ حال شہر کا دگر گون ديکھتا ہے نہ وه گلياں ہيں نہ وه کوچے‘ جاگ اٹھنے کے بعد بازار جاتا ہے
  هللا۔ بعض جگہ ديوار پہ لکھا ديکھا ال الہ اال هللا عيسٰی روح ‘ نئے

پس ہر زمانہ ميں حجت خدا موجود رہتی ہے قول فيصل ہے کہ کوئی زمانہ اس سے خالی نہيں رہتا الجة قبل الخلق مع الخلق 
  خلق کے ساتھ اور خلق کے بعد ہر زمانہ ميں رہتی ہے۔ ‘ و بعد الخلق کہ حجت خداوند خلق سے پہلے

سالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کے درميانی زمانہ ميں کوئی بس يہ نہ سمجھا جائے کہ جناب عيسٰی عليہ السالم اور ر
  مسلمان نہ تھا۔ 

 روايات ميں موجود ہے کہ حضور کے پاس ايک عورت ابو سلمہ آئی۔ حضور نے تعظيم کی اور فرمايا يہ نبی کی بيٹی ہے۔ 
را عقيده ہے کہ جناب رسالت مآب پس حجت جاری تھی اس زمانہ ميں بھی جب ابھی آنحضرت نے ظہور نہ فرمايا تھا۔ ہما

سے پہلے بھی کوئی زمانہ ايسا نہيں گذرا کہ جب مٔوحد کامل موجود نہ تھا اور قيامت تک بھی اس کے بغير کوئی زمانہ 
  خالی نہ رہے گا۔ 

پس جب حضور سے پہلے بھی موحد کامل موجود تھے تو اسی قسم کے لوگوں سے حضرت ابوذر غفاری کی مالقات ہوئی 
  اور آپ نے اس سے سن کر ال الہ اال هللا کہا ہوگا۔  ہوگی

سال پہلے آپ نے (يعنی حضرت ابوذر نے)  ٣طبقات ابن سعد ميں صاف طور پر موجود ہے کہ آنحضرت کی بعثت سے 
  نماز پڑھی تھی۔ اب يہ سوال کہ کيسی پڑھی تھی اور کدھر کو منہ کرکے پڑھی تھی؟ 

رتا ہوں اگر آپ اسے سامنے رکھيں تو معلوم ہو جائے گا کہ اسالم دنيا کے ساتھ تو ميں ايک قاعده آپ کے سامنے عرض ک
ساتھ چلنے کا حکم ديتا ہے۔ ليکن افسوس يہ ہے کہ ہم نے دينی مہمات عظيمہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ ہم ان قواعد کو 

  يں کرتے۔ دنيوی ضرورتوں کے ليے تو استعمال کرتے ہيں ليکن دينی ضرورتوں کے ليے استعمال نہ
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  جسے سمجھ نہ آئے بال تکلف پوچھ سکتا ہے۔ 
کہ انسان تو انسان جانور بھی يہ فطرت لے کر آيا ہے کہ اس کے سامنے اور چيزيں رکھ ديں تو اسی کو اختيار کے گا جو 

  بہتر ہوگی۔ 
بدنما روٹی بيچ رہا ہے ہے کسی کو اس مسئلہ سے اختالف؟ کہ بازار آپ روٹياں خريدنے جائيں۔ ايک آدمی جلی ہوئی سياه 

  دوسرا اچھی حالت ميں دے رہا ہے تو کيا وه جلی ہوئی روٹی آپ کو دينا چاہے تو آپ اسے پاگل نہ بنائيں گے۔ 
صحيح قسم گھوڑے کو چھوڑ دے اور لنگڑے بيمار ‘ کسی آدمی کو سفر پر جانا ہے تو کيا ہوسکتا ہے کہ وه تيز رفتار

ا سفر صحيح سالمت طے ہوجائے؟ خريدتے وقت يقيناً وه صحيح و سالم اعلٰی گھوڑے گھوڑے پر سوار ہو جائے تاکہ اس ک
  کو لے گا ورنہ ديوانہ يا پاگل کہالئے گا۔ 

بلکہ يہ وه اصول ہے کہ ايک مگس يعنی مکھی اور پشہ بھی اس کے خالف نہيں کرسکتا چہ جائيکہ انسان اس شئے کو 
  ال مرجح محال ہے۔ اختيار کرے جو عيبدار ہو اس ليے کہ ترجيح ب

اسے کسی سکول کالج يا مدرسہ ميں جا کرپڑھنے‘ يہ وه واضح اصول ہے جسے خود انساناپنی فطرت ميں سمجھ کر آيا ہے
  کی ضرورت نہيں۔ 

ايک درزی ہے جو دس روپيہ بہترين سالئی کا کام کرتا ہے اور ايک اسی رقم ميں ردی کا کام کرکے دينے واال ہے تو آپ 
  ائيں گے؟ صرف اسی کے پاس جو اعلٰی درجہ کا کاريگر ہے اوراسی اجرت ميں اعلٰی کا کرکے ديتا ہے۔ کس کے پاس ج

پيسے کا کوزه خريدنے جايئے۔ ايک کوزه صحيح وسالم ہے اور ايک کا کناره ٹوٹا ہوا ہے اب کون ہوگا جو بے عيب  ٢آپ 
ل کو احتيار کرنا عقل اور فطرت کے خالف ہے۔ ہےکوزه چھوڑ کر عيبدار کو خريدلے گا؟ افضل کے ہوتے ہوئے غير افض

  جو اس کے خالف کرے؟ 
بچوں کو ليجئے۔ ايک بچہ جو ايک سال کا ہے اس کے سامنے دو کھلونے رکھ ديں۔ ايک کی ٹانگ ‘ بڑوں کو چھوڑ ديجئے

جو بے عيب ہوگا  صحيح ہے اور دوسرے کی لنگڑی ہے۔ تو وه بچہ بھی اسی کھلونے کو پسند کرے گا اور اختيار کرے گا
  اور اشاره سے کہے گا چاہے زبان سے بول بھی نہ سکتا ہو کہ اسے لنگڑے کی ضرورت نہيں۔ 

  پس خداوند نے ہر ذی روح کی فطرت ميں ڈال رکھی ہے يہ بات کہ وه بہتر کو لے اور کمتر کو چھوڑ دے۔ 
جاتا ہے اور دوسرا راستہ وه ہے جو البر سے مجھے شاہدره جانا ہے تو اس کا ايک صحيح راستہ مقرر ہے۔ جو سيدھا چال 

منٹگری اور وہاں سے گوجرانوالہ اور پھر شاہدره۔ تو کيا جو سيدھا راستہ چھوڑ کر اس قدر لبے اور ٹيڑھے راستے کو 
ا اختيار کرے اور وه احمق نہ ہوگا؟ اس ليے کہ بہتر راستہ وه تھا جو قريب تر اور سيدھا ہو اور اس کی موجودگی ميں لمب

  اور ٹيڑھا اختيار کرنے واال پاگل ہوگا يا نہ؟ 
واضح ہے اور ہر انسان کی فطرت ميں يہ بات ‘ پس يہ ايک اصل اصول ہے اور ايسا قاعده ہے جو بديہی حيثيت رکھتا ہے

  رکھ دی گئی ہے۔ 
جہاں تک عقل آپ نے لڑے يا لڑکی کی شادی کرنی ہے تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کہيں سے اچھا برمل جائے اور 

 کام کرتی ہے بڑا اور ناقابل 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس ھفتم

  ھ ١٣٧۵محرم الحرام 7بتاريخ 
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

قال هللا بتارک و تعالٰی سبحانہ فی کتابہ المبين افغير دين هللا يبغون و لہ اسلم من فی السموت و االرض طوعا و کرھا واليہ 
   oيرجعون 

جناب احديث اپنے کالم بالغت ميں ارشاد فرماتا ہے کہ کيا لوگ هللا کے دين کے سوا کسی کی خواہش کرتے ہيں۔ حاالنکہ 
آسمانوں اور زمين کے دہنے والے اسی کے ليے اپنی گردنيں خم کئے ہوئے ہيں خوشی سے يا جبر و اکراه سے اور آخرکار
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  اسی کی طرف بازگشت ہونے والی ہے۔ 
ہے آيت کريمہ کا ترجمہ جسے آپ سنا کرتے ہيں۔اس ميں پروردگار عالم نے اس دين کے متعلق جس کا نام  حضرات! يہ

اسالم رکھا گيا اور جس کو دين خدا بھی کہا جاتا ہے اور دين رسول بھی اسے کہتے ہيں ارشاد فرماتا ہے: کہ يہ دين ميری 
صورت ميں جناب محمد مصطفٰی کا ذريعہ تم تک پہنچا گيا طرف سے ہے جو انبياء اکرام کے ذريعے اور آخری بارکامل 

  ہے فطری دين ہے۔ 
کل اس امر کی تشريح کی جارہی تھی آج چاہتا ہوں کہ عرض کردوں کہ وه قواعد فطريہ کون سے آپ جن کے اوپر کسی 

سکون اپنی اپنی جگہفطری دين کی بنياد ہوتی ہے آپ نہايت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائيں۔ تشريف النے والے حضرات پر
  پر بيٹھ جائيں گے۔ 

هللا تعالٰی ارشاد فرماتا ہےء فاقم وجھک للذين خيرفا فطرت هللا اللی فطر الناس عليھاء ال تبديل لخلق هللا ذلک الدين القيم و لکن 
   )٢١پ۔‘ ۴(الروم نمبر  Oاکثر الناس ال يعلمون

اس دين هللا کے ليے ہم تن متوجہ ہو جاؤ۔ حنيفا کا مطلب ج ‘ کرلوکہ حبيب اپنے چھره يا منہ کو دين حنيف کے ليے سيدھا 
وبالکل سيدھا ہے۔ تمام دوسرے باطل دين سيدھا خدا تعالٰی تک نہيں پہنچتے اور يہ ہی دين خدا ہے جس پر خدا تعالٰی نے 

ا کيا ہے کوئی تبديلی نہيں۔ يہی توتمام لوگوں کو پيدا کيا ہے۔ البتہ خدا تعالٰی کی خلقت ميں جس پر اس نے اپنی مخلوق کو پيد
  مستحکم اور بالکل سيدھا دين ہے۔ ليکن اکثر انسان سمجھتے نہيں ہيں۔ 

انشاء هللا وه بات پيش کی جائے ‘ فطری دين ہے‘ آج کی تقرير ميں حرف اس موضوع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دين هللا
يں فطرت کے مطابق کون سا دين ہو سکتا ہے؟ اور کل انشاءگی جو ہر ايک شخص آپ ميں سے سمجھ جائے گا کہ حقيقت م
  هللا تعالٰی تمام ان تقارير کا نتيجہ اور ماحصل عرض کروں گا۔ 

ميں آپ کو اپنی تقرير کا وه فقره پھر ياد کراتا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت ميں کچھ ايسے واضح اور صاف 
کہتے ہيں۔ يعنی ان چيزوں کو انسانی فطرت ميں ڈال ديا گيا “ بديہات”پڑھے لکھے لوگ قاعده يا اصول پيدا کيے ہيں جن کو 

ہے۔ پس ان ہی چيزوں کے مطابق مذہب کی بنياد بھی رکھ دی پس جو مذھب ان کے مطابق ہوگا وه صحيح اور جس مذھب 
  کی بنياد ان فطری اصولوں کے خالف ہوگی وه غلط ہوگی۔ 

  دوم وه جسے فروع کہتے ہيں۔ ‘ يک وه جن کو اصول کہتے ہيںاب مذھب ميں دو چيزيں ہيں ا
  اگر اصول دين ان قواعد فطريہ کے مطابق ٹھيک ہوگئے تو فروع دين کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہيں کہ وه کيا ہيں؟ 

لق ضرورت نہ مثالً جب معلوم ہو جائے کہ محمد الرسول هللا خدا تعالٰی کے بھيجے ہوئے نبی ہيں تو پھر يہ پوچھنے کے متع
رہے گی کہ صبح کی نماز کی دو رکعت کيوں ہيں؟ اس ليے کہ جب اعتقاد کرليا کہ حضور خدا تعالٰی کے نيچے رسول ہيں 

  اور دن سے مان ليا کہ آپ برحق نبی ہيں تو پھر جو کچھ وه کہتے ہيں يا کرتے ہيں وه سب خدا تعالٰی کی طرف سے ہے۔ 
  ے ليے ہيں۔ يہ فروع دين کے ليے۔ اسی ليے يہ قواعد فطرت اصول دين ک

نيز يہ بھی ياد رکھنے کی چيز ہے کہ نجات کا دار مدار يعنی بخشے جانے يا انحصار اصول کی صحت پر ہے۔ اگر اصول 
ہی غلط ہوگئے تو پھر نجات ناممکن اور فروع تو خواه مخواه غلط ہی ہوں جائيں گے اور اگر اصول صحيح ہوگئے تو پھر 

شبہ نہيں اور فروع ميں جو غلطی يا سستی يا کوتاہی ہوگی اس کی سزا مل جائے گی اور نجات اپنی جگہ نجات ميں کوئی 
  يقينی اور قائم ہے۔ 

  پس اب صرف اس قواعد کو بيان کرنا ہے۔ جو انسان اپنی فطرت ميں اپنے ليے لے کر آتا ہے۔ 
‘ کی ايجاد ممکن ہے اس وقت تک اس سے پست نافع ترشئے‘ اعلی ترين‘ ايک قاعده فطری يہ ہے کہ جب تک کسی اشرف

  اولی چيزکی ايجاد ناممکن ہے۔ 
پہلی مجلس ميں عرض کيا جاچکا ہے کہ دماغ متوجہ ہو اور طبيعت تازه اور صحيح ہو اور علماء اس قاعده کو ملحوظ 

  ہو جاتی ہيں۔  خاطر رکھيں تو اسی نسبت سے کئی مسائل حل ہوجاتے ہيں اور بہت سی چيزيں بالکل واضح اور صاف
  پروردگار عالم نے تمام عالم کو جو اس نے بتايا ہے تين چيزوں پر منحصر فرمايا ہے۔ 

  وه روح کہ جس کا جسم سے کوئی تعلق نہيں۔ ‘ ۔ روح بے جسم١
  وه روح جس کا جسم کے ساتھ تعلق ہو۔ ‘ ۔ روح با جسم٢
  ۔ وه اجسام جن کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو‘ ۔ جسم بے روح٣

اگر پروردگار عالم اس عالم جيسے دس کروڑ عالم بھی بناديں تب بھی وه عالم ان ہی مذکوره اقسام باال ميں منحصر ہوں 
  گے۔يعنی کوئی شئے يا مجرد ہوگی يا غير مجرد ہوگی يا بين بين ہوگی۔ 

  جب دليل اثبات ميں ہو کر طے ہوجائے عقالً اس کی نفی کرنا محال ہوجائے گی۔ 
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الؤڈ سپيکر ہے يہ سفيد ہے يا نہيں۔ تو جو چيز ثابت ہو جائے وہی ہوگی دوسری نہ ہوگی اور يا دونوں صنعتيں نہ  يہ سامنے
ہوں گی۔ اگر يہ سفيد ہے تو پھر سياه نہيں ہوسکتی يا برعکس يعنی يہ تو ممکن ہوسکتا ہے کہ ضدين دونوں نہ ہوں مگر 

چيزوں کا سفيد ہونا يا سياه ہوناايک ہی وقت ميں محال ہے۔ نقيضين کا دونوں کا بيک وقت موجود ہونا ناممکن ہے ۔ دنوں 
جمع ہونا ممکن نہيں ہے البتہ ان کا اٹھ جانا ممکن ہوسکتا ہے۔ دونوں صورتوں ميں سے ايک صحيح ہوگی ايک غلط ہوگی 

  يا دونوں ہی نہ ہوں گی۔ 
وسری نہ ہوگی يا يہ کہ وه شئے نہ ستون ہوگی نہ سامنے ستون ہے يا آدمی ہے۔ اب ان دونوں چيزوں ميں سے ايک ہوگی د

اس ليے کہ دونوں چيزيں آپس ميں نقيضين ہيں اور ‘ آدمی ہوگی ليکن يہ نہيں ہوسکتا کہ آدمی بھی ہو اور ستون بھی ہو
  دونوں بيک وقت موجود ہونا ممکن نہيں ہوسکتيں۔ 

يک قسم بن گئی مجرد اور دوسری قسم بن گئی غير پس ا‘ ٹھيک اسی طرح کائنات کی کوئی شئے يا مجرد ہے يا نہيں ہے
  يعنی يہ کہ مجرد نہيں ہے۔ اس نہيں ميں آجائے گا يا وه اور اس کے لوازمات۔ ‘ مجرد

جس کا تعلق کسی جسم يا ماده سے نہيں اور يا عالم ‘ پس يہ حصر عقلی ہے کہ عالم يا مجرد ہے اپنی حقيقت کے اعتبار سے
  ہيں ہے اور اس کا تعلق جسم سے يا ماده سے ہوگا۔ کوئی اور شئے ہے جو مجرد ن

اس دوسری صورت کی دوقسميں ہيں۔ الف۔ وه روح جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ ب۔ وه جسم جس کا تعلق روح کے ساتھ 
  نہ ہو۔ 

  پس کل عالم کا انحصار ان تين چيزوں يا قسموں ميں پايا جاتا ہے۔ 
  ۔ روح بے جسم ١
  ۔ روح جسم کے ساتھ ٢
  جسم بغير روح کے  ۔٣

  اقسام سے باہر نہ ہوں گے۔  ٣مکرر عرض کرتا ہوں کہ اگر دس کروڑ عالم اور بھی بن جائيں تو ان 
حضرات توجہ فرمائيں۔ اگر کچھ دير ہو جائے تو معاف فرمايا جائے۔ اپنے خيال ميں نہايت مفيد اور ضرور چيز پيش کرنا 

  چاہتا ہوں۔ 
  کيا گيا ہے اسے عقول کہا جاتا ہے۔  الف۔ پس وه قسم جسے روح بے جسم

عقول کا يہ دائره اس قدر وسيع ہے کہ پھيلتا چال جارہا ہے۔ اس سے آگے اور بے شمار چيزيں آتی ہيں اور اس کے بے انتہا 
  درجات ہيں۔ 

يں داخل ب۔ دوسری قسم جسے روح يا جسم کہا گيا ہے اس ميں مالئکہ آتے ہيں۔ انسان داخل ہوتے ہيں۔ حيوان بھی اسی م
  ہوتے ہيں اور درختوں ميں بھی يہ روح پائی جاتی ہے۔ 

  ج۔ تيسری قسم جسم خالص بے روح ہے۔ 
  ان سب ميں افضل کون سی قسم ہے؟ 

يا بے ماده بتائی گئی ہے اسے مجرد کہا گيا ہے۔ يہ مجرد قسم ماده يا جسم سے مبرا اور پاک “ روح بے جسم”پہلی قسم جو 
  ہے۔ 

کی ابتداء روح بے جسم سے ہوتی ہے، پھر جسم با روح، پھر جسِم بے روح پر جاکر ختم ہوجاتی ہے پس مخلوقات کی منزل
حضرات! ميں کہنا يہ چاہتا ہوں کہ بنانے والے کے سامنے دو چيزيں ہيں ۔ ايک اشرف يا افضل۔ دوم پست يا ارذل ۔ اشرف 

اشرف ہے جب تک اس کے مقابلہ ميں ارذل رکھا  کے ہوتے ہوئے پست کو افضل نہ بنايا جائے گا ۔ اشرف اسی وقت تک
جائے گا ۔ اب اگر کوئی اشرف کی موجودگی ميں پست کو بنانا چاہے گا اور اس فائده کا لحاظ نہ رکھے گا ۔ تو يہ غلط 

  اصول خدا تعاٰلی کے لئے نا ممکن ہوگا اس لئے کہ اگر خدا تعاٰلی کے نزديک ايسا ممکن ہوا تو معاذهللا 
  ہوگا ۔ جو خدا تعاٰلی کے لئے نا ممکن ہے ۔  يا وه جاہل

  اور يا وه لغو فعل کرنے واال ہوگا اور يہ بات بھی خدا تعاٰلی کے لئے ناممکن ہوگی ۔ 
  اور يا وه عاجز آگيا، اس بات سے بھی اس کی ذات پاک اور يہ اس کے لئے ناممکن ۔ 

جو افضل تر ہيں يا اعٰلی تر شے ہوگی وه پہلی  تو سب سے اشرف شے افضل بنے گی ۔ روح کے الکھوں درجے ہيں پس
  روح ہوگی ۔ سب کماالت اس ميں ہوں گے اور جو کماالت تمام مخلوق کو مليں گے وه اسی سے مليں گے ۔ 

کہ سب سے اّول “ اّول ما خلق هللا نوری ” اور يہ روح وه حقيقت ہے جس کو ارشاد نبوی ميں اس طرح واضح کيا گيا ۔ 
نے پيدا فرمايا وه رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کا نور يعنی نور محمدی ہے ۔ پس نور محمدی تمام  جسے خدا تعاٰلی

  کائنات سے افضل ثابت ہوا اس قاعده فطری کے اعتبار سے جس کا بيان آپ کے سامنے کيا گيا ۔ 
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ہوگی ۔ پھر درجہ “ روح بے جسم  ”پس اس مسلمہ کے اعتبار سے پروردگار عالم نے جس شے کو سب سے اشرف بنايا وه 
  روح با جسم ہوگا پھر جسم بے روح ہوگا ۔ 

يہ خط ہے جو کمان کی شکل ميں ہے درميان ميں سے بڑھتا چال جائے گا کناروں پر کم ہوتا چال جائے گا ۔ جہاں جسم يا 
  ماده بے محض ۔يہ نزولی قوس ہے ۔ 

  يہاں سے دوسری قوس چلی جائے گی ۔ 
“ عصمت ” آئے گی ۔ اس سے آگے بڑھ کر “ عقل ” پيدا ہوگی۔ پھر “ حس ” ے تاثر کے بعد، نشونما پھر ان تمام چيزوں ک

آئے گی ۔ آگے جاکر وہاں پہنچے گی جہاں سے ابتداء ہوئی تھی ۔ يہی وه حقيقت ہے جسے مقام معراج کی حقيقت کہا گيا ہے 
  ۔ 

آيت ميں مکان تاب قوسين او ادنی ۔ دونوں کمانيں اونچی ہوئيں ميں اشاره کيا گيا ہے اس “ قرآن مجيد ” اور اسی کی طرف 
اور وہاں جا مليں جہاں سے شروع ہوئی تھيں تا آنکہ خدا تعاٰلی کی ذات باقی ره گئی ۔ يہاں کمال عروجی يا طولی ختم ہوگيا 

جہاں اس کا کمال جس طرح درخت کمال ارض ميں بڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑھتے بڑھتے حد کمال تک جا پہنچتا ہے 
  طولی ختم ہوجاتا ہے ۔ 

اسی طرح شب معراج حضور کا کمال انتہاء پر پہنچا اور وه نور کا ٹکڑا موجود ہے، جو اس دنيا کو سنبھالے يا قائم کئے 
  ہوئے ہے ۔ 

وضو مقدمہ  دوسرا قاعده فطری يہ ہے کہ ايک عرض و غايت يا مقدمہ ہوتا ہے اور ايک ذوالمقدمہ يا ذريعہ ہوتا ہے ۔ جسے
  ہے نماز کا تو ذوالمقدمہ يا نماز افضل ہوتی ہے وضو سے، اسی طرح ذريعہ سے غرض و غايت ہميشہ افضل ہوتی ہے۔ 

  مثالً کرسی بيٹھنے کے لئے ہوتی ہے تو کرسی تو بيٹھنے سے افضل نہيں کہہ سکتے بلکہ بيٹھنا افضل ہوگا کرسی سے ۔ 
 ا افضل ہے مکان سے ۔ اگر رہنا نہ ہوتا تو مکان بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی ۔ مکان بنايا جاتا ہے رہنے کے لئے پس رہن

  يہ دو چيزيں ايسی ہيں جو فطری چيزيں ہيں ۔ ايسی بد يہی ہيں کہ ان کو کوئی اشکال نہيں ہوسکتا ۔ 
  ايک فطری قاعده پہلی مجالس ميں عرض کرچکا تھا کہ ترجيح بال مرجح محال ہے ۔ 

چيزيں ہيں ان ميں سے ايک چيز کی اسے ضرورت ہے تو ان ميں سے جونسی چيز بہتر ہوگی انسان انسان کے سامنے دو 
اسی کو اختيار کرے گا ۔ يہ کبھی نہيں ہوسکتا کہ انسان اشرف يا بہتر چيز کو چھوڑے اور کم تر يا بد تر چيز کو قبول 

  کرلے ۔ 
  کو اختيار کيجيے ۔  ان قواعد فطريہ کو سامنے رکھ کر امور دينی ميں فطری اصولوں

خدا تعالٰی کالم اٰلہی ميں ارشاد فرماتا ہے کہ افغير دين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السموات واالرض طوعا و کرھا و اليہ 
يرجعون ۔ کہ دين هللا کے سوا اور کسی کو نہ اختيار کرو ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے ۔ ( قم وجھک للدين حنيفا فطرة هللا التی 

  اس عليھا ال تبديل لخلق هللا ذالک الدين القيّم ۔ فطر الن
  کہ خدا تعاٰلی کے سيدھے دين پر قائم رہو وه جو هللا تعاٰلی کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پيدا فرمايا ہے۔ 
ندار نہ پس مومنوں کو خدا تعالٰی واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کا دين فطری ہے جس نے اسے باالئے طاق رکھ ديا وه دي

رہے گا، وه بے دين ہو جائيگا۔ جس طرح کسی اِچھی اور بہتر شے کے ہوتے ہوئے بری اور کم تر کو اختيار کرنا فطرت 
انسانی کے خالف ہے اسی طرح فطرت کے خالف کرنا دين هللا يا اسالم کے خالف کرنا ہو گا ايک قاعده فطری اور ہے 

  يز نقِض عرض ہوتی ہے۔ اس کا ارتکاب، ابکال ناجائز ارمحال ہوتا ہے جسے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائيں۔ ايک چ
مثالً باغ لگايا گيا ہے اس کی حفاظت کے لئے چار ديواری بنائی جاتی ہے تاکہ جانوروں،چوروں وغيره سے حفاظت ہو يا 

ے کے لئے بھی ايک چيز اِدھر اُدھر کے گزرنے والے اندر نہ جا سکيں ۔ ليکن اسی چار ديواری ميں اپنے خود اندر جان
بنائی ہوتی ہے اُسے دروازه کہتے ہيں ۔ پس اگر دروازه نہ بنے گا تو وه غرض فوت ہو جائيگی جس کے لئے باغ بنايا گيا 

  تھا۔ 
ہم نے خدا تعالٰی کی ذات تک پہنچنا، تو الزماً ايسے ذريعہ کی ضرورت کی جو وہاں تک پہنچا سکے پس انسانوں ميں سے 

  ر ہونا چاہيے جو خدا تعالٰی تک ہم کو پہنچا دے۔ کوئی آدمی ضرو
ليکن کسی کو اگر يہ ذريعہ مل جائے يا پتہ مل جائے کہ فالں آدمی وہاں تک پہنچا دے گا اور عقل سليم اسے تسليم کرے 
پھر بھی کوئی آدمی اسے اختيار نہ کرے تو يہ نقِض عرض ہے اونقِض عرض خالِف فطرت ہے۔ لٰہذا ضروری ہوا اور 

طرت کے اصول کا تقاضا يہ ہوا کہ نقِض غرض نہ کيا جائے اور دين هللا ميں قاعده فطری يہ ثابت ہوا کہ اس کامل ذريعے ف
کو قبول کيا جائے جو خدا تعالٰی کی ذات تک پہنچا سکتا ہو۔ ايسا نہ کرنا خالف فطرت ہوگا اور جو خالف فطرت کرتا ہے وه

  بد فطرت کہالتا ہے۔ 
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  ايک ضروری بات عرض کر دوں۔ توّجہ فرما کر سنيئے۔  اب چاہتا ہوں کہ
آپ نے الٔوڈ سپيکر لگانا ہے جسے دو آدمی ٹھيک کرنا جانتے ہيں۔ ايک آدمی تو وه ہے جو درست الٔوڈ سپيکر کو تو لگانا 

و اگر الٔوڈ جانتا ہے ليکن اگر الٔوڈ سپيکر بگر جائے تو پھر اسے سنبھال نہيں سکتا۔اس کے خالف ايک دوسرا آدمی ہے ج
سپيکر بگڑ جائے تو اس کو سنبھال سکتا ہے اور حسب دستور درست کر سکتا ہے تو آپ فرمائيے ان دونوں ميں سے کس 

آدمی کو اپنے جلسے کے لئے آپ بالئينگے يا اس کو بالئيں گے جو بگڑے ہوئے کو سنبھال نہيں سکتا؟ يقيناً آپ اسی کو 
  ترجيح مرجوح باطل اور محال ہے۔  بالئينگے گے جو بہتر ہو گا اس لئے کہ

  آپ کپڑا خريدنے جاتے ہيں تو ايسا اٹھا التے ہيں جس پر نمبر لکھے ہوتے ہيں اور اعلٰی قسم پسند کر کے التے ہيں۔ 
  اسے جانے ديجئے آپ دھالنے ميں اس دھوبی سے کپڑے دھالئينگے جو بہتر اور اچھے کپڑے دھونے واال ہو گا۔ 

ہ جب اچھی چيز مل سکتی ہے تو اس کی موجودگی يا دستيابی کے ہوتے ہوئے بری يا خراب الغرض فطرت کہتی ہے ک
  شے کو قبول کرنا بری چيز ہے۔ 

جب لوگ دنيا کے معاملے ميں فطرت کے ان اصولوں کی پابندی کرتے ہيں تو ضروری ہوا کہ دين کے معاملے ميں بھی 
درجہ کا سمجھانے واال مل سکتا ہے اس کے مقابلے ميں وه فطرت کے ان اصولوں کی پيروی کريں۔ جب دين کو بہتر 

  شخص جو کہتا ہو کہ ميں تو جانتا ہی نہيں اختيار کرنا فطرت کے خالف اور دين اسالم جو دين هللا ہے کے خالف ہے۔ 
  جس قدر انبياء کرام تشريف الئے ان ہی فطری اصولوں کے ساتھ تشريف الئے۔ 

  ع ضّدين يااجتماع نقيضيں باطل اور محال ہے۔ ابھی عرض کيا گيا تھا کہ اجتما
  حضرات انبياء، اور آئمہ دين نے جب انسانوں کی اصالح فرمائی ان ہی فطری اصولوں کے ذريعے اصالح فرمائی۔ 

  ايک مثال پيش کرتا ہوں۔سبحان هللا۔ 
تھے۔يعنی حضرت عيسٰی خدا  سيدنا امام جعفر صادق کے پاس ايک عيسائی مناظره کرنے پہنچا کہ حضرت عيسٰی ابن هللا

مناظره کی کيا ضرورت ہے ہم تو ”کے بيٹے تھے۔آپ نے مزاج پرسی فرمائی کہا مناظره کرنا چاہتا ہوں۔ارشاد فرمايا
  “ حضرت عيسٰی کو پيغمبر اور واجب االحترام مانتے ہيں۔صرف ذرا ذرا سا گلہ ہے

  “ وه کيا؟”عيسائی مناظر نے عرض کيا
  “ کرتے تھے۔ عبادت کم”ارشاد فرمايا

  “ بالکل غلط۔وه تو رات دن عبادت کرتے تھے۔”عيسائی بگڑا اور کہا۔
تم خود ہی بتاؤ کس ‘ جب وه رات دن عبادت کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ کسی کی عبادت کرتے تھے”امام صادق نے فرمايا

  کی عبادت کرتے تھے۔ 
  “ خدا هللا کی”کہا:

نہ تھے بلکہ عبد تھے اور جب عبد ثابت ہو گئے تو خدا نہ رہے اور جب خدا نہ  ارشاد فرمايا:پس معلوم ہوا کہ وه معبود
  رہے تو مناظره ختم ہو گيا۔ 

  تو يہ فطری اصول پيش کيا۔ مناظر فوراً سمجھ گيا۔ 
  اميرالمومنين حضرت علی کی خدمت ميں ايک دھريہ منکر خدا حاضر ہوا او رکہا کہ خدا کوئی نہيں۔ 

  بحان هللا!تم کہتے ہو کوئی خدا نہيں اور ہم کہتے ہيں کہ خدا ہے۔ س”آپ نے ارشاد فرمايا
لھذا اسے معبود مان کر کچھ نماز پڑھتے ہيں کچھ روزے رکھتے ہيں بہت کچھ خيرات کرتے ہيں کچھ اور نيک اعمال بجا 

رے قول کے مطابق مانا التے ہيں اور تم جو کہتے ہو کہ خدا کوئی نہيں ان اعمال صالحہ ميں سے کچھ نہيں کرتے۔اگر تمہا
جائے تو ہم تم مرنے کے بعد برابر ہوئے اور اگر ہمارا قول صحيح نکال تو دنيا ميں اگرچہ کچھ تکليف ضرور اٹھائی ليکن 

  ميرے کے بعد ہميشہ کے مزے ميں ہم آئينگے اور تم ہميشہ کے عذاب اور سب سزا ميں مبتال ہو گے۔ 
  يران ہو گيا۔باآلخر تسليم کيا اور مزيد دليل کی وضاحت پوچھی۔ دھريہ يہ سن چکا تھا تو ہوش بگڑ گئے ح

ارشاد فرمايا کہ تم ماده کو خدا کہتے ہو جو نہ قديم ہے نہ ازلی ہے۔تو جب ماده قديم نہ ہوا تو يقيناً تمہاری مدد نہ کر سکے 
  گا۔ 

آسمان و زمين اورما فيھا باقی ہے وه ہمارا  اور ہمارا خدا قديم ابدی سرمدی ہے لٰہذا وه ہر وقت اور ہر زمانہ ميں خواه يہ
  مددگار ہوگا۔ 

اسی طرح ائمہ طاہرين کی محبت سے فيض يافتہ حضرت بہلول دانا تھا۔آپ کو فطرت کے اصولوں سے سمجھانے پر خاص 
  ملکہ حاصل تھا۔ 

نے والوں کے کس قدر غلط آپکے پاس سے ايک منکر اہل بيت يہ پراپگينڈا کرتا ہوا گزرا تھا کہ امام جعفر صادق کے مان
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  اعتقاد ہيں جو سمجھ ميں ہی نہيں اتر سکے کہ وه کہتے ہيں۔ 
  (ا)خدا تعالٰی ہے ليکن ديکھا نہيں جاتا۔بھال يہ کس قدر غلط خيال ہے کہ ايک چيز ہو بھی اور پھر نظر بھی نہ آئے۔؟ 

  و آگ ميں ڈال دينا بھی کوئی عقيده ہوا؟ تو آگ ک‘ (ب)شيطان جہنم ميں ڈاال جائے گا حاالنکہ شيطان آگ سے پيدا ہوا
(ج)وه کہتے ہيں کہ انسان فعل مختار ہے۔ اس ليے نيکی بدی کے افعال ميں وه جواب ده ہوگا۔ نيکی کی جزاء پائے گا اور 

بدی کی سزا پائے گا۔ حاالنکہ انسان کو کچھ احتيار حاصل نہيں محض مجبور شئے ہے۔ نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی 
  رضی سے جاتا ہے۔ م

جناب بہلول نے اس کی تينوں باتيں سننے کے بعد ديوانہ اور مٹی کے ڈيلے ليے اورسيدھے بے دھڑک اس کے سرپر رسيد 
  خون بہا۔لوگوں نے آپ کو پکڑليا۔ بادشاه کے دربار ميں پکڑ کر پيش کرديئے گئے۔ ‘ سخت چوٹ آئی‘ کرديئے

  چند ڈيلے اس کے مار ديئے؟  آپ نے ارشاد فرمايا حرج کيا ہوا جوميں نے
  ميرا سر مارے درد کے پھٹ رہا ہے۔ ‘ اس نے کہا حرج نہيں نہوا

  آپ نے رفمايا کہاں درد ہورہا ہے ذرا دکھاؤ تو سہی۔ اگر ہو رہا ہے؟ 
  کہا بھائی سچ مچ درد ہے اور ہو رہا ہے ليکن درد کوئی ايسی چيز ہے جو دکھائی بھی جاسکتی ہو؟ 

و کہتے تھے کہ امام جعفر غلط فرما رہے تھے کہ خدا ہے ليکن دکھائی نہيں ديتا اور اب خود يہی غلطی آپ نے فرمايا تم ت
  کر رہے ہو؟ 

تم کہتے ہو ڈيلے کی چوٹ سے تکليف ہو رہی ہے۔ حاالنکہ تم بھی خاک کے اورڈيال بھی خاک کا۔ خاک خاک پہ لگی درد 
تو آگ کا آگ ميں ‘ رہے تھے کہ شيطان بھی آگ ہے اور جہنم بھی آگ کيسے ہوا اور تکليف کيسے پہنچی۔ کيا تم ہی نہ کہہ

پڑنے سے کوئی تکليف پيدا نہيں کرسکتا؟ اگر واقعی خاک سے خاک کو تکليف پہنچ سکتی ہے جيسا کہ تم بتال رہے ہو تو 
ميں پھينکا جائے گا تا کہامام جعفر صادق عليہ السالم کو کيوں نہيں سچا مانتے جنہوں نے فرمايا کہ شيطان کو جہنم کی آگ 

  اسے تکليف ہو اور اس کی شيطنت کی سزا ملے۔ 
پھر تو دعوٰی کرتے ہو کہ انسان مجبور محض ہے۔ تو ميں بے قصور نہيں؟ ميں نے جو کچھ کيا ہے بے اختياری کے عالم 

  ميں کيا ہے اس ليے کسی سزا کا حقدار نہيں ہوسکتا۔ 
  مام لوگوں نے اس منکر سميت تسليم کيا اور آپ سے معافی مانگی گئی۔ آپ کے ان فطری دالئل کو بادشاه اور ت

  توجاہلوں کے سامنے علمی دالئل اس قدر کام نہيں آتے جس قدر فطری دالئل مسائل کو ان کے ذہن ميں اتار ديتے ہيں۔ 
کہ ميرا بھائی اسی طرح ايک مشہور واقع ہے کہ ايک بڑے عالم کے پاس ايک محب اہل بيت حاضر ہوا اور عرض کيا 

محبت بہت تنگ کرتا رہتا ہے آپ کوئی ايسی دليل سمجھا ديجئے جس سے ثابت ہو جائے کہ موال علی کا مرتبہ اور لوگوں 
  سے کم تھا؟ 

عالم صاحب نے سوچ کر کہا کہ اس سے بڑی دليل اور کيا ہوسکتی ہے کہ رسول هللا نے دوسروں کو تو اپنے پاس ساليا ہوا 
  و اپنے قرب سے دور رکھا۔ ہے اورحضرت علی ک

تو محبت نے ايک فطری دليل سے عالم صاحب کو ال جواب کرديا۔ کہا اگر دوسرے رسول هللا سے اجازت لے کر پاس جا 
سوئے ہيں تو نقل سے ثابت کردو اور اگر بال اجازت ہی وہاں جا ليٹے ہو تو بات اور بھی بگڑ گئی اور بجائے درجہ کے کم 

  ا۔ رتبہ ہونا ثابت ہوچک
عالم صاحب نے کہا التبہ اجازت ثابت تو نہ ہو ليکن وه حجره تو ان کی بيٹی کا تھا اس ليے اجازت کا سوال ہی نہيں پيدا ہوتا۔ 

محب نے جوب ديا کہ کيا دوسروں کی بيٹی کو تو زمين ورثہ ميں مل گئی اور اس کے سبب وه لوگ افضل ثابت ہوتے ہيں 
کی مالک ہوتی ہے پس اس حساب سے تو 1/2مقاملہ ميں  1/4کا ورثہ نہ تھا جو بيوی کے تو کيا حضور رسول هللا کی بيٹی 

  علی کی فضيلت او رواضخ ہوجاتی ہے۔ 
عالم صاحب نے حب اس فطری دليل کا خواب نہ پايا تو يہ کہہ کر اس محب کو اپنے پاس سے نکلوا ديا کہ معلوم ہوتا ہے کہ

  جاؤ۔ تو رافضی ہے ميرے دربار سے چلو نکل 
 پس معلوم ہوا کہ فطری دالئل ايسے پکے اور محکم ہوتے ہيں کہ وه بہت جلد فطرت انسانی کے لئے قابل قبول ہوتے ہيں ۔ 

اسے بھی چھوڑ ديجئے ۔ قرآن ميں ديکھ ليجئے ۔ مجھے اس وقت دو حصے ياد آگئے جو پروردگار عالم نے خود قرآن ميں 
  بيان کئے ہيں ۔ 

  الم سے نمرود نے جھگڑا کيا ۔ جسے باين الفاظ قرآن پيش کرتا ہے ۔ حضرت ابراہيم عليہ الس
الم تر الی الذی حآّج ابراھيم فی ربہ ان هللا الملک اذ قال ابراھيم ربی الذی يحيی ويميت واذ قال انا اخی و اميت قال ابراھيم فان 

   ) ٢رکوع  ٣يھدی القوم الٰظلمين ۔ ( پ هللا يٰاتی بالشمس من المشرق فأت بھا من المغرب فبھت الذی کفر وهللا ال 
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کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم سے نمرود کے جھگڑے کو محبوب آپ نے نہيں ديکھا ؟ جو اس نے آپ کے رب کے بارے 
  ميں کيا ۔ حاالنکہ اسے پروردگار عالم نے بادشاہی عطا فرمائی تھی ۔ 

  ه ہے جو زنده کرتا ہے اور مارتا ہے ۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے ارشاد فرمايا کہ ميرا رب و
اور پھر ايک واجب القتل کو زنده چھوڑ ديا ۔ اور کہا “ ديکھو ميں بھی مارتا ہوں ” اس نے ايک بے گناه کو مار ڈاال اور کہا 

  “ ديکھو ميں بھی زنده کرتا ہوں ۔”
ور اسے فطری دليل سے قائل کرنا حضرت ابراھيم عليہ السالم نے جب ديکھا کہ يہ شخص جھگڑے سے باز نہيں آتا ا

  چاہيے ۔ 
ميرا رب سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے تو بھی اگر رب يا خدا ہے تو پھر سورج کو مغرب کی طرف ” آپ نے فرمايا 

  “ سے چڑھا کر دکھا دے 
تعاٰلی کبھی  اب اس دليل کے سامنے وه منکر جھگڑالو الجواب اور بے زبان ہو کر ره گيا اور بے شک ظالم لوگوں کو خدا

  ہدايت نہيں ديتا ۔ 
پس فطری دالئل وه ہيں جب جو انسان اپنی پيدائش سے ساتھ التا ہے ۔ بلکہ يہ فطرت ايسی محکم اور وسيع ہے کہ حيوان 

  اور جمادات تک اس کے احکام سے خبردار ہيں ۔ 
ان کرديا ۔ اس لئے کہ اس کی فطرت نمرود کے مناظره يا جھگڑه کو حضرت ابرہيم کے فطريانہ دالئل نے مبہوت اور پريش

  تسليم کررہی تھی کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم عين فطرت کے مطابق فرمارہے ہيں ۔ 
ايک چيونٹی بھی ان مسائل سے اس قدر واقف ہے کہ احکام فطرت کے خالف ذره برابر نہيں چلتی ۔ وه گندم کا دانہ اپنے 

  ہے ۔  سوراخ ميں لے جاتی تو اس ميں سوراخ کرديتی
يہ کس لئے اس لئے کہ اگر اس پر کوئی ايسا زمانہ آپڑے کہ وه باہر نکلنے سے محروم کردی جائے تو وه دانہ اسکے لئے 
غزا بن سکے گا اور سوراخ اس لئے کر ديتی ہے کہ اگر دانہ باقی ره گيا تو اس کی فطرت اگنا ہے۔ يہ اس ميں سوراخ کر 

راخ بر جانے کے بعد بيکار ہو جاتا ہے لٰہذا زمين کی فطرت ايسے سوراخ دار ديتی ہے جو فطرِت ارضی کی ُرو سے سو
  دانے کو اگاتی نہيں ہے اور اس طرح وه دانہ صرف چيونٹی کی غذا کے ہی کام آتا ہے۔ 

پس زمين اور چيونٹی فطرت کے مندرجہ باال بيان کرده اصول سے واقف ہيں کہ سوراخ ہو جانے سے دانہ بے کار ہو جاتا 
  اور غرض پيدائش باطل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے نقِض غرض جب باطل کر دی گئی تو اس کا فائده بھی باطل ہو گيا۔  ہے

ايک اور عجيب امر يہ ہے کہ دھنيا کے دانہ کی تاثير يہ ہے کہ اگر اس کے دو ٹکڑے ہو جائيں تو بھی زمين اسے اگا ديتی 
اور اس کے اصول سے اس قدر باخبر واقع ہوئی ہے کہ وه دھنيے کے ہے۔ ليکن حيوان چيونٹی دانہ اور زمين کی فطرت 

دانے کے مزيد دو ٹکڑے يعنی ايک دانے کے چار ٹکڑے کر ديتی ہے اور اس طرح سے وه زمين ميں اگنے کے الئق نہيں 
  رہتا اور اس کے خوراک کے کام ميں حسِب ضرورت باقاعده آتا ہے۔ 

و درکنار جانوروں کی فطرت ميں موجود ہيں لٰہذا اگر انسان باوجود انسان ہونے کے پس يہ وه قواعد فطريہ ہيں کہ انسان ت
فطری قواعد کو چھوڑتا ہوا خالف فطرت جانے لگے تو وه انسانيت کے درجے سے اسقدر گر جاتا ہے کہ وه جانوروں سے 

  بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ 
وں کے لئے ٹيوٹر،ماسٹر رکھتے ہو تو کيسا رکھتے ہو؟ ميرے بزرگو اور بھائيو! ايک بات پر غور کرو،کہ آپ اپنے بچ

بالفرض ماسٹر اچھا نہ پڑھاتا ہو تو پھر اسے نکال ديتے ہو يا نہيں؟ اور اس کے عوض ميں وہی التے ہو نہ جو قابل ہوتا 
  ہے؟ کيا يہ ٹھيک ہے نہ،يا غلط ہے؟ 

کی طرف سے اسقدر اہتمام کيا جاتا ہے۔ تو کيا  پس ميں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بچوں کے پڑھانے کے لئے تو آپ
اپنے پڑھانے کے واسطے کوئی اہتمام نہيں؟آپ دين حاصل کرنا چاہتے ہيں۔ اس کے لئے معلّم کی کوئی ضرورت نہيں؟ بے 

  شک ضرورت ہے اور رہے گی۔ 
وه سوال ہوتا تھا، تو اسی وقت وه معلّم دين کون ہيں؟ وه وہی ہيں جن کے سامنے کوئی سوال آتا تھا، جس معاملے ميں بھی 

وه حل کر کے رکھ ديتے تھے۔ پھر رسول هللا کی پيش گوئياں اور سچی گواہياں جن کے حق ميں موجود ہيں۔ ايسی کہ آفتاب 
  بدل سکتا ہے مگر وه اپنی جگہ سے بدل نہيں سکتيں۔ 

و باليا۔ اس کے دو بيٹے مامون اور امين تھے۔ حٰيوةُ الحيوان ميں ايک واقع لکھا ہے ايک دن ہارون الرشيد نے اپنے بيٹوں ک
مامون کنيز ليلی سے اور امين زبيده سے تھا۔ شہزادے جب آپہنچے، علماء وقت سے کہا کہ حرف، نحو ، معانی وغيره علوم 

گيا ميں ان سے سواالت کئے جائيں۔ آخر امير المومنين کے بيٹے تھے، جواب دے رہے تھے۔ مگر يہ برابر رو رہا تھا، کہا 
  يہ وقت رونے کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ يہ تو خوشی کا موقع ہے خدا نے اس قدر الئق بيٹے آپ کو عطا فرمائے۔ 
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  “ کيا بتأوں۔ ان بيٹوں کا انجام ياد آرہا ہے، اگرچہ علوم ميں الئق ہيں ليکن ان کا انجام بد مجھے رال رہا ہے۔” کہا
  “ چيز تو خالف اسالم ہے۔ کيا کسی نجومی سے آپ نے سنا ہے؟ يہ” کہا گيا

بادشاه ہارون نے کہا، نجومی سے نہيں سنا بلکہ علم خدا ميں لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے کہ يہ دونوں بھائی آپس ميں 
بری طرح سے لڑينگے اور يہ جنگ ميرے مرنے کے بعد ہو کر رہے گا۔ سورج اپنی جاء طلوع مشرق کے بجائے مغرب 

يہ بات اپنی جگہ سے بدل نہيں سکتی۔ اس لئے کہ يہ خبر لوح محفوظ سے زبان جبريل پر،  سے طلوع کر سکتا ہے ليکن
اور وہاں سے سينٔہ انبياء تک، اور وہاں سے قلوب اولياء تک پہنچی ہے اور جو کچھ کہ ديا گيا ہے وه ہو کر رہے گا۔ امام 

  “ يہ ہو گا۔موسٰی کاظم کی زبان سے يہ بات ميں نے سنی ہے کہ ان بيٹوں کا انجام 
ظالم نے موسٰی کاظم کو چند دن جيل ميں بھی رکھا۔ زہر بھی ديا اور آپ شہيد بھی ہو چکے۔ ليکن اعتقاد بادشاه کا يہی تھا کہ

  وہی ہو کر رہے گا جو امام کہ گئے ہيں۔ 
  پس معلّم دين وه امير ہيں جن کا کہنا فطرت کا کہنا تھا۔ جو ان سے ہٹ گيا وه فطرت سے پھر گيا۔ 

ُسبحان هللا! ايک مسئلہ اور سامنے آگيا، بات سے بات نکل آتی ہے چونکہ بعض کے ذہن ميں يہ سوال آسکتا ہے اس لئے حل
  کر دينا چاہتا ہوں۔ 

ارشاد رسالتمآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم ہے کّل مولود يولد علی الفطره االسالم والداه يھودانہ او ينّصرانہ او يمجسانہ کہ ہر 
ہونے واال بچہ اسالم کی فطرت پر پيدا ہوتا ہے، ليکن بعد ميں اس کے ماں باپ اسے يہودی بنا ڈالتے ہيں يا عيسائی کر پيدا 

  ليتے ہيں يا مجوسی بنا ديتے ہيں۔ 
سوال يہ کيا جاتا ہے کہ فرمان نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ بچہ اصل ميں مسلمان پيدا ہوتا ہے تو اس کا کيا مطلب ہے۔ اس کی

  يشانی پر تو لکھا ہوتا نہيں کہ يہ مسلمان ہے؟ پ
اس کے جواب کے لئے ذرا تمہيد کی ضرورت ہے اور نہايت ہی مختصر عرض کرتا ہوں کہ بعض تعليم يافتہ حضرات جو 
کبھی کبھی قرآن پڑھا کرتے ہيں کہا کرتے ہيں کہ کسی نبی نے ايک بات گناه کی کی اور کہ يہ ديا کہ شيطان نے پھسال ديا 

  تھا۔ 
يعنی حضرت موسٰی کا واقعہ جو قرآن پاک ميں مذکور ہے کہ موسٰی گھر سے باہر نکلے۔ ديکھا کہ دو آدميوں ميں جھگڑا ہو

سال کی تھی۔ جوانی  ٣٠رہا ہے۔ ايک آدمی فرعون کے طرفداروں ميں سے تھا اور ايک موسٰی کی قوم سے تھا۔ آپکی عمر 
آپ نے ايک گھونسا جو قطبٰی کے رسيد ” ، مدد کو باليا فوکزٰه موسٰی فقضٰی عليہ۔کا عالم تھا۔ آپکے طرفدار نے فرياد کی

يہ شيطان کے عمل سے تھا بے شک وه کھال” قال ھذا من عمل الشيطان انّہ عدّو مبين فرمايا“کيا، وہيں اس کا کام تمام کر ديا۔
  “ دشمن ہے۔

ھے اس کی طرف آپ نے اشاره فرمايا کہ يہ لڑنا شيطان کا بعض اس آيت کے معنی يہ کرتے ہيں يہ جو دونوں جو لڑ رہے ت
  عمل تھا اور بعض نے يہ معنی کہا کہ آپ نے اپنے فعل کی طرف اشاره فرماتے ہوئے يہ الفاظ ارشاد فرمائے ۔ 

ں سے قرآن کے الفاظ ان لڑنے والوں کے لئے يہ بيان ہوئے ہيں کہ ھذا من شيعة وھذا من عدوه ۔ کہ يہ جو آپ کے شيعوں مي
بھی گروه سب سے تھا مارہا جارہا تھا اور دوسرا جو ان کے دشمن کے گروه سب سے تھا اسے مارہا تھا ۔ تو آپ کو طيش 

  آگيا ۔ آپ نے اس عمل کو شيطان کی طرف منصوب فرمايا ۔ 
  بات بالکل واضح ہے ۔ جہاں تک قرآن پاک نے اسے بيان فرمايا ہے۔ 

  کل کثرة وجدة، کہ ہر وحدت کے لئے کثرت ہے اور ہر کثرت کے لئے وحدت ہے ۔ قاعده کليہ ہے لکل وحدٍة کثرةً ول
اگر کثرت اور وحدت تک نہ جائے گی تو انتظام يکسر خراب ہوجائے گا اور وحدت اگر کثرت کی طرف جائے گی ضعيف 

  ہوجائے گی ۔ 
جوں جوں پھيل رہی ہے کمزور  يہ بلب آپ کے سامنے روشن ہے وه جگہ جہاں شعلہ روشن ہے روشنی پھيل رہی ہے اور

  ہوتی جارہی ہے اور جب کثير شعاعيں کثرت سے وحدت يعنی مرکز کی طرف آئيں گی قوی ہوتی چلی جائيں گی ۔ 
ہر فرع کے لئے وصل ہے، ہر خبری کے لئے کلی ہے ۔ ہر شاخ کے لئے جڑ ہے ۔ ہر امت کے لئے نبی ہے اور ہر ملک 

بزرگ ہے ۔ پس ہر کثرت کے لئے کسی نہ کسی وحدت کی ضرورت ہے جس پر کے لئے بادشاه ہے ۔ ہر گھر کے لئے 
  جاکر وه کثرت ختم ہوجائے ورنہ ان کا نظام ٹال اور درہم برہم ہوجائے گا ۔ 

يہ جو عالم ميں فساد رونما ہے اس وجہ سے ہے کہ بعض کثرتيں بن تو جاتی ہيں ليکن وه کسی وحدت پر جا کر مل نہيں 
  ا ہو جاتا ہے۔ سکتيں لہذا فساد بپ

ديکھتے نہيں آپ؟ ضلع کے افراد کو امن ميں رکھنے کے واسطے ايک حاکم ہوتا ہے اسی طرح چند حاکموں پر ايک بڑا 
حاکم ہوتا ہے اسی طرح چند حاکموں پر ايک بڑا حاکم ہوتا ہے جيسے چند ڈی سيوں پر ايک کمشنر ہوتا ہے اورکئی 
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دشاه ہوتا ہے۔ پس اس طرح تمام کثرتيں ايک وحدت پر جا پہنچتی ہيں جسے يہ کمشنروں پر گورنر اور کئی گورنروں پر با
  وحدت مل جاتی ہے نظام درست ہو جاتا ہے۔ 

اسی طرح يہ جو کئی بادشاه ہوگئے اور کثرت ميں ہوگئے ان کو بھی وحدت کی ضرورت ہے تاکہ فساد بپا نہ ہو اور اس 
م کاشکار ہی رہے گا جب تک ان کی رسائی اس وحدت تک نہ ہو جائے کل جہاں جو روست‘ وقت تک فساد مٹ ہی نہيں سکتا

امن و سکون سے بھروں گا اور وه جناب امام زمان مہدی آخر ا لزمان عليہ السالم ‘ جو کل روئے زمين کو عدل و انصاف
  کا وجود باجود ہے۔ 

ئی وجہ نہيں ہوسکتی۔ تمام دنيا ميں الغرض جب مان ليا کہ بہ کثرت کے ليے ايک وحدت ہوتی ہے تو اب نہ ماننے کی کو
اعمال شر کی بھی کثرت ہے۔ بہت سے اعمال ہيں جن کی انتہاء کسی نہ کسی وحدت پر ہوتی‘ اعمال خير کی بھی کثرت ہے

  ہے۔ پس اعمال خير کی بھی ايک جڑ اور اعمال شر کی بھی ايک جڑ يا اصل ہونی ضروری ہے۔ 
ن بدی کی کوئی جڑ ضرور ہے۔ اسی طرح نيکوں کی بھی ايک جڑہے اور وه جڑ بدی کرنے والے کو آپ عليحده رکھيں ليک

  مخلوق اول ہے جو ہمہ تن خير ہے اور وه بہمہ وجوه خوب ہی خوب ہے۔ 
خوبی بھالئی ‘ نيکی‘ اور يہی مطلب ہے اس فرمان نبوی کا کہ آپ نے فرمايا ان ذکر الخير کنت ادلة و اخرة جب کبھی خير 

  اصل حضور ہوں گے۔  کا ذکر ہوگا اس کی
لڑائی اور فساد فتنے اور جنگ کی بھی اصل ہے اور وه شيطان ہے۔ پس شر کی جڑ شيطان ‘ ٹھيک اسی طرح بدی اور شر

  يعنی ہے۔ 
اس نے اسے برا سمجھا اور چونکہ برائی کی اصل شيطان ہے۔‘ يہ ہی وجہ ہوئی کہ جب کسی نبی يا ولی سے ترک اولٰی ہوا

  کہ يہ شيطان کی طرف سے ہوئی۔  اس واسطے اس نے کہا
دوسرا قصہ قرآن مجيد نے جو بيان فرمايا اور اس کی روشنی ميں دين فطری کے قواعد کو خوب سمجھا جاسکتا ہے۔ آپ 

  توجہ کے ساتھ سماعت فرمائيں آپ کو سمجھ آجائے گی۔ 
  ہوا ہے۔  ويں سپارے کے آخری رکوع اور سولھويں پارے کے شروع رکوع ميں مذکور ١۵يہ واقعہ 

موسٰی عليہ سے سوال کيا گيا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور بھی عالم موجود ہوگا آپ نے دل ميں خيال فرمايامِجھ سا کوئی 
  عالم موجود نہ ہوگا۔ خدا تعالٰی نے مجھے وقت کا پيغمبر بنايا ہے۔ 

وں دريا ملتے ہيں وہاں ہمارا بنده ملے اسی وقت حکم الہی آپہنچا کہ آپ اس طرح اپنے ساتھی سميت چل پڑيں اور جہاں دون
  گا۔ کچھ مدت اس کی محبت ميں رہو اور اس کی شاگردی کرو۔ 

قرآن پاک اس واقعہ کو اس طرح فرماتا ہے و اذ قال موسٰی لفتہ ال ابرح حتی ابلغ مجمع البحرين او امضی حقباه کہ اپنے اپنے
  ہ آئے ہم چلتے رہيں گے۔ جوان سے فرمايا جب تک دونوں درياؤں کے ملنے کی جگہ ن

حکم تھا کہ آپ ايک مچھلی بھنی ہوئی بھی لے ليجئے۔ آپ کا ساتھی جس مقام پر مچھلی کو کھو دے گا وہاں ہی سے راستہ 
مل جائے گا۔ وہاں ايک شخص آپ کو ملے گا جس کا مصلی پانی پر بچھا ہوگا پورا تذکره قرآن مجيد ميں موجود ہے۔ دونوں 

مانگا بڑے تھک چکے تھے ساتھی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ ميں آپ سے بيان کرنا بھول گيا وه چلے۔ آپ نے ناشتہ 
  مچھلی کو عجيب طريق سے فالں جگہ دريا ميں گر گئی اور زنده ہو کر چل پڑی اور راستہ بناتی چلی گئی۔ 

کيا تا آن کہ وه بنده مل گيا۔ جس کے آپ نے فرمايا: اسی جگہ کی تو تالش ہميں تھی واپس پہنچے اور نشانات پر چلنا شروع 
حق ميں حکم ہوا تھا کہ عبد من عبادنا اتينہ رحمة من عندنا و علمنہ من لدنا علماه ط خدا تعالٰی کے خاص بندوں ميں سے 

ہوتھا جسے هللا تعالٰی کی طرف سے خاص علم عطا ہوا تھا اور اس پر خاص رحمت خداوندی ہوچکی تھی۔ آپ نے ديکھا وه 
پڑھ رہے ہيں۔ بعد فراغت نماز آپ نے سالم کيا انہوں نے سوال فرمايا: کس ليے آئے؟ موسٰی عليہ السالم نے فرمايا کہ نماز 

  جو علم آپ کو هللا تعالٰی نے سکھاليا اس ميں سے سيکھنے کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ 
يں آئے ہيں ان ميں بڑی بھاری ہدايت ہے کہ سبحان هللا! يہ وحی خدا سے جبريل سے ہيں اور تعليم کے ليے يہ الفاظ قرآن م

  انسان کو بڑے سے بڑے بلند مرتبہ پرپہنچنے کے بعد يہ کبھی ٰخال نہ کرنا چاہيے کہ اس سے بڑا اور کوئی نہ ہوگا۔ 
وه حضرت خضر تھے۔ انہوں نے فرمايا و کيف تصبر علی مالم تحط بہ خبراه کہ يا حضرت! موسٰی! آپ ميں صبر کی 

  ستطاعت کيسے ہوگی جو ميرے علم کو برداشت کر سکيں گے۔ يہ ڈانٹ کی قسم تھی۔ باا‘ گنجائش
آپ نے جواب ديا ستجدنی انشاء هللا صابرا و الاعصی لک امراه کہ مجھے حکم ايسا ہی ہوا ہے۔ انشاء هللا صبر کروں گا اور 

  آپ کے حکم سے سر نہ پھيروں گا۔ مجھے بہ حکم خدا ہوچکا۔ 
م نے فرمايا فان اتبعتنی فال تستنی عن شیء آپ اگر ميرے ساتھ رہنا چاہتے ہيں تو پھر کسی بارے حضرت خضر عليہ السال

  ميں جو ميں کروں آپ يہ نہ پوچھنا کہ يہ کيوں ہو رہی ہے؟ 
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کشتی چل رہی تھی۔ اس ميں بيٹھ گئے۔ جب ساحل قريب آيا۔ حضرت خضر ‘ آپ نے وعده فرمايا: توچل پڑے سامنے دريا آيا
کہ آپ ”ی ميں سوراخ کرديا۔ موسٰی عليہ اللسام کو اس کی تاب نہ رہی شريعت ظاہری پر مامور تھے۔ فوراً بولے نے کشت

  “ نے کيا ظلم کرديا۔ کشتی ميں سوراخ کے سبب پانی بھر آيا۔ کيا آپ نے سب کو مارنے کے ليے سامان کرديا؟
  ہ کہا تھا کہ آپ ميرے ساتھ صابر نہ ره سکيں گے۔ حضرت خضر نے فرمايا: آپ کيا وعده بھول گئے ميں نے پہلے ہی ن

  حضرت موسٰی نے اپنی بھول پر عذر خواہی کرتے فرمايا: آئنده خيال رکھوں گا۔ 
آگے چلے ساحل سے اتر کر شہر ميں داخل ہوئے۔ حضرت خضر نے ايک لڑکا ديکھا چھری نکالی۔ حملہ کے ساتھ اس کی 

  گردن کاٹ ڈالی اور چل ديئے۔ 
  سے رہا نہ گيا۔ ارشاد فرمايا: کہ آپ بے گناه ايک جان کو مار ديا؟  جناب موسیٰ 

  حضرت خضر نے فرمايا: آپ نے پھر وعده خالفی کی اور وہی بات کی جس سے آپ کو منع کيا گيا تھا؟ 
ھ رہنے نہ جناب موسٰی عليہ السالم نے اب کے پھر معافی چاہی اور وعده کيا کہ اب ايسا نہ ہوگا۔ ورنہ آپ مجھے اپنے سات

  ديجئے گا۔ 
آگے بڑھے۔ گاؤں ميں پہنچے۔ بھوکے تھے جس کے دروازے پر پہنچتے۔ صاف جواب ملتا تھا کہ اس گاؤں ميں کھانا دينے 

کا رواج ہی نہيں۔ گاؤں سے باہر نکلنے کو تھے کہ ايک ديوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اپنی پيٹھ ديوار سے 
  کرديا۔  لگائی زور لگايا اور اسے سيدھا

  جناب موسٰی عليہ السالم پھر بول اٹھے لو شئت لتخذت عليہ اجراه کہ آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے ليتے۔ 
حضرت خضر نے فرمايا ھذا فراق بينی و بينک سأنبئک بتأويل ما لم تستطع عليہ صبراه بس اب آپ ميں اور مجھ ميں جدائی 

  ے تھے باوجود وعده کرنے کے ان کی علتيں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوچکی۔ بہرحال جن باتوں پر آپ صابر نہ کرسک
ارشاد فرمايا پہال واقعہ کشتی کا پيش آيا تھا۔ اس کی علت يہ تھی کی فکانت لمسکين يعلمون فی البحر فاردت ان اعيبھا و کان 

ری تھی جس کا مالک ورآء ھم ملک يأخذ کل سفينة غصا کہ يہ کشی مسکينوں کا مال تھا۔ کشتی ايسے ساحل کی طرف جا
ايک ظالم بادشاه تھا جو صحيح و سالم کشتيوں کو غضب کرليتا تھا۔ ميں نے ديکھا کہ ان بيچارے مسکينوں ککی روزی بند 

  ہو جائے گی اس ليے اسے عيبدار کرديا تاکہ وه چھوڑ دے اور يہ پھر اس کی مرمت کرليں۔ 
ن يرھقھما طغيانا و کفرا فاردنا ان يبدلھما ربھما خيرامنہ زکٰوة و اقرب رہا لڑکے واال معاملہ فکان ابواه مٔومنين فخصيانا ا

رحما۔ اس بچے کی علت قتل يہ تھی کہ وه نابالغ بچہ ابھی ہاتھ پاؤں نکال رہا تھا اس کی آزادی اور سرکشی بڑھتی جارہی 
قريب تھا کہ دونو کو کفر کی طرف تھی اس ماں باپ دونوں ايماندار آدمی تھے اگر يہی حالت رہتی تو وه اپنے افعال سے 

مائل کرديتا پس ہمارا اراده يہ ہوا کہ اسے مار کر اس کے عوض ميں اس بچہ سے بہتر اوالد دے دی جائے جو ان کے ليے 
  تزکيہ اور ہمارے قرب کا ذريعہ بن جائے۔ 

ن ابوھما صلحا فاراد ربک ان يبلغا اشدھماکنز لھما وکا‘ اور ديوار کا قصہ يہ ہے کہ مکان لغلمين يتيمين فی المدينة وکان تحتہ
  و يستخرجا کنزھمارحمة من ربک و ما افعلتہ عن امری ط ذاک تأويل ما لم تستطع عليہ صبرا۔ 

کہ اس ديوار کے نيچے خزانہ تھا۔ خزانہ والے کے بچے يتيم ره گئے تھے۔ اگر ديوار خود بخود گر جاتی لوگ ان کا مال 
ع ہو جاتا۔ خدا تعالٰی نے چاہا کہ يہ ديوار اس وقت تک قائم رہے جب تک بچے بالغ نہ ہو لوٹ کر لے جاتے اور وه ضائ

  جائيں۔ پس پروردگار عالم نے چاہا کہ وه جوان ہو کر خود ہی اپنی چيز نکال ليں اور کسی غير کے ہاتھ ميں نہ جاسکے۔ 
فرمايا ہے وه بے نظير اور بے مثال ہے۔ جو لوگ قرآن کريم نے اس واقعہ کو جس فصيح و بليغ الفاظ اور انداز ميں بيان 

  عربی قواعد سے واقف ہيں اس امر کو خوب جانتے ہيں۔ 
نيز اس واقعہ ميں حضرت خضر نے خوبی اور عيب کے تذکره ميں عيب کو اپنی طرف اور خوبی کو خدا تعالٰی کی طرف 

  منسوب فرما کر ادب کی اعلٰی تعليم فرما دی ہے۔ 
عيب آپ نے کرديا تھا حاالنکہ دراصل وه عيب نہ تھا۔ اسے خدا تعالٰی کی طرف منسوب نہ کيا بلکہ اپنی  الف: کشتی ميں جو

  طرف اس عبارت کے ساتھ کيا فاردت ان اعيبھا کہ ميں نے اراده کيا کہ اسے عيب دار کردوں۔ 
ے بدلے ميں بہتر اور نيک اوالد ب: دوسرے واقعہ قتل ميں دو باتيں تھيں ايک بات تھی قتل کی۔ دوسری بات تھی لڑکے ک

دينے کی۔ تو قرآن نے قتل کی نسبت تو حضرت خضر کی طرف کی اور عطا اور بدلہ دينے کو حضرت عب العزت کی 
  طرف منسوب کرديا۔ 

ج: تيسرا واقعہ خزانہ کا تھا۔ اس ميں چونکہ کوئی عيب ہی نہ تھا خير ہی خير تھا۔ اس ليے اس ميں اپنے اپنے آپ کو الگ 
رديا اور فاراد ربک کہہ کر اس خير کی نسبت رب تعالٰی کی طرف کردی کہ اصل خير وہی ہے اور بری چيزوں کی نسبتک

  اسی ليے شيطان کی طرف ہو جاتی ہے۔ 



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

 
 

  درود شريف پڑھ ليجئے۔ تاکہ مضمون کو آپ کی خدمت ميں پيش کردوں۔ 
يں۔ يہ کائنات جو کچھ آپ ديکھ رہے ہيں عالم کبير کہتے ميں عرض کرنا چاہتا تھا کہ تمام کثرتيں وحدت کی طرف لوٹتی ہ

ہيں۔ جو کچھ اس ميں اس ميں موجود ہے اس ميں کچھ جامع نسيمہ انسان ہے جسے عالم صغير بھی کہتے ہيں عالم کبير ميں 
  کم ہے۔ زياده اور تفصيل کے ساتھ ہے۔ وه سب انسان ميں بھی موجود ہے ليکن نمونہ کے طور پر وہاں زياده ہے يہاں 

مثالً وہاں پانی ہے يہاں بھی پانی ہے وہاں ہوا ہے يہاں بھی ہوا ہے۔ اس ميں پہاڑ ہيں اس ميں ہڈياں ہيں۔ الغرض جو کچھ اس 
عالم کبير ميں ہے اس انسان ميں بھی موجود ہے اس نے سبحان هللا بعض نے انسان کو جو بظاہر عالم صغير ہے در حقيقت 

  عالم کبير کہا ہے۔ 
مٔومنين کا فرمان ہے اتزعم انک جسم صغير و فبک انطوی عالم اکبر کہ تم اس انسان کو جسم صغير کہتا ہے حاالنکہ امير ال

تجھ ميں بہت بڑا عالم پايا جاتا ہے۔ اس دليل کا نام دليل تقابل رکھا گيا ہے۔ وہاں آفتاب اور ستارے ہيں يہاں قوتيں ہيں جو کام 
جب قوت واھمہ تم ميں ‘ عقل اسی طرح وہاں شيطان ہے يہاں اس کی جگہ قوت واھمہ ہے کررہی ہيں۔ وہاں مالئکہ ہيں يہاں

 موجود ہے تو شيطان کا انکار کرنا غلط ہوگيا۔ اس ليے کہ تم پر عالم اکبر موجود ہے۔ پس شيطان بھی عالم ميں موجود ہے۔ 
زبان چھکنے اور ‘ آنکھ ديکھنے کے ليے ‘ہر عضو کو الگ الگ ملے ہيں‘ پھر تمام کے تمام آالت ادراک ديئے گئے ہيں

کان الگ سننے کا کام کر رہے ہيں۔ آپ آنکھ بند کرکے اس سے سننے کا کام نہيں لے سکتے غرض عقل ‘ بولنے کے ليے
  تک تمام آالِت ادراک موجود ہيں اور جس قدر آالت ہيں سب کے سب حق نما ہيں۔ “ حسّ ”سے لے کر 

ں آنکھيں اگر صحيح ہيں اسے ايک ہی بتائيں گے اور جو رنگ ہے اسی کو بتائيں سامنے ايک چيز جس رنگ کی ہے دونو
  گی يہ نہيں ہوسکتا کہ سياه کو سفيد بتا ديں يا دو کو ايک دکھا ديں۔ 

  زبان کڑوی شئے کو پٹھانہ کہے گی اگر بيمار نہ ہو۔ حق کو حق بتادے گی۔ 
بھی تو فطرت اسالم پر پيدا کيا ہے اور جب فطر اسالميہ پر پيدا  پس حق کو حق جاننا ہی اسالم ہے۔ يہ آالت حق نما دے کر

کيا گيا ہے تو پھر فطرت سے کس وجہ سے ہٹ جاتا ہے؟ شيطان کے بہکانے سے فطرت کے خالف کرنے لگتا ہے اور 
  خالف سمجھنے لگتا ہے۔ شيطان جب پيچھے لگ جاتا ہے بيڑا غرق کرديتا ہے۔ 

رت سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ کبھی مجلس بد ميں شيطان جا پھنستا ہے کالم الہی ميں اور پھر کبھی صحبت بد کے سبب فط
اس کے متعلق فرمايا ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ تم انسانوں کا يہ صريح دشمن ہے: فيعزتک العوينھم اجمعين جب 

ہے ميں ان سب کو راه حق (جو  اسے رانده درگاه کيا گيا اس نے خدا تعالٰی کے سامنے قسم کھائی کہ تيری عزت کی قسم
  فطرت کی راه ہے) سے ہٹا دوں گا۔ 

اور دوسری جگہ اس کا قول قرآن ميں يہ فرمايا گيا و ال ربھم الخ کہ ضرور ان کو حکم خداوندی يعنی حق کے خالف حکم 
ھ دے گا اور جب ان کی دوں گا اور فرمايا: فليغيرن خلق هللا کہ خلق خدا ميں تغيرات پيدا کردے گا۔ فطرت کوبگاڑ کر رک

فطرت بدل جائے گی پھر وه شيطان کی اطاعت کرنے لگ جائيں گے وال تجدن اکثرھم شاکرين اور اے خدا تو ان ميں سے 
  اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ 

  کس قدر جبری مخلوق ہے جو خدا تعالٰی کے سامنے آزادانہ بول رہا ہے۔ 
ظر آئے گی۔ جانتا ہوگا کہ يہ بہتر ہے ليکن مانے گا نہيں۔ اسی طرح اس نے اپنےانسان کو اکثر مقامات پر فطرت کی شئے ن

گروه ميں انسان کو شامل کرليا۔ جنات ميں سے جنوں کو تو اس سے بہکايا تھا۔ ليکن انسانوں کو بھی بہکا کر شيطان بناليا 
  اور شيطين االنس ان ہی کے ليے استعمال ہوتا ہے۔ 

جس کے کل افعال شيطانی تھے۔ عالمہ ابن حجر مکی نے صاف طور پر لکھا ہے کہ بندروں ‘ تھا پس يزيد انسان نما شيطان
  کے ساتھ کھيلتا تھا۔ کتوں کی گردنوں ميں زنجير ڈالے شکار ميں مصروف رہتا تھا۔ محرمات ابدی کو حالل جانتا تھا۔ 

  دے۔ شيطان اس کے ذريعہ چاہتا تھا کہ عالم انسانيت کی فطرت کو بدل کر رکھ 
امام حسين عليہ السالم ديکھ رہے تھے کہ جاه و رياست پر قابض ہے شيطان سيرت ساتھيوں نے اسے بادشاه بنا ليا ہے۔ نانا 
کی ساری کمائی ضائع ہوجائے گی۔ لہذا حق کو باقی رکھنے کے واسطے آپ سامنے آئے۔ پہلے مقاتلہ نہ کيا اول مرتبہ وعظ

اس نے مخلوق ‘ فرمائی۔ اس ليے کہ الفتنة اشد من القتل۔ ليکن وه کسی طرح باز نہ آيانرمی اور خلق سے ہدايت ‘ و پند سے
کو مسلمان بن جانے کے بعد خرات راستے پر چال رکھا تھا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی تنہا نہ جاؤں گا۔ بيويوں اور 

و ساتھ الئے تھے انہوں نے کہاں يہ بچوں کو ساتھ لے کر نکلوں گا۔اس ليے کہ بيماری حد سے بڑھ چکی تھی۔ جن بيويوں ک
ماه کا ہو کر تير جفا حلق پر ليا اور جان دے  ۶ماه تک کا بچہ تک ساتھ تھا۔ جس نے  ۵تکاليف ديکھی تھيں۔ بچوں ميں سے 

دن کے بچے کو اور اس کی ماں کو غريب آدمی بھی نکلنے نہيں ديتے۔ ليکن يہاں دين اسالم کا معاملہ تھا اور  ١۴تا  ۵‘ گيا
امام حسين عليہ السالم کی نظر ميں کس قدر اہم تھا کہ چاہے بچے شہيد ہو جائيں سارا کنبہ تباه و برباد ہو جائے ليکن نانا کا 
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  دين کسی طرح بچ جائے۔ 
اس ليے کہ وه جو دين کو اسالم کے نام سے رکھتے تھے ان کا سردار يزيد شراب خواری ميں شب و روز مصروف رہتا تھا

جب تمسخر اڑايا جاتا تھا دين اسالم کے ماننے والے بڑے بڑے لوگ ‘ کہ آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھے اور لوگ تھے
دولت اس کے پاس تھی اللچ دے کر سب کو قبضے ميں ‘ سن کر چپ ہو رہتے تھے۔ يزيد کو کسری حکومت حاصل تھی

کے بيٹے عبد هللا بن عمر جيسوں نے يزيد کی بيعت  کئے ہوئے تھا کوئی نہ کہہ سکتا کہ غلط کر رہا ہے۔ حتی کہ خليفہ ثانی
جاگير ‘ کرلی ہوئی تھی ہر ايک کا کام حکومت سے مقابلہ پہ آنا نہ ہو سکتا تھا۔ کوئی غرضوں کے ليے چپ تھا کوئی زمين

  تھا۔ کے ليے خوشامد کر رہا تھا ليکن صرف دين هللا کے واسئے برسر ميدان نکنا صرف هللا والوں کا ہی کام ہوسکتا 
کائنات ايک طرف تھی۔ جب امام حسين عليہ السالم نکلے۔ اس شان کے سات نکلے کہ آدم عليہ السالم سے لے کر آج تک 

  کوئی اس شان کے ساتھ نہ نکال تھا۔ 
اوالد والو! جو حکومتوں کے مقابلہ ميں حق کو قائم اور ثابت کرنے کے واسطے گھر سے نکال کرتے ہيں اور يقين کامل 

ميدان ميں جا کر جان دے ديتی ہے کيا وه بچوں اور بيويوں کو ساتھ ے کر جايا کرتے ہيں۔ لوگ ميدان جنگ ميں ہے کہ 
عورتوں کو ساتھ لے ‘ قريبی عزيزيوں کو ساتھ لے جاتے ہيں‘ ادھر ادھر کے آدميوں کو ساتھ ليتے ہيں ليکن آپ بھائيوں کو
ياز ہو کر لے جاتے ہيں کہ يہ سب کچھ پاک مقصد کے ليے ہو رہا جاتے ہيں کہ خيموں کو آگ لگ جانے کی فکر سے بے ن

جيل خانہ کی ‘ قيد خانہ‘ بيوياں قيدی بناکر دشمن لے جارہا ہے چھوٹی بچياں ان کے عالوه ہيں۔ کوفہ کے بازاروں ۶۴ہے۔ 
کی کہ ہم کو تکليف قطعاً کوئی شکايت نہ ‘ مصيبت برداشت کرتی ہوئی کس استقالل کے ساتھ يہ مقدس بيوياں جارہی ہيں

اے بيويو! امت پر کس قدر تمہارا احسان ہے۔ کوچوں بازاروں سے گذريں۔ اونٹوں پر راستہ طے کيا۔ دشمن ‘ پہنچ رہی ہے
قافلہ پہنچا۔ دربار يزيد ميں لے جائی گئيں۔ خيال ہوتا تھا کہ يہ کون قيدی عورتيں جارہی ہيں! فاطمہ زہرا کی بيٹياں اور قيدی 

۔ جان نثار غالموں کی بيوياں آگے ہو “چلو”آراستہ ہو رہا ہے اور جب ہوچکتا ہے قيديوں سے کہا جاتا ہے  ہو کرڈ دربار
جاتی ہيں اور شہزادی زينب کو پيچھے کرليتی ہيں کہ پہلی نظر ان پر نہ پڑے۔ کہيں عورتوں نے اس شان کی قربانی اور 

  جان نثاری کی نظير پيش کی؟ 
‘ کا سا جوان“ علی اکبر”مردوں کا قربان ہونا اس شان کے ساتھ کسی نے ديکھا ہوگا؟ ‘ رفعورتوں کی جان نثاری ايک ط

  صبح فلک نے اس سا کوئی اور جواں ديکھا ہوگا؟ جو سر سے پاؤں تک تصوير رسول ہو؟ ‘ فرزند
چشم فلک نے  پوچھتا ہوں۔ دوست داران اہل بيت! دوسرے بھی جانتے ہی ہوں گے! کہ عباس سا جميل اور حسين دنيا ميں

  ديکھا تھا؟ 
حجازميں شريف ترين قبيلہ بنی ہاشم تھا۔ جو تمام قبائل ميں سب سے زياده حسين اور سب سے زياده بہادر تھے۔ اس قبيلہ 

  ميں عباس کا لقب قمر بنی ہاشم تھا۔ هللا اکبر! کيسی صورتيں کربال کی خاک ميں چھپ گئيں۔ 
سال کی عمر تھی آپ کی۔ لکھا ہے کہ فرس متہم ايک گھوڑا  ٣٢عرض کروں۔  چاہتا ہوں کہ نوجوان! عباس کے متعلق کچھ

ہے جو سوار کے بيٹھنے کے بعد گردن بلند کرتا ہے تو سوار پيچھے چھپ جاتا ہے۔ ليکن عباس جب سوار ہوچکے گھوڑے
  سے گردن بلند کی تو آپ کی گردن سامنے نظر آرہی تھی اور رکاب پاؤں کا بوسلہ لے رہی تھی۔ 

پرند آئيں پانی منع ‘ ويں رات ہوگئی۔ ان می ہی فرات کے اوپر پہرے بيٹھ گئے تھے اورحکم ہوچکا تھا کہ جانور آئيں ٨ آج
  نہ کيا جائے ليکن رسول هللا کی اوالد کا ہاتھ يا منہ پانی تک نہ پہنچنے پائے۔ 

واقف تھے۔ فرمايا: بھائی اس ليے باليا جو عرب کے لوگوں کی نسل سے ‘ جناب امير عليہ السالم نے حضرت عقيل کو باليا
تاکہ خدا تعالٰی اس خاتون کو ايسا لڑکا دے جو‘ اور غيرت مند قبيلہ سے ہو‘ ہے کہ خاتون سے عقد کرنا چاہتاہوں جو شريف

ر کے ليے کل کام آئے۔ جناب عقيل نے دو دن کے بعد اطالع دی کہ ام البنين قبيلہ بنی کالب ميں سے ہيں او“ حسين”ميرے 
آداب بجا الئيں۔ حضرت امير کی چوکھٹ کو بوسہ ديا۔ گھ رميں‘ تمام صفات ان ميں موجود ہيں آپ گھر ميں آئيں۔ داخل ہوئيں

جاکر شہزادی کا پيار سے طواف کرنے لگی اور کہنے گی کہ کنيز ہو کر آئی ہوں ان کی خدمت بجا الؤں گی۔ سيدنا امام 
  ابہ سيده فاطمہ زہرا نے اتنی خدمت نہ کی تھی۔ حسين عليہ السالم کی وه خدمت کی کہ جن

آپ کے بطن سے جناب عباس پيدا ہوئے امير المٔومنين کو اطالع دی گئی کہ خداوند نے فرزند ديا ہے۔ کپڑوں ميں لپٹا ہوا 
يا اور پيشانی کو چوما۔ کپڑا کھوال۔ بازؤں کو چومنا شروع کرد‘ شکل ديکھی آنکھوں کے بوسے ليے‘ بچہ ہاتھوں ميں ليا

رونا شروع کرديا۔ ام البنين نے عرض کيا کيا بازؤں ميں کوئی عيب ديکھا ہے؟ فرمايا: نہيں بلکہ يہ بازو ايک وقت کاٹے 
  جائيں گے اور يہ ميرے حيسن کی خاطر کاٹے جائيں گے۔ 

امام حسين عليہ السالم سے عقيل جانتے تھے کہ اس ليے يہ عقد کيا گيا تھا۔ حسنين کو معلوم نہ تھا۔ کتنی محبت ہوگی سيدنا 
حضور لورياں ديتے تھے۔ عباس ليٹے ہوئے ‘ ان کو جب رونے لگتے تھے رسول خود گہواره ميں ڈال کر جھالتے تھے
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 تھے حسين پاس ہوتے تو رو پڑتے۔ آپ ہاتھوں پر اٹھا کر التے جب کوئی پاس نہ ہوتا تو ادھر ادھر سے بازؤں کو چومتے۔ 
کچھ بڑے ہوئے بات چيت کرنے لگے۔ حتی کہ باتيں سمجھنے کے قابل ہوئے۔ ام البنين نے پرورش جب اس طرح ہوچکی۔ 

مگر کبھی يہ خيال نہ کرکے برابری کا ‘ سمجھانا شروع کيا بيٹا عباس! تم بھی علی کے بيٹے اور حسين بھی علی کے بيٹے
خاتون جنت اور تمہاری ماں حسين کی ماں کی  ‘ذرا ماں کا امتياز سامنے رکھنا۔ ان کی ماں سيده زھرا‘ تصور نہ کر بيٹھنا

کبھی نہ سمجھنا کہ يہ صرف بھائی ہيں بلکہ ہميشہ اپنے کو ان کا غالم جاننا۔ يہ تھيں و وصيتيں جو ماں نے عباس ‘ لونڈی
  کو کيں۔ 

مطھره ام سلمہ نے  بھائی اور بھی ديئے۔ آخر وقت آپہنچا۔ جب يہ قافلہ مدينہ سے چال۔ زوجہ ٣خدا تعالٰی نے جناب عباس کو 
  حضور سے کہا بيٹا حسين يہی وه سفر ہيکہ جس کی خبر نانا نے دی تھی۔ آپ نے فرمايا: ہاں يہ وہی سفر ہے۔ 

‘ بنی ہاشم کی اوالد‘ عرب کی جوانی‘ سال کی عمر ٢٢چھوٹا بيٹا ‘ سال کی عمر ميں ٣٢جب ام البنين کو معلوم ہوا۔ بڑا بيٹا 
بيٹوں کو باليا اپنی خدمت کے ليے کسی نہ رکھا اور کہا بيٹو! ميں نے تم کو اسی دن کے ليے پاال هللا اکبر کيا جوانی ہوگی۔ 

تھا۔ آپ نے آقا حسين کی خدمت ميں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آواز دی بيٹا عباس! ماں کی بات کو ياد رکھنا۔ 
  ه نہ ہونے پاؤں۔ ميری عزت کا خيال رکھنا۔ فاطمہ کی بارگاه ميں شرمند

حضرت عباس کا ايک بچہ بھی تھا۔ جس کا نام محمد تھا۔ متعدد علماء نے رياض القدس ميں سے حوالہ دے کر لکھا ہے کہ 
  سال کی عمر تھی۔  ١۵غالباً 

بيٹوں ميں سے ايک يہ ساتھ تھا۔ ٣روز عاشور آگيا۔ اصحاب قتل ہوچکے عزيزوں ميں سے جو تھے مارے گئے۔ عباس کے 
ے کو باليا کہا موال سے جا کر اجازت لو کہ ميدان جنگ می تمہيں جانے ديں۔ چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تيرا بيٹ

  تماشہ ديکھتا جاؤں۔ 
  حضرت امام حسين عليہ السالم نے فرمايا: بھيا عباس! کيا کر رہے ہو؟ 

مندگی ہوگی۔ آخرکار مان گئے۔ جوان بيٹے کی عباس نے عرض کيا: ميرے آقا! انہيں قبول کرلو ورنہ ميری روح کو شر
الش باپ کے سامنے آئی۔ جناب عباس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ اور قربان ہو جاؤ۔ تينوں بھائی شہيد ہوگئے۔ 

الشے سامنے آچکے۔ حضرت کو خيال تھاکہ جب پہلے مرجاؤں گا تو ايسا نہ ہو کہ بھائی زنده ره جائيں اس ليے سامنے ان 
نثار کيا۔ پھر بيٹے کی الش پر نظر پڑی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ياد آئی۔ پھر سيدنا امام حسين عليہ السالم سے  کو

  عرض کيا حضور! مجھے مرنے کی اجازت ديجئے۔ 
  امام حسين عليہ السالم نے فرمايا: تم تو ميرے لشکر کے علمدار ہو۔ تم نہ رہو گے تو لشکر کی عزت کہاں رہے گی۔ 

آخرکار لشکر سب کا سب ختم کرديا۔ حضرت عباس نے اجازت مانگی۔ سيدنا حسين چپ ہوگئے کہ ادھر خيمہ سے آواز آئی 
  العطش۔ ‘ سکينہ کہہ رہيں ہيں۔ العطش

ذرا صبر کرو۔ پانی لينے جارہا ہوں۔ پھر امام سے عرض کيا: آقا! بچے ‘ حضرت عباس اٹھے۔ کہا سکينہ! مشکيزه ادھر الؤ
رے ہالک ہورہے ہيں۔ اجازت دی جائے کہ پانی لے آؤں۔ آپ نے فرمايا: عباس! تجھے اچھا بہانہ جانے کے پياس کے ما

  ليے مل گيا۔ اچھا جاؤ۔ يہ کہا اور حسين کمر پکڑ کر زمين پر وہيں بيٹھ گئے۔ 
ہ سمجھا تودشمن کا لشکر فرات کو اطراف سے گھيرے ہوئے تھے۔ جناب عباس نے اول لشکر کو نصيحت کی۔ جب کوئی ن

گھوڑا بڑھايا۔ اس شان کے ساتھ چلے کہ چند منٹ ميں گھاٹ کا گھاٹ خالی ہوگيا۔ عباس نے گھوڑا پانی ميں ڈاال۔ ٹھنڈی ہوا 
اگر پينا ہوتا تو قبضہ ميں پانی موجود تھا۔ ليکن ياد آگيا ‘ منہ کے قريب لے جاکر پھينک ديا‘ آئی۔ ايک مرتبہ چلُّو ميں پانی ليا

  اس کے سبب تڑپ رہی ہے۔ پہلے وه پيئے گی۔ پھر ميں بھی پی لوں گا۔ کہ سيکنہ پي
  مشکيزه خشک تھا۔ تر کرنے ميں دير لگ گئی۔ پانی سے بھری۔ کاندھے پر رکھی اور چلنے لگے۔ 

پياسے لڑ رہے تھے اگر سيراب ہوگئے تو سب کو ختم ‘ ادھر ابن سعد نے آواز دی پانی چال گيا تو لڑای طول پکڑ جائے گی
  ر ڈاليں گے۔ ک

بس کيا تھا۔ لڑائی شروع ہوگئی۔ عباس لڑ رہے تھے۔ خيال مشکيزه ميں بندھا تھا کہ کسی طرح محفوظ پہنچ جائے۔ ايک ظالم 
دوسرے ہاتھ ‘ نے کمين گاه سے بامو کا نشانہ باندھ کر ايسی ضرب لگائی کہ بازو کاٹ کر رکھ ديا۔ آپ نے گرنے سے بچايا

بازو کو بھی کاٹ کر رکھ ديا۔ آپ نے فوراً دانتوں ميں مشکيزه پکڑ ليا پھر يا تھا سينکڑوں ظالم نے دوسرے ‘ ميں پکڑا
خبيثوں نے گھوڑے کو گھير کيا۔ آپ نے اس کی پيٹھ پر مشکيزه رکھ کر اپنے آپ کو اوپر گراديا۔ کہ کسی طرح مشکيزه 

پانی سارے کا سارا بہہ نکال آپ گھوڑے ‘ ہوا پانی سميت خيمہ تک پہنچ جائے کہ اتنے ميں ايک تير آيا۔ مشک ميں سوراخ
آج تک کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا تھا۔ ليکن آج پکارے بھيّا حسين! عباس دنيا سے رخصت ہو رہا ہے۔ انا‘ سے گرنے لگے

   و انا اليہ راجعون۔ 
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ايا بھيا عباس! کمر ٹوٹ گئی۔امام نے آواز سن لی۔ بيٹھے سے کھڑے ہوگئے سيدھے نہ ہوسکتے تھے۔ کمر کو پکڑا اور فرم
  ليکن تقدير کے سانے کوئی چاره نہيں رضينا قسمة الجبار فينا صدائے حال پکارتے ہوئے بھائی کو جاليا۔ 

جب تمام قافلہ لٹ چکا۔ يزيد کو اطالع ملی۔ تو اس نے حاکم مدينہ کو خط لکھا کہ اعالن کردو کہ حسين کے ساتھی مارے 
  مالبنين کے پاس جاکر يہ خبر پہنچائی۔ آپ نے کہا کہ عباس کا کيا حال ہے؟ گئے لوگوں نے روتے ہوئے ا

اوالد والو! غور کا مقام ہے ذرا شان بلند اس بی بی کی جذبہ کا مالحظہ ہو کہ قاصد دروازه پہ پہنچا۔ بيوی ام البنين نے 
رض کيا: اپنے تينوں بھائيوں اور بيٹے پوچھا: کيا خبر الئے؟ کہا حسين قتل ہوگئے پوچھا: عباس کا کيا ہوا؟ قاصد نے ع

  سميت مارے گئے۔ 
  بيوی نے فرمايا: درست ہے؟ جواب مال۔ بالکل درت ہے۔ آپ سجده ميں جھک گئيں اور عرض کيا: 

  عزت ره گئی۔ ‘ الہی تيرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اميد برآئی
س! بيٹا تيرے بازو کٹ گئے۔ اگر نہ کٹتے تو تصور عباس کو ياد کرتے ہوئے کہتی تھيں۔ عبا‘ جنت البقيع ميں جاتی تھيں

ميرا حسين کبھی نہ مارا جاتا۔ پھر عالم تصور ميں انگلی سے قبر کا نشان بنايا اور کہا يہ عباس کی قبر ہے۔ دوسرا نشان بنايا
ن کی قبر ہے۔ اور کہا يہ دوسرے بيٹے کی قبر ہے۔ حتی کہ چار نشان لگائے۔ پانچواں نشان بنايا اور کہا کہ يہ ميرے حسي

  عباس! تجھے نہ روؤں گی۔ تيری ماں تو زنده ہے۔ ليکن حسين! تجھے روؤں گی اس ليے کہ تيری ماں زنده موجود نہيں۔ 
 انا  و انا اليہ راجعون 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس ھشتم

  ھ ١٣٧۵محرم الحرام  ٨بتاريخ 
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

  الحمد  رب الٰعلمين والسالم علی 
  ۔رکوع آخر) ٣افغيردين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا وکرھأواليہ يرجعون(پ 

  حضرات ! جناب حديث باری تعاٰلی عّزاسمہ اپنے کالم بالغت نظام ميں ارشاد فرماتا ہے: 
کيا لوگ هللا کے دين کے سوا اور کسی کی خواہش رکھتے ہيں، حاالنکہ اس هللا کے لئے نام زمينوں اور آسمانوں کے 

  طرف بازگشت ہے ۔ باشندے اپنی گردنيں خم کيے ہوئے ہيں، خوشی سے يا اکراه جبر سے اور اسی کی 
حضرات! اب تک آپ کی خدمت ميں ميں نے جو کچھ عرض کيا ہے اس ميں زياده تر حصہ اس چيز کے متعلق تھا کہ حکم 

  اٰلہی يہ ہے کہ دين هللا وه ہی ہے جو فطرت کے مطابق ہو يہی وجہ ہے کہ اسالم کو دين فطرت يا فطری دين کہا جاتا ہے۔ 
  لم نے اس دين کو دين هللا فرمايا ہے يعنی هللا کا دين ۔ اس آية ھدايہ ميں پروردگار عا

تک بيان ہوچکا، آج دوسرا “ يعنی افغير دين هللا يبغون ” آج چونکہ اس مضمون کو ختم کردينا چاہتا ہوں ، کل تک پہلے فقره 
۔ جس کا ترجمہ يہ ہے کے متعلق عرض کيا جائے گا “ولہ اسلم من فی السمٰوت واالرض طوعا وکرھا واليہ يرجعون ” فقره 

 :  
کہ اسی کے لئے تمام آسمانوں اور زمينوں کے باشندے اپنے سرجھکائے ہوئے ہيں۔ اپنی خوشی کے ساتھ، خواه يہ جبر و 

  اکراه اور اسی کی طرف تمام کی بازگشت ہے ۔ 
وں کہ پروردگار چونکہ صرف کل کی ايک مجلس باقی ره گئی ہے ۔ اس لئے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہ

عالم نے انسان کی فطرت ميں کچھ بديہيات وديعت فرمائی ہيں ۔ اگر ان کو دين کے معاملہ ميں استعمال کيا جائے جيسا کہ 
انہيں دنيا کے بارے ميں ہميشہ استعمال کيا جاتا رہا ہے تو پھر کوئی وجہ نہيں ہے کہ انسان کو صراط مستقيم نظر نہ آجائے 

  ۔ 
مقامات ميں ارشاد فرمائی ہے کہ دين اٰلہی درحقيقت فطری ہے ۔ انسان کوچاہيے کہ ان کليات يا اصول کو  يہ تفصيل دوسرے

استعمال کرے جو اس کی فطرت ميں وديعت کی گئی يا رکھی گئی ہيں اور اگر ان کليات يا قواعد فطری کی تشخيص و 
  تداء ہونگے ان کی افتداء دھوکہ سے نکال دے گی۔ تحقحيق ميں دھوکا ہو جائے تو وه لوگ جو فطری حيثيت سے قابل اف
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عرض کرتا ہوں کے اس دين ميں جو اشاره کيا گيا ہے، کہ کيا سوائے دين هللا کے کوئی اور دين تالش کرتے ہيں تو سوال يہ
   ہے کہ وه دين هللا ہے کيا؟ پھر اس کے بعد اصل مطلب اور نتيجہ تمام تقارير کا پيش کردونگا (انشاء هللا)۔

اس آيت کريم سے پہلے جو آيت موجود ہے وه يہ ہے: و اذ اخذ هللا ميثاق النبيين کما اتينکم من کتاب و حکمة ثم جائکم رسول 
مصدقا لما يعکم ط لتٔومنن بہ و لتنفرنہ ط قال اء قررتم و اخذت، علی ذلکم اصری ط قالوا اقررنا ط قال فاشھدوا و انا معکم من 

   oلک فاولئک ھم الفاسقونالشھدين فمن تولی بعد ذ
اس کے بعد وه آتی جو آپ پر روز سن رہے ہيں آتی ہے کہ افغيردين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا 

   oوکرھأواليہ يرجعون
عھد اس آية کا ماحصل يہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب وه وقت ياد فرمائيں جب ہم نے تمام نبيوں سے 

ليا تھا کہ اے نبيو! جس وقت تم کو کتاب و حکمت عفا ہو چکے گی، پھر ديکھنا کہ اس کے بعد ايک رسول آئے گا جو تم 
  سب کی تصديق کرنے واال ہو گا۔ تم سب خيال رکھنا کہ تم نے اس پر ايمان النا ہو گا اور اس کی امداد بھی کرنا ہوگی۔ 

اتھ سماعت فرمائيے ميں دوباره ماحصل کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آيت حضرات! ذرا صلوات پڑھئے اور توجہ کے س
  کو آيت ميثاق کہا جاتا ہے۔فرماتے يہ ہيں۔ 

تم نے کبھی سب انبياء سے عہد ليا تھا کہ تم کو کتاب و حکمت دے کر بھيجيں گے۔پھر ايک رسول آئے گا جو تم تمام ”کہ
و سب انبياء کے پاس ہو گا۔پھر تم سب کا فرض ہوگا کہ اس رسول پر ايمان پيغمبروں کی تصديق کرنے واال ہو گا اس کی ج

  ۔ “النا اور اس کی مدد بھی کرنا
رّب تعالٰی نے ان سب سے مزيد اقرار ليا کہ اسے گروه انبياء کيا تم نے يہ اقرار کر ليا اور ”پھر اس جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ 

  ۔ “ے شک ہم اقرار کرتے ہيں کہ اس عہد کو پورا کريں گے ب”سب نے کہا: “مضبوطی کے ساتھ منظور کر ليا؟
  تم سب کے سب پکے قول و اقرار پر گواه رہنا اور ميں خود بھی تمہارے ساتھ گواه رہوں گا۔ ”اس پر ارشاد باری ہوا کہ 

جائے گا تو وه  کہ جماعت انبياء ذرا ديکھو، اگر اس عہد سے کوئی پھر”اس کالم کو مزيد جاری رکھا اور ارشاد فرمايا: 
  “ فاسق ہو جائے گا۔

  حضرات! اس آيت کے ضمن ميں کچھ تفسير يا تفصيل نہيں عرض کروں گا۔صرف دو باتيں عرض کرنی ہيں۔ 
کہ پروردگار عالم نے عالم ارواح يا عالم مثال ميں تمام پيغمبروں سے يہ عھد ليا بہر حال جو کچھ عہد ليا اس آيت ميں درج 

ے اس عھد ميں مفصل طور پر جو کچھ ہے وه سب کا سب اس عھد ميں شامل تھا اور مجمالً اس کا تذکرهہے تفاسير ميں آتا ہ
  ۔ ايمان النا۔ ١اس قدر کيا کہ 

  ۔ اور رسول آخر الزمان کی نصرت کرنا۔ ٢
ے جناب وه ذات با برکات ہ‘ ان چيزوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے رسول سے مراد جس کے باريميں يہ عہد ليا گيا

  محمد مصطفٰی صلی عليہ و آلہ وسلم کی۔ کہ جب وه آجائيں تو تم ايمان بھی النا اور ان کی نصرت بھی کرنا۔ 
ميں عرض کرچکاہوں کہ زياده تفصيل پيش نہيں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف يہ بتانا ہے کہ جو عھد تمام انبياء سے ليا جاچکا تو 

تو پھر تمام پچھلوں ‘ وائے حضور رسول هللا کے جو سب نے آخری نمبر آئےاس کے بعد وه رسول اور کوئی بھی نہ تھا س
  نے کس طرح اس بعد والے پر ايمان ال کر کس طرح اس کی امداد يا نصرت بھی کی؟ 

تو اس کی صورت يہ ہوئی کہ جب ايک نبی آيا اور جانے کا وقت آيات و وه اپنے بعد کے نبی کو اپنی امت کے ذريعہ 
کہ وه خاص رسول اگر تمہارے زمانہ ميں آگيا تو ہماری طرف سے اس پر ايمان انا اور اس کی نصرت بھی وصيّت کرتا گيا

  کرنا۔ 
اس ليے خدا‘ چونکہ جناب عيسٰی عليہ السالم کے آنے کے بعد کسی اور اولواالعزم نبی نے نہ آنا تھا جسے وه وصيّت کرتے

تکميل ہوجائے اور چونکہ حضور کے زمانٔہ حيات ميں يہ تکميل عھد نہيں تعالٰی نے ان کو زنده رکھا تا کہ ُکل کے عھد کی 
ہواّ اس ليے اس امر کو مٔوخر رکھ ديا کہ کل دنيا کو پتہ لگ جائے کہ کہ اجزاء محمد اس قدر ہيں کہ قيامت تک ان کا ظہور 

ه ہوں گے جن کو مھدی آخر الزمان ہوتا رہے گا اور متفق عليہ ہے يہ مسئلہ کہ آخری جزء محمد رسول هللا کون ہوں گے؟ و
وه جب ظاہر ہوں گے تب حضرت عيسٰی عليہ السالم تشريف الئيں گے ان پر ايمان الئيں ‘ امام مھدی عليہ السالم کہتے ہيں

گے اور ان کی نُصرت فرمائيں گے۔ يہ ايمان اور نُصرت تمام سابقہ انبياء کی طرف سے بھی ہوگا۔ پس حضرت عيسٰی عليہ 
اُترنے کا وقت کب آئے گا؟ جب آخری زمانہ ہوگا۔ جس کے بعد پھر زمانہ ختم ہو کر قيامت آنے کو ہوگی تب  السالم کے

پيغمبرآخر الزمان کا آخری جزء ظھور فرمائے گا جو زمانٔہ نبوی سے لے کر اپنے زمانہ تک تمام اوصياء کا خاتم اور 
ہ السالم پس آيت کريمہ نے کل انبياء اور ان کی امتوں سے آخری وصی ہوگا يعنی مھدی آخر الزمان حضرت امام مھدی علي

قيامت تک يہ عہد لے ليا کہ کوئی بھی اس عھد ايمان و نصرت سے نہ پھرياور جو ان اوصياء امت سے اور باآلخر وصی 
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ا کيا شمار ہوں گے اور فسق کی سزا ہونی چاہيے اس کے ليے قيامت کا دن بپ“ فاسق”آخر الزمان سے پھر جائے گا وه 
  جائے گا۔ 

  پس رسول کی تمام چيزوں کو آيت ميں بيان کرديا گيا کہ ايمان والو! دين خداوندی يہ ہے کہ جسے دين هللا فرما ديا۔ 
  اور جب دين هللا يہ ہے تو پھر اس کے عالوه کسی اور شئے کی تالش کيا ضررت ہے؟ 

مت ہيں ان پر صدق دل سے ايمان اليا جائے اور ان کی پس دين حقيقی حضرت محمد الرسول هللا اور اس کے اجزاء تا قيا
نصرت کی جائے اب عرض کرتا ہوں کہ چونکہ دين حقيقی يہی ہے تو اس کے اصول ہيں جن پر حقيقتاً نجات کا دار مدار 

  ہے۔ اگر يہ اصول دين ہيں تو نجات ہے ورنہ کوئی نجات نہيں۔ 
عرض “ نتيجہ”ليے التجا ہے کہ يکسوئی کے ساتھ توجہ فرمائيں کہ  ابھی آپ حضرت کی طبيعتيں بالکل يکسو نہيں ہيں اس

  کرنا چاہتا ہوں۔ 
کہ جو آيت عنوان قرار دی گئی اس سے پہلے دين اور اصول دين کی تفصيل بيان ہوچکی جب دين بيان ہوچکا تو پوچھتا ہے 

  اور کو ڈھونڈھتے يا اختيار کرتے ہيں؟  کل عالم کا پروردگار افغير دين هللا يبغون؟ کہ کيا لوگ سوائے اس دين کے کسی
خدا تم کے بعد حضرت محمد ‘ يہ دين کيا ہے؟ سنيئے اور توجہ کامل کے سات سنيئے! يہ دين جسے دين الہ قرار ديا گيا ہے

  اور آل محمد پر ايمان النا اور ان کی نصرت کرنا ہے اور قيامت کا اعتراف کرنا ہے۔ 
فوری طور پر عرض کرناچاہتا ہوں کہ قاعده يہ ہے کہ کسی چيز ميں اگر کوئی ايسا  اب جب دين کی توضيح کردی گئی تو

  جزء ہے جس کے بغير وه چيز چيز نہيں رہتی تو اس چيز کا نام اس جزء کے نام پر رکھ ديا جاتا ہے۔ 
اور “ گردن”ميں کا نام کالم عرب “ انسان”ايسی شئے ہے کہ اگر يہ نہ رہے تو انسان ہی نہيں رہتا پس “ گردن”جيسے 

فک ”گردن کا نام اسی کالم ميں انسان استعمال ہونے لگ گيا۔ آپ ميں سے سب يا اکثر قرآن کو جانتے ہيں۔ اس ميں آتا ہے 
کيا مطلب ہو ا کہ گردن کو کاٹ دو؟ نہيں “ گردن آزاد کردو”کہ اگر روزه عمداً ٹوٹ جائے تو اس کا کفاره يہ ہے کہ “ رقبة

  ايک غالم کو آزاد کردو۔ بلکہ مطلب يہ ہے کہ 
  کے قائم مقام کس واسطے استعمال کيا؟ “ انسان”کو “ گردن”سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ 

پس جزء بيان کرده کل کو مراد ليا۔ يعنی لفظ ‘ وه ُجزء انسان ہے جس کے بغير انسان انسان نہيں رہتا“ گردن”اس ليے کہ 
  ۔ گردن استعمال کيا اور مراد اس سے انسان کو ليا

تو جزو اعظم مجازاً اصل کے ليے مراد ليا جاتا ہے۔ ٹھيک جس طرح انسان کے ليے گردن کا لفظ استعمال کيا گيا کہ يہ 
کہ در حقيت هللا تعالٰی کا دين کون“ نحن دين هللا”کے حق ميں ارشاد فرمايا: “ اھل بيت محمدی”جزء اعلٰی ہے بس اسی طرح 

  “ هللا تعالٰی کا دين ہيں۔ ہم اھل بيت رسول هللا”اور کيا ہے؟ 
پس حاضرين! اگر جناب محمد مصطفٰی اور آل محمد مصطفٰی کو نہ مانا جائے گا تو کيا دين رہے گا؟ ہرگز نہيں۔ آيت قرآن 

يہی فرما رہی ہے کہ نہيں۔ لہذا جب محمد و آل محمد خود دين بنے تو اُن کے بغير کوئی اور شئے قابل قبول نہيں يا تالش 
  وگی؟ اس ليے فرمايا: افغير دين هللا يبغون۔ کے الئق ہ

  اب حضور واال! ذرا آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کيوں حضور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے گا! 
قرآن پاک کے چھٹے پارے ميں آيت آتی ہے۔ و من يکفر بااليمان فقد حبط عملہ کہ جو شخص ايمان کے ساتھ کفر کرے گا 

  ر ضائع کرديئے جائيں گے۔ اس کے تمام اعمال برباد او
“ هللا کے ساتھ کفر کرنا”مطلب کيا ہے؟ کفر اور ايمان دو حقيقی ہيں۔ جن کا تعلق ہميشہ الگ الگ شئے سے ہوتا ہے۔ مثالً 

سے متعلق ہوگی يا “ کفر”خود تيسری حقيقت ہے جو “ هللا”اور حقيقت ہے اور “ هللا پر ايمان النا”اور حقيقت ہے اور 
  تعلق ہوگی۔ سے م“ ايمان”

  پس ايمان کے ساتھ کفر کرنا کيا ہوا؟ 
مثال عرض کرتا ہوں کہ زيد کو هللا سے محبت ہے اور عمرو کو هللا کے ساتھ دشمنی ہے۔ چونکہ محبت اور عداوت دو 

تعلق حقيقتيں ہيں ان کا متعلق کوئی تيسرا ہونا چاہيے۔ جيسے هللا کے ساتھ محبت يا اس کے ساتھ دشمنی تو کبھی عداوت م
  ہوگی يا کبھی محبت متعلق ہوگی۔ اسی طرح سے تيسری چيز چاہے کوئی ہو اور تعلق کے ليے کوئی چيزيں ہوں۔ 

  پس کيا مطلب ہوا ايمان کے ساتھ کفر کرنے کا يا کفرکے ساتھ ايمان النے کا؟ 
سمہ ايمان ہی ايمان ہے سر تا مج‘ ايمان سے مراد صفت نہيں بلکہ کوئی ذات مراد ہے جو اس قدر ايمان رکھتی ہے کہ سراپا

  پا ايمان ہی ايمان ہے اس کے ساتھ کوئی کفر کرے گا اس کے سب کے سب اعمال ضائع اور برباد ہوجائيں گے۔ 
کون ذات ہوئی؟ آيئے يہ سوا ل حضور رسول هللا سے دريافت کيجئے کہ آپ ايمان سے کون ذات مراد ليتے ہيں؟ “ ايمان”تو 

  عبدو کے بالمقابل رسالت مآب فرماتے ہيں کوئی ہے جو اس کے مقابلے ميں جائے؟ پہلوان عرب کا عمرو بن 
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يہ شخص عمرو بن عبدو رسالت مآب اور ان کے دين کا بدترين دشمن تھا غزؤه خندق ميں اپنی فوج سے باہر نکال تو ايک 
رف جا پہنچا۔ حضور مع چھالنگ سے پار جا کر حملہ کردوں ايک جگہ مل گئی گھوڑے کو ايڑ لگائی اور دوسری ط

  ساتھيوں کے بيٹھے ہوئے تھے اور نيزه نکال کر خيمٔہ نبوی پر جا مارا۔ 
  ايمان والو! بيٹھے لوگوں پر حملہ کرنا کيا بزدل پن نہ تھا؟ ضرور تھا۔ 

يہ بزدلی پسند لہذا اس پہلوان نے پکارا اگر بيٹھے لوگوں پر حملہ کرنا بزدلی نہ ہوتا اس وقت تم سب کو قتل کرديتا۔ ليکن 
نہيں کرتا جب تک حجت تمام نہ ہوجائے اس وقت تک کسی کو قتل نہ کروں گا۔ لہذا کوئی ہے تم سب سے جو مقابلہ کو 

  آئے؟ 
  ديکھےئے گا تفصيلی حاالت کا پتہ چلے گا۔ “ روضہ الصفا”مہربان بزرگو! يہ تمام بناوٹی کہانی نہيں بلکہ واقعات ہيں۔ 

لے مسلمان خيال فرما ديں جو کہتے ہيں کہ ايک مسلمان الکھ کے مقابلہ ميں آتاتھا۔ ليکن يہاں سب گھر ميں بيٹھ کر کہنے وا
  مسلمان بيٹھے ہيں ليکن ايک سامنے نہيں آتا۔ 

اس کتے کے مقابلے کے ”کہ ‘ من لھذا الکب؟”جناب رسالت مآب صلی عليہ و آلہ وسلم کے الفاظ يہ ہيں کہ آپ نے فرمايا 
  “ ليے کون ہے؟

اندازه لگايئے کہ قلب محمدی پر کس قدر چوٹ لگی تھی کہ اس قدر سخت الفاظ اس دشمن حملہ آور کافر کے حق ميں  آپ
  آپ نے فرمائے؟ 

اسی مقام اور اسی قسم کے موقعہ پر وه فرمان نبوی ميں آتا ہے کانھم علی روئسھم طير کہ وه لوگ اس طری ‘ قبلٔہ عالم
سر جھکائے ‘ ندے بيٹھے ہيں۔ اس قدر ڈڑ کے مارے يا کسی ذکر ميں ڈوبے ہوئےبيٹھے ہوئے تھے کہ گويا سر پر پر

  بيٹھے ہيں۔ 
يہ محاوره عرب والے استعمال کرتے ہيں کہ کانہ علی رأسہ ظير۔ يہ ايک جانور ہوتا ہے کہ جب مگرچھ دريا کی مچھلياں 

اور اس کی گندگی اس کے منہ ميں کيڑے پيدا  وغيره کھا ليتا ہے تو اس کے ادنتوں ميں گوشت کے اجزاء باقی ره جاتے ہيں
ہو جاتے ہيں جو اس کی بڑی سخت تکليف پہنچاتے ہيں تو وه منہ کھول کر دريا کے کنارے پڑ جاتا ہے تو اس ملک ميں وه 
ب پرنده بڑی تيز اور لمبی چونچ کے ساتھ آتا ہے اس کے منہ ميں چال جاتا ہے اور تمام کيڑے ختم کرنا شروع کرديتا ہے ج

تمام کيڑے ختم ہو جاتے ہيں تو مگرمچھ اپنا منہ بند کرديتا ہے تو اس پرنده کی تيز شاخ اس کے تالو پر لگتی ہے تو و بے 
  اختيار منہ کھول ديتا ہے اور وه پرنده اس طرح اڑ کر باہر چال جاتا ہے۔ 
وه آرام ‘ وئيں وغيره چننے لگتا ہےکيڑے ج‘ اسی طرح اونٹوں کے سر پر جانور آکر بيٹھا کرتا ہے اور اس کی چونٹياں

  محسوس کرتا ہے وه پرنده سر پر بيٹھا رہتا ہے۔ 
  تو اس جانور کے نام پر ضرب المثل مشہور ہوگئی کہ وه اس طرح بيٹھا ہے گويا اس کے سر پر پرنده بيٹھا ہے۔ 

ھے ہيں۔ گويا کہ حس و اس کتے کے مقابلے ميں کون جائے گا؟ سب سر کو جھکائے بيٹ”الغرض حضور نے فرمايا کہ 
  حرکت باقی نہ رہی تھی۔ 

  تب حضور رسالت مآب نے ارشاد فرمايا: 
ميرا وصی اور ميرے بعد‘ من يبارزه فيکون ولی و وصی و خليفتی من بعدی کہ جو اس کے مقابلہ ميں جائے گا وه ميرا ولی

  ميرا خليفہ ہوگا۔ 
کہ اس کے مقابلہ ميں جائے۔ جانا تو درکنار سر کو کوئی کسی شخص کی جرأت نہ پڑتی تھی ‘ سب کے سب سن رہے تھے

  نہ اٹھا رہا تھا۔ 
  تاريخ ميں اس طرح سے موجو دہے۔ 

  “ انا لھذا يا رسو هللا!”عرض کيا ‘ تو اسی وقت امير المٔومنين کھڑے ہوگئے
  “ علی بيٹھ جا”آپ نے فرمايا: 

ے آپ نے بٹھا ديا۔ پھر تيسری بار ارشاد فرمايا کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ بيٹھ گئے۔ توئی نہ کھڑا ہوا۔ پھر فرمايا علی کھڑے ہوگئ
  امير المٔومنين ہی تيسری مرتبہ کھڑے ہوئے۔ 

سرپر باندھ لو۔ جاؤ۔ آگے آگے نصرت خدا ہے اور پيِچِ◌ھے پيچھے ميری دعائيں ‘ علی! جاؤ يہ ميرا عمامہ ہے”فرمايا: 
  ہيں۔ 

  اثر ہو جاتا ہے تو اس کی سمجھ جواب دے بيٹھتی ہے۔ انسان کا دماغ جب کسی وحشت ناک شئے سے مت
اصل ميں حضور اپنے الفاظ مذکوره باال کے ساتھ زنده رہنے کی پيشن گوئی فرما رہے تھے۔ کہ جو تم ميں سے اس دشمن 

  گے۔ دين کے مقابلہ ميں جائے گا۔ ميرا خليفہ ہوگا۔ گويا کہہ رہے تھے کہ وه خليفہ ہوگا تو تب ہی نہ کہ زنده رہو 
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مگر کسی کی سمجھ ميں يہ بات نہ آتی تھی۔ امير المٔومنين نے فرمايا: ميں جاؤں گا يا رسول هللا! اس کتے کا واسطے آپ کا 
  حاضر ہے۔ “ علی”يہ غالم 

  “ علی اس کے مقابلے ميں جاؤ۔”جناب رسالت مآب صلی عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا: 
نتے ہو کس کے مقابلے ميں آرہے ہو؟ عيدو پہلوان کا بيٹا عمرو مقابلے ميں علی جا”علی مقابلہ ميں گئے۔ عمرو نے کہا 

  “ ہے۔
  “ جانتا ہے تو بٍھی؟ کہ علی کس کا بيٹا ہے؟ سن ميں اس کا بيٹا ہوں جس کا نام ابی طالب ہے۔”آپ نے جواب ديا 

ايک ہزار آدمی نے اس اکيلے پر اس خيمہ ميں ايک شخص نے کہ ديا تھا کہ يا رسول هللا ميں اس عمرو کو جانتا ہوں کہ 
حملہ کيا تھا اور يہ تمام کو اکيال ختم کر گيا تھا اور اس طرح سے کہ يہ شخص اٹھا تھا اندھوں کی طرح ہاتھ مار رہا تھا۔ اس

  کے ہاتھ ميں صرف اونٹ کی ايک ہڈی آگئی تھی۔ اور اس ايک ہڈی کے ساتھ اس نے سب کو بھگا ديا تھا۔ 
  يہ نصرت دين تھی يا کياتھی؟  اب حاضرين! بتاليئے

  اول تو کوئی جائے نہيں۔ اگر کوئی جائے تو اس طرح حوصلہ پست کرديا جائے۔ 
نصرت خدا آگے آگے جارہی تھی اور نبی کی دعائيں ”ليکن نصرت دين وه تھے جن کے آگے آگے بروئے فرمان نبوی 

  “ پيچھے پيِچھے جارہی تھيں۔
علی جاؤ حفاظت خدا تمہارے ”لے۔ رسول خدا ان کے ساتھ ساتھ باہر نکلے اور فرمايا: بہرحال علی ميدان ميں مقابلے کونک

  “ ساتھ ساتھ ہے۔
  اُدھر وه کافر کفر کا مجسمہ نکال تھا۔ اِدھر سے علی نکلے۔ رسالت مآب نے مسلمانوں کو فرمايا: 

  نکل آيا ہے۔  کہ کل کے کل کفر کے مقابلے ميں کل کا کل ايمان“ برز االيمان کلہ، للکفر کلہ”
کہ کل کے کل کفر کے “ للکفر کلہ‘ برزاالسالم کلہ”کی روايت ميں يہ بھی ہے کہ آپ نے فرمايا: “ روضہ الصفا”اور 

  مقابلے ميں کل کے کلر اسالم نکل آيا ہے۔ 
ے تھے کہ تو گويا رسالت مآب کبھی فرما رہے تھے پورے کا پورا ايمان پورے کفر کے مقابل جارہا ہے اور کبھی فرما رہ

  پورے کا پورا اسالم پورے کفر کے مقابلے ميں جارہا ہے۔ 
کہ جو بھی ايمان کے ساتھ ساتھ کفر کرے گا۔ بے ‘ اب حضرات! ذہن ميں الئے آيت قرآنی فمن يکفر بااليمان فقد حبط علمہ

  شک اُس کے تمام اعمال برباد اور اکارت چلے جائيں گے۔ 
  کوئی شخصيت ہے۔  پس ثابت ہوا کہ يہاں ايمان سے مراد

سراپا اسالم ‘ سراپا ايمان جو جارہا ہے اور يہ ہے مجسم اسالم‘ چنانچہ غزؤه خندق ميں آواز آرہی تھی کہ يہ ہے مجسم ايمان
  جو سراپا کفر کے مقابلے ميں جارہا ہے۔ 

  ائيں گے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ايمان نہ الئے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو ج“ ايمان”پس يہ ہے وه 
نحن اھل البيت”ايک ہی چيز ہيں۔ ورنہ فرق بتا ديجئے؟ لہذا حضور نے جو فرمايا تھا “ ايمان”اور “ دين هللا”تو معلوم ہوا کہ 

  “ تو ٹھيک ہوا يا نہ؟‘ دين هللا
معلوم کيا آپ کسی اور کو تالش کرتے ہيں؟ ‘ دين هللا کے”اب آيت ياد فرمايئے افغير دين هللا يبغون؟ کہ کيا لوگ سوائے 

  لوگوں نے کہ دين هللا کون ہيں اور اس سے کيا مراد ہے؟ صلوات پڑھ ليجيئے۔ 
  اب سوال يہ سامنے آتا ہے کہ حب محمد و آل محمد دين هللا ہيں تو ان کے دين هللا ہونے سے مراد کيا ہے۔ 

  مراد آل محمد سے محبت ہے۔ سے مراد رسول خدا سے محبت ہے اور آل محمد دين هللا ہے سے “ محمد دين هللا”سو 
سے “ رسول دين ہے”اب ذرا منطقی طريق سے اسے خيال فرمائيے اور پھر قياس کرتے ہوئے نتيجہ کو نکال ليجئے کہ 

سے بھی مراد يہ ہے کہ آل محمد سے محبت“ آل محمد دين ہے”مراد يہ ہے کہ رسول سے محبت دين هللا ہے اور اسی طرح
  دين هللا ہے۔ 

ہے تو نتيجہ منطقی يہ نکال کہ محبت اہل بيت ہی دين ‘ دين هللا”محبت رسول ہے اور محبت رسول ‘ اہل بيتچونکہ محبت 
  خدا ہے۔ 

اب پھر آپ ارشاد خداوندی کو سامنے رکھيں کہ افغير دين هللا يبغون سے مطلب نکال؟ کہ دين هللا کے عالوه لوگ کسی اور 
  عالوه کسی اور کی محبت لوگ ڈھونڈھتے ہيں؟  اہل بيت کی محبت کے”کو ڈھونڈھتے ہيں۔ يعنی 

ايک آيت دوسرے مقام پر آتی ہے اُسے بھی غور فرمائيں ان الدين عند هللا االسالم فمن يبتع غير االسالم دنيا فلن يقبل منہ و ھو
  جس کا ترجمہ يہ ہے:  Oفی اآلخرة لمن الخسرين

ے اور جو کوئی اس اسالم کے عالوه کسی اور دين کو تالش کرے گا يا کہ هللا تعالٰی کے نزديک دين کيا ہے؟ فرمايا: اسالم ہ



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

 
 

اختيار کرے گا ہرگز وه قبول نہ کيا جائے گا اور آخرت ميں مرنے کے بعد ايسے لوگ جو اسالم کے عالوه کسی اور دين 
  کو اختيار کريں گے وه يقيناً نقصان ميں رہيں گے۔ 

ی آپ کے سامنے بيان ہوا تھا کہ پورا اسالم کيا ہے جو پورے کفر کے مقابے اور قرآن کی تفسير يعنی فرمان رسول سے ابھ
  ہوئے يا نہيں؟ “ علی”لکفر کلہ اور يہ کلہ موال علی کے ليے فرمايا تھا۔ پس وه ‘ ميں نکال تھا؟ فرمايا تھا برز االسالم کلہ

دين علی ہيں اورجو کوئی علی کے عالوه  تو دوسری آيت مذکوره ميں ارشاد الہی يہ ہوا کہ بے شک خدا تعالٰی کے نزديک
کسی اور کو تالش کريں گے وه خدا تعالٰی کے حضور ہرگز قبول نہ ہوگا اور علی کو چھوڑ کر اور کسی کو قبول کرنے 

  والے آخرت ميں يقيناً نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ 
وه دين ہيں کہ ان کی ذات خود دين بن گئی۔  پس مطلب يہ ہوا کہ اگر ان سے کوئی پھر گيا وه دين سے پھر گيا۔ بلکہ يہ

چنانچہ خواجہ اجميری رحمة هللا عليہ نے اس خوبی اور شان کے ساتھ ابن علی امام حسين کو واضح کيا کہ انہوں نے اتنا 
  دين کا کام کيا کہ وه مجسم دين بن گئے۔ آپ کا ارشاد يہ ہے جو آج بھی زبان زد خلق ہے۔ 

  ست حسين شہنشاه ا‘ شاه است حسين
  دين پناه است حسين ‘ دين است حسين

  
  جان داد و نداد دست درد دست يزيد 

  حسين‘ حقا کہ بناء ال هللا است

  
کہ سيدنا امام حسين مجسم دين ہيں اور دين کامل طور پر ان کی پناه ميں ہے اور حق تو يہ ہے کہ ال الہ اال هللا محمد الرسول 

  دين ہيں تو ان کے باپ تو بدرجہ اولٰی دين ہوئے۔  کی بنياد ہی حسين ہيں اور جب حسين
جو کسی علت تامہ کو کامل کرديتا ہے اُسے جزء‘ يا جزء متمم‘ ايک چيز ہوتی ہے جس کو کہتے ہيں علت تامہ کا جزء آخر

  متمم يعنی ختم کرنے واال جزء کہتے ہيں۔ 
دو بھی نہيں اٹھا سکتے تين بھی نہيں اٹھا ‘ ں اٹھا سکتامثالً آپ غور فرمائيں۔ ايک گارڈر لوہے کاپڑا ہے جسے يک آدمی نہي

  سکتے چار بھی نہيں اٹھا سکتے ليکن پانچ آدمی مل کر اٹھائيں تو وه اٹھ جاتا ہے۔ 
ايک سے کيوں نہيں اٹھا؟ اسی طرح دو سے يا تين سے يا چار سے کيوں نہيں اٹھا؟ جب تک چار محنت کر رہے تھے نہيں 

ل گيا تو اٹھ گيا۔ تو کيا پانچويں نے اٹھايا؟ بلکہ کہا جائے گا کہ جب تک پانچواں نہ تھا سب بے کار اٹھ رہا تھا۔ پانچواں م
  تھے جب يہ شريک ہوگيا سب کار آمد بن گئے۔ 

ايک مشين ہے۔ اس کا آخری پرزه نہ لگايئے تو مشين موجود ہے ليکن مشين بے کار پڑی ہے جب آخری پرزه لگ گيا سب 
  گئے اور جب تک آخری پرزه نہ تھا سب پرزے بے کار تھے۔ پرزے کام کرنے لگ 

  وه ہے جو نہ لگے سب بے کار رہيں اور جب وه لگ جائے تو سب کا م کرنے لگ پڑيں۔ “ جزء متمم”پس 
  بس بتائيے کہ ايک آدمی خدا کو مانتا ہے مگر محمد کو نہيں مانتا تو توحيد بے کار ہے يا نہيں؟ 

يں نبی کا ماننا فرض ٹھہرايا گيا۔ اس لی يکہ وه بانی شريعت ہيں اور اسی طرح حافظ شريعت کايہی سبب ہوا کہ اصول دين م
اسی طرح شريعت نبوی کے جزء متمم ‘ ماننا بھی اصول دين سے ہے اس ليے کہ جس طرح توحيد کا جزء متمم نبی ہيں

  رسات اور تمام توحيد بے کار ہوگی۔ اس کے مانے بغير کام ‘ حافظ شريعت ہيں۔ پس جو اس جزء متمم کو نہ مانے گا
ايک آسان سی بات ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا کہ ميری امت ميں بڑے 

  فرقے ہوں گے ان ميں سے ايک تو جنت کو جائے گا اور باقی سب جہنم ميں جائيں گے۔  ٧٣فرقے ہو جائيں گے حتی کہ 
دوسرا کہتا ہے کہ وه ہم ہيں پس جس طرح ہم دوسروں کے کہنے کا برا نہيں مانتے کہ وه خود ‘ ں کہ وه ہم ہيںميں کہتا ہو

  تو اس طرح جب ہم يہ کہيں تو دنيا کو برا نہ ماننا چاہيے۔ ‘ کو جنتی کہتے ہيں اور ماسوا کو جھنمی
پر ہے؟ طے ہوا تھا کہ نجات کا دار و مدار اس سے پہلے يہ تفصيل آپ سن چکے ہيں کہ نجات کا دار و مدار کس کے او

آخرکار ضرور بالضرور جنت ميں جائے گا کسی ‘ اصو کے اوپر ہے۔ پس اگر اصول ٹھيک ہيں تو خواه مرپيٹ کر ہی سھی
گناه کی وجہ سے ممکن ہے عالم برزخ يعنی قبر ميں يا حشر ميں يا جھنم ميں کچھ دن سزا بھگت لے ليکن باآلخر جنت ميں 

  ا۔ جائے گ
يہ سزا بھی اصالح کے ليے اور پاک کرنے کے ليے بدلتی ہے۔ ذرا ايک دن بخار آجاتا ہے تو خدا ياد آجاتا ہے۔ خدانخواستہ 
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 کسی کو اگر درد تولنج ہوجائے تو معلوم نہيں ہوتا کہ زمين ميں ہے يا آسمان پر ہے۔ ليکن سرکشی ساری خود پر جاتی ہے۔ 
  ہايت ضروری ہے۔ اگر اصول صحيح ہيں تو ضرور آخر کار جنتی ہے۔ پس اصول کا ٹھيک يا صحيح ہونا ن

  اب دين اسالم کے اصول کتنے ہيں؟ 
  ۔ قيامت۔ ٣‘ ۔ نبوت يا رسالت٢‘ ۔ توحيد١اصول ہيں۔  ٣دين اسالم ميں 

  کرلے تو جنتی۔ نبی کی ضرورت کا اقرار کرنا اور قيامت کا ماننا۔ اگر ان پر سہ پر اعتقاد ‘ يعنی خدا تعالٰی کو ايک ماننا
  اب ميں پوچھتا ہوں کہ اسالم کا کوئی فرقہ نکال الؤ جو توحيد کا قائل نہ ہو ہر ايک فرقہ کے نزديک يہ اصول مسلم ہے۔ 

اسی طرح کوئی فرقہ ايسا نہ ملے گا جو نبوت کا قائل نہہو۔ اس ليے کہ جب علت مان لی گئی تو معلول کا پايا جانا ضروری 
  ہوگيا۔ 

و سارے فرقوں ميں پائے جاتے ہيں اس ليے سب کا جنت ميں جانا ضروری ہوا۔ مگر اس حديث کا کيا جائے ليکن اصول ت
  گا جس کی رو سے صرف ايک تو جنتی فرقہ ثابت ہوتا ہے باقی سب جھنمی ثابت ہوتے ہيں۔ 
کرنے واال شريعت کا لہذا کہنا پڑے گا کہ کوئی اصول ره گيا ہے يا کوئی جزء متمم باقی ره گيا ہے۔ جس طرح نافذ 

  ضروری ے اسی طرح محافظ دين کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 
بھی اصول دين ميں شامل ہوا۔ اس ليے کہ دوسرے اصول کا جزء متمم يہی ہے۔ جب امامت آگئی “ امامت”پس تيسرا اصول 

  کرنے لگ گيا۔  پہلے دو اصول رسالت اور توحيد بھی کام کرنے لگ گئے۔ حتی کہ اقرار قيامت کا اصول بھی کام
اصل غرض خلقت کيا ہے؟ توجہ فرما کر سماعت فرمائيے۔ بہت سے آدمی آپ ميں سے سوچ رہے ہوں گے اس ليے کہ ان 

کی نظر ميں آيت کريمہ و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون ہوگی ميں کہتا ہوں بالکل ٹھيک ہے۔ ليک عبادت کيا آخری 
  ے؟ غرض ہے يا اس کے بعد بھی کوئی غرض ہ

ظاہر ہے کہ عبادت آخری غرض نہيں ہو سکتی۔ اس ليے کہ عبادت تو تکميل حکم ہے خدا تعالٰی کی طرف سے حکم ہوا 
تو کيا اس تعميل حکم کی بھی کوئی غرض يا مقصد ہے کہ نہيں؟ پس اس کا جو مقصد ہوگا وہی آخری غرض“ عبادت کرو”

  ہوگی۔ 
پس وه جو آخری ‘ اصل ميں سکول جانے کی بھی کوئی غرض نہيں ہےتو “ سکول جاؤ”مثالً آپ نے بچے کو حکم ديا 

  غرض ہوگی وه اصل غرض ہوگی۔ 
  اب سوچيئے عبادت کا فائده کيا ہے؟ 

  کی محبت خدا ہے۔ “ عبادت”وه فائده محبت ہے۔ ميں بآواز بلند کہتا ہوں کہ اصل غرض و غايت 
ن نے الکھوں برس عبادت کی۔ خدا کو وه جانتا تھا کہ جيسے شيطا‘ الکھوں برس عبادت کرے عبادت فضول اور بے کار

‘ ايک ہے مگر خدا نے جب اسے کہا کہ اس آدم کو سجده کرو۔ تو کہنے لگا: کيا اس کو سجده کروں؟ پس يہ جو کيوں کہ ديا
ل دو اس کو۔معلوم ہوا کہ محبت نہيں ا س ليے کہ محبت ميں چون و چرا کہنا حرام ہے پس جب محبت نہ تھی کہہ ديا گيا نکا

سو اس نے کچھ لوگوں کو بھيج کر حکم دے ديا کہ ان سے محبت کرو۔ تو وه ‘ نتيجہ يہ نکال کہ اصل شئے محبت ہوئی
  ميری محبت ہو جائے گی۔ 

ورنہ بے دين نيز محبوب کے دوست سے دوستی ‘ تو اصل دين محبت ثابت ہوئی اگر محبت صحيح موجود ہے تو اہل دين
  دشمن سے دشمنی ہوگی۔ ہوگی اور محبوب کے 

اخالق جاللی آپ نے پڑھی ہوگی اس ميں دين اور محبت کا رشتہ اس طرح سے بيان کيا گيا ہے۔ انک تو جھک۔۔۔ ان الحب 
اس محبت کی اونٹنياں جس طرف چلتی ہيں اسی طرف ميرا دين اور ايمان بھی ‘ دين و ايمان۔۔۔ کہ ميرا دين تو دين محبت ہے

  حبت حقيقی ميرا دين ہوچکی۔ جاتا ہے اور جب يہی م
  لہذا دين ہے حقيقی محبت۔ کس کی محبت؟ 

کہ آيا محبت ايمان کا “ يا ابن رسول هللا ھل الحب من االيمان”امام محمد باقر عليہ السالم سے ايک شخص نے دريافت کيا 
  کوئی جزو ہے؟ و ھل ايمان سوی الحب؟ کہ کيا سوائے محبت کے ايمان ہوسکتا ہے؟ 

  مايا: االيمان ھو الحب و الحب ھو االيمان کہ صحيح محبت عين ايمان ہے اور ايمان ہی عين محبت ہے۔ ارشاد فر
  اس کے افعال بھی محبوب ہوں گے۔ ‘ جب کسی سے محبت ہوگی تو اس کے اقوال بھی محبوب ہوں گے

ط ہو نہ کوئی فعل غلط ہوا ہو۔ پس ايسے محبوب کو ڈھونڈھنا ہوگا کہ اس سے نہ کبھی غلطی ہواور نہ اس کا کوئی قول غل
  پس ضروری ہوا کہ محبت اس سے کی جائے جو معصوم ہو۔ 

آپ ميری طرفداری نہ بھی کيجيئے توجہ فرمايئے کہ ميں عالمہ محمد سليمان حنفی کی کتاب مودت ميں يہ حديث موجود 
  ہے کہ فرمايا: 
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سب انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو دوزخ کو پيدا  لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق هللا ا لنار۔ کہ اگر سب کے
  کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ 

  معلوم ہوا کہ جھنم ان کے ليے پيدا ہوئی ہے جن کے دل ميں کچھ نہ کچھ دشمنی حضرت علی کی ہے۔ 
ور تجھ سے بغضک بغضی۔ کہ علی تيری محبت عين ميری محبت ہے ا‘ ايک دوسرے موقع پر فرمايا: يا علی حبک حبی

  بغض عين مجھ س بغض ہے۔ 
آپ ديکھيں کہ محبت رسول عين محبت خدا ہے کہ نہيں؟ پس جب محبت رسول خدا کی محبت ہے تو منطقی نتيجہ نکاليے کہ

علی کی محبت رسول کی محبت ہے اور رسول کی محبت خدا تعاٰی کی محبت ہے پس نتيجہ يہ نکال کہ علی کی محبت 
   خداتعالٰی کی محبت ہے۔

اب آيت ‘ آپ وه فقره ياد کيجئے کہ دين کی اصل غرض حقيقی محبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دين هللا کياہوا علی کی محبت
کريمہ پڑھيے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے افغيردين هللا يبغون ولہ اسلم من فی السٰموت واالرض طوعا وکرھأواليہ 

بت علی کہ کسی اور کی محبت تالش کرتے ہيں لوگ ؟ حاالنکہ آسمان زمين کے کہ کيا سوائے دين هللا يعنی مح oيرجعون
  باشندے اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہيں۔ خوشی يا قھر سے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ 

رکھنی  تو کيا يہ بات قبول نہ کی جائے گی کہ ان کی محبت حقيقتاً دين اسالم کی محبت اور ان سے ترک محبت يا دشمنی
  خالف دين اسالم ہے۔ 

کيا دشمنان رسول دشمنان خدا ہيں يا نہيں؟ اور جو خدا کے دشمن ہيں وه دين دار ہوسکتے ہيں؟ جب رسول کی دشمنی خدا 
تعالٰی کی دشمنی ہے تو ماننا پڑے گی يہ بات کہ رسول نے کہا ہے بغضک بغضی کہ علی تيری دشمنی ميری دشمنی ہے 

نی خدا تعالٰی کے ساتھ دشمنی ہے اور خدا تعالٰی سے دشمنی يا برعکس علی کے ساتھ دشمنی دين اور رسول کے ساتھ دشم
  سے دشمنی ہے اور کم از کم يہ کہ بے دينی تو ضرور ہے۔ 

ايک بات علی سبيل التنزل يعنی ذرا نيچے اتر کر کہتا ہوں کہ خدا تعالٰی نے کئی جگہ فرمايا ہے کم من قرية اھلکنھا کہ کتنے
  ؤں کو ہم نے ھالک کرڈاال۔ گا

  گاؤں کو ھالک کرنے سے کيا فائده تھا؟ معلوم ہوا کہ گاؤں والے ھالک کئے تھے جو حد سے بڑھ چکے تھے۔ 
قسميں  ٢٧مجازات کی بہت سی قسميں ہيں تو يہاں قريہ کا لفظ استعمال کرکے قريہ والے مراد ليے ہيں تجاوزات کی کوئی 

  ہيں۔ 
اھل ”کہتاہے اور “ دين”تعمال کرتا ہے اور مراد اھل البيت لی جاتی ہے اسی طرح کبھی قرآن لفظ اس“ بيعت”کھير وه لفظ 

  مراد لی جاتی ہے يعنی وه خاص لوگ جو سر سے پاؤں تک مجسم دين ہوتے ہيں۔ “ البيت
  سبحان هللا! يہ دين کس کا ہے؟ 

ہے اور علی کے ليے بھی فرمايا کہ وه نفس رسول ہيں۔  هللا کا دين ہے تو کيا رسول کا دين نہيں؟ ہے تو دين رسول دين خدا
  تو نفس رسول کا دين خود دين رسول نہ ہوگا اور اس طرح وه دين خدا نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ 

  اب آيت پڑھيے و ما امرو اال ليعبدوا هللا مخلصين لہ الدين حنفاء و يقيموا الصلٰوة وئوتوا الزکوة و ذلک دين القيمة ۔ 
ام لوگوں کو بس يہی حکم ديا گيا کہ وه هللا کی عبادت کريں۔ خلوص کے ساتھ اور نماز پڑھيں اور زکٰوة ديں اور ترجمہ: تم

  ہے۔ “ الدين القيمة”يہی جو حکم ديا گيا 
  موصوف صفت ہے؟ يا مضاف مضاف اليہ ہے؟ “ الدين القيمة”ديکھنا يہ ہے کہ 

“ قيمہ کا دين”ين اوراگر مضاف مضاف اليہ ہو تو معنی ہونگے موصوف صفت ہوا تو معنی ہونگے مضبوط اور مستحکم د
تو يہ دين قيمہ کا ہے۔ جيسے ‘ تو اس صورت ميں قيمہ بھی کوئی ہونا چاہيے يا نہيں؟ قيم ہے مذکر اور قيمة ہے مونث

  “ دين الرسول”کو آپ کہيے “ رسول کا دين”
د ہے اور موصوف پر الف الم ہے تو صفت پر بھی اور اگر آپ موصوف صفت استعمال کريں گے تو موصو پر ال موجو

آيا ہے يعنی الف الم دينپر نہيں صرف قيمة پر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ يہ “ دين القيمة”الف الم آئے گا۔ ليکن يہاں صرف ذلک 
  موصوف صفت کی ترکيب نہی ں ہے بلکہ مضاف مضاف اليہ کی ترکيب ہے۔ 

ہيں حاکمہ يعنی سردار عورت کو اور چونکہ رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم اور قيم کہتے ہيں حاکم کو اور قيمة کہتے
  حاکم ہيں اس ليے کہ وه سيد االنبياء ہيں اور سب کے حاکم ہيں تو پھر قيمة سے سردار عورت کون مراد ہوئی؟ 

ی فرمايا کہ يہ قيمة يعنی جنابہ سيدهوه ہوئی سيده فاطمہ آ کی جگر گوشہ تو کبھی فرمايا: دين اسالم رسول کا دين ہے اور کبھ
  فاطمہ زہرا کا دين ہے۔ 

  پس حقيقی دين اسالم کيا ہوا؟ محبت اہل بيت ہوا۔ 
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حضور کا ارشاد ہوتا ہے يا علی سرک بشری و حبک حبی کہ علی ميرا بھيد تيرا بھيدا ہے۔ اور ميری محبت تيری محبت ہے 
  ی محبت عين محبت الہی ہے۔ اور چونکہ ميری محبت عين محبت الہی ہے پس تير

انہو ں نے اتنا کام کيا دين کا کہ سر سے لے کر پاؤں تک دين ہوگئے۔ اتناصبر کيا کہ سر تا پا صبر ہوگئے۔ پس اگر ن کی 
  محبت نہيں تو دين ہی نہيں۔ 

  ايک شئے اور عرض کرتاہوں اور پھر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ 
المطالب ميں ارشاد ہے کہ جناب رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا: مولوی عبد هللا صاحب امرتسری کی جوہر 

‘ لو عبد عبد هللا يا تام نوح فی قومہ و يحج الف حجة علی قدمہ و کان صام الدھر و قائم الليل و قتل مظلوما بين الصفاء و المروة
  و لم يوال عليا لم يشم رائحة الجنة 
دا تعالٰی کی بندگی کرے جس قدر حضرت نوح عليہ السالم نے اپنی قوم ميں تبليغ فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص اس قدر خ

سو سال) اور ايک ہزار حج يا پياده کرے اور ہميشہ صائم الدھر اور قائم الليل رہا ہو (دن کو روزه اور رات  1/2-9(يعنی 
مظلوم قتل بھی ہوگيا ہو ليکن حضرت موال علی سے بھر کھڑے ره کر بندی کرتا رہا ہو) حتی کہ صفا و مروه کے مابين 

  دوستی نہ رکھتا ہوگا تو وه بھشت کی خوشبوتک بھی نہ پائے گا۔ 
پس دين هللا کا جزء متمم حضرت موال علی کا وجود باجود اور آپ کی محبت صادقہ ہے۔ اس ليے ان کی ذات کو حقيقت ميں 

  وسلم کو فرمانا پڑا کہ  دين بنا ديا اور رسالت مآب صلی هللا عليہ و آلہ
  علی پورے کا پورا ايمان جارہا ہے اور علی پورے کا پورا اسالم جارہا ہے۔ 

اور يہی وجہ ہے کہ کربال ميں ابن علی حسين قتل نہيں ہوئے بلکہ دين هللا قتل ہوا ان کی گردن پر چھری نہيں چلی تھی بلکہ 
ل جن کے ليے شاه احمد بن سلطان سيد معين الدين احمدی کو فرمانا دين الہی کی گردن پر چھری چلی تھی۔ يعنی فرزند رسو

  پڑا تھا 

  شہنشاه است حسين ‘ شاه است حسين
  دين پناه است حسين‘ دين است حسين

  
پس ان کے دشمن کيا دين اسالم کے دشمن نہ ہوں گے؟ان کی محبت اگر دل ميں آگئی تو دين کی محبت آگئی اور ان سے اگر 

  دين پناه تھے۔ ‘ ين هللا سے بغض ہوگيا۔ اس ليے کہ وه مجسم دين بغض ہوگيا تو د
سال کا بھتيجہ کے متعلق پسند کيا کہ وه قربان ہو جائيں ليکن دين کسی طرح سے باقی  ١٣‘ سال کا جوان بچہ ١٨اسی ليے 

  اور قائم ره جائے اہل بيت ميں سے کسی نے کبھی گلہ کيا نہ شکايت کی۔ 
جاتی ہے اسے پوچھيے اس پر کيا بنتی ہے۔ گھر کا دھواں ديکھ کر لوگ اکھٹے ہوتے ہيں ليکن جس کے گھر ميں آگ لگ 

  جس کا گھر جل رہا ہوتا ہے اسے پتہہوتا ہے اس درد کا۔ 
تولوگ بھی اسی طرح دين ميں داخل ہوگئے تھے ليکن آپ اپنی اہل بيت کو لے کر آگے بڑھے کہ دين کے گھر کو جالنے 

  آگ جال رکھی ہے يہ پانی سے نہ بجھے گی بلکہ ان معصوموں سے بجھے گی۔ کے ليے جو دشمن نے 
امام نے احسان يا تمام مسلمانوں پر حسين اگر قربانی نہ دے جاتے تو آج دنيا ميں آپ کے نانا کا دين نہ ہوتا بلکہ يزيد کا دين 

  ہوتا۔ 
ے پا مردی کے ساتھ مقابلہ کيا او روه نشان آج عاشور کا دن ہے خنجر سے عصر کے وقت آپ کا خون بہايا گيا۔ حضور ن

  قائم کرديا کہ جس کا ظہور يہ کيا کم ہے کہ ہر سال آپ کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد ميں ياد کو قائم رکھتے ہيں۔ 
ھا اپنی کون ان کے رسول کی نواسياں ايک مرتبہ پہلے بھی جبکہ اسالم کی ابتداء کا وقت ت‘ امام حسين عليہ السالم کی بہنيں

  دل کے ساتھ وه وقت ديکھ چکی تھيں جو دين پر آگيا تھا۔ ميدان مباھلہ ميں دين اسالم مقابلہ عيسائيوں کے ساتھ ہوچکا تھا۔ 
پرده کا سبق سکھانے والی نے جب دين پر وقت آپہنچا تھا تو چادر ‘ زينب ديکھ چکی تھيں کہ ماں نے کس طرح عمل کيا تھا

ھ دين کو بچايا تھا۔ لہذا آج وه دين کی ضرورت اور اس پر آئے وقت کو محسوس کر رہی تھيں اوڑھی تھی اور ابا کے سات
  اور تيار تھيں کہ دين کی خاطر چادر اتر بھی جائے گی تب بی وه باہر نکل کر دين کو بچا لے گی۔ 

آتا ہے۔ چشم فلک نے ايسے جسے ديکھ جان الم نظر آتا ہے۔ جس پر نگاه ڈالو روح غم نظر ‘ آج کس کس شہيد کا ذکر کروں
  دين دار کھبی نہ ديکھے ہوں گے۔ 

امام حسين عليہ السالم کو چھوڑيئے ان کو ديکھو جنہيں ساتھ لے کر آئے تھے وه اس شان کے مالک تھے کہ ان کی نظير 
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ر قربان ايسی عورتيں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو سنوار ک‘ کسی نے نہ ديکھی ان کی عورتيں ساتھ آئيں
  ہونے کو بھيجا۔ 

حضرت ہاجره نے بھی اپنا فرزند ذبح کرنے کو روانہ کيا تھا ليکن ان کو ابتداء خبر نہ دی گئی تھی کہ بچے کو ذبح کردينے
  کے ليے جارہا ہوں اور جب خبر ہوگھی تو فرياد کرتے کرتے تيسرے دن وفات پاگئيں۔ 

تمہارے بچوں کو قربان ہونے کے ليے پيش ‘ الئے تو يہ کہ کر الئے کہ چلوليکن ميدان کربال ميں امام ان عورتوں کو ساتھ 
  کرنا ہے۔ 

امير المومنين کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ نہ معلوم کيا کچھ علوم ان کو بتا ديئے تھے اور ‘ مادر وھب اور ا س کا شوہر 
ادی کرنے کے ليے گئی تھی اور دلہن کو گھر الئی کيا کيا راز بتا ديئے تھے۔ اس مٔومنہ کا شوہر مرچکا تھااوربيٹے کی ش

تھی کہ راستہ ميں نظر آيا کہ کوئی قافلہ جارہا ہے۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ امير المٔومنين سب کچھ بتال گئے تھے۔ بيٹے سے 
جان! آقا حسين کا بيٹا گھوڑے پر گيا۔ واپس آيا اور عرض کی اماں “ بيٹا ذرا ديکھو يہ کون سا قافلہ جارہا ہے؟”کہنے لگی 

  قافلہ جارہا ہے۔ 
  کہنے لگيں اچھا! موال علی کے فرزند کا قافلہ جارہا ہے۔ بيٹا اب دير نہ لگاؤ۔ چلو اسی طرح سے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ 

ايک  چند ايک مرتبہ خيمہ کا پرده اٹھتا ہے‘ يہ قافلہ کربال ميں پہنچا۔ عاشوره کا دن آگيا لڑائی شروع ہوگئی۔ الشيں آنے لگيں
  عورت تيزی کے ساتھ نکلتی ہے اور کہتی ہے۔ وھب! ميرا بيٹا وھب کہاں ہے؟ 

  جواب ملتا ہے: ماں حاضر ہوں۔ 
  کہتی ہے کہ کيا حاضر ہے تو؟ کيا اس ليے تجھے ساتھ الئی تھی کہ الشوں کا تماشہ ديکھتا رہے گا تو؟ 

  اوالد والو! يہ کون کہہ رہا ہے؟ 
صرف ايک بيٹا ہے کہتی ہے بيٹا وھب؟ جب تک تيری الش نہيں آئے گی تجھ سے خوش  ايک بڈھی ماں ہے جس کا سہارا

  نہ ہوں گی۔ 
  وھب نے کہا: ماں! اطمينان رکھ۔ ضرور ميدان ميں جاؤں گا اور شہيد ہوں گا۔ کيا يہاں ہی کھڑی رہو گی؟ 

  جب الش آئے گی تو زينب کے سامنے جاؤں گی۔ ‘ کہا: يہاں ہی کھڑی رہوں گی
  ر بيٹے نے کہا چال ماں۔ ابھی تعميل حکم کرتا ہوں۔ يہ کہ کر چال اور خيمہ کی طرف رخ کيا۔ يہ سن ک

  کہا کدھر جا رہا ہے تو؟ 
  کہ ميدان جنگ ميں جا رہا ہوں۔ ‘ بوال: بيوی سے کہ دوں ذرا

  بولی: نہ جا عورتيں ناقص العقل ہوتی ہيں کہيں روک نہ دے۔ 
  کہا: اطمينان رکھيئے 

  ا تو بيوی پرده کے ساتھ کھڑی تھی۔ بيوی نے خاوند کو ديکھا تو کہا: وھب! ابھی تک زنده ہے تو؟ پرده جب اٹھاي
  اس نے کہا: تجھے ميرے مرنے کی خواہش کيوں ہے؟ 

  زينب کی بے قراری ديکھ نہيں سکتی۔ ”بولی: 
لوگوں سے راضی ہو اور تم کوتو حضور واال۔ يہ تھی شان ان لوگوں کی جو حسين کے ساتھ والے تھے۔ پروردگار عالم آپ 

  کوئی غم نہ دے سوائے غم حسين کے۔ 
بس اب آج چاہتا ہوں کہ کہ دو يا تين منٹ ميں اس شہيد کا ذکر کروں جو ميدان جنگ ميں نہ پاؤں سے جاسکتا تھا اور نہ 

حسين کے بے شير اصغر  جس کے نام‘ سوار ہو کر جاسکتا تھا۔ ابھی تک يہ شہيد ہونے واال گھٹنوں بھی نہ چلنے پايا تھا
  تھا۔ 

موال تو معاف کردے۔ امام مظلوم نے اپنی مظلومی پر آخری مہر لگائی۔ علی اصغر کے گلے کا خون ابھی ميدان کربال ميں 
  “ ہے کوئی جو اس عالم کس مپرسی ميں ميری مدد کو آئے؟”بہا نہ تھا آپ نے دو تين مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی کہ 

  صرف فوج يزيد کی طرف سے خاموشی تھی۔ “ لبيک”، “لبيک”واز آرہی تھی ہر ذره ميں سے آ
  “ ھل من مغيث يغيث لنا“ ”کوئی ہے جو حرم رسول پر بال کو دفع کردے”امام کی آواز بلند ہوئی 

  ادھر سے خيموں ميں بيويوں کی رونے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ قيامت برپا ہوگئی ہے۔ 
تمہاری آواز سن کر دشمن خوش نہيں ہو رہے؟ کيوں يہ ‘ بہن زينب! ابھی تک تو ميں زنده ہوں”رمايا: امام خيمہ آئے اور ف

  آوازيں بلند ہوئی ہيں؟ 
زينب نے کہا: بھيا! قيامت آگئی آپ کی استغاثہ کی آواز جو سنی تو يہ ننھا اصغر تڑپنے لگا۔ اس قدر تڑپا کہ جھولے ميں 

  ر بيويوں نے بے اختيار اپنی آوازيں بلند کی ہيں۔ سے نيچے جا پڑا اور اس کے گرنے پ
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  امام حسين عليہ السالم نے فرمايا: بہن! ميرے بچے کو ميرے پاس الؤ۔ 
  جنابہ زينب علی اصغر کوالئيں۔ 

 ماں کے ہاتھوں سے باپ کے ہاتھوں پر آيا۔ اس کی مسکراہٹ نے باپ کی دل کو قوت بڑھا ديا۔ ‘ اوالد والو! چھ مينہ کا بچہ
آنکھوں ميں گڑھے پڑچکے ہيں۔ آپ نے آنکھوں کو بوسہ ديا۔ پيشانی کو چوما ‘ پ نے کيا ديکھا کہ ننھے ہونٹ خشک ہيںآ

  اور فرمايا: بيٹا! مطلب سمجھ گيا۔ آپ نے بہن سے فرمايا: اسے ليے جارہا ہوں۔ پانی مانگوں گا۔ 
جنابہ رباب نے راستہ روک ليا اور کہا: ميرے جناب اصغر کی ماں خاموش ديکھ رہی تھيں امام حسين لے کر چلے۔ کہ 

والی! ميرے وارث! ذرا بچے کو دے ديجئے۔ امام حسين عليہ السالم نے بچہ کو ماں کی گود ميں دے ديا۔ ماں بچے کو خيمہ
 ميں لے گئی۔ بيوياں سمجھيں ہوں شايد لے گئی ہے پيار کرے گی۔ مگر بی بی نے علی اصغر کا کرتہ اتارا۔ دوسرا کرتہ

بدال۔ جلدی جلدی سے آنکھوں ميں سرمہ ڈاال۔ بالوں ميں کنگھی کی اور کہا: بيٹا ميری طرف سے اجازت ہے اور امام لے 
کر چلنے لگے فرمايا: بيٹا علی اصغر! جانتی ہو ں کہ تم جا رہے ہو اور واپس نہ آؤ گے۔ اگر تير لگ جائے تو رونا مت۔ 

  ا ہے۔ ورنہ لوگ کہيں گے کہ باپ کا بيٹا رونے لگ
چنانچہ ميدان ميں باپ بيٹا پہنچے دشمن کا تير آيا۔ حلق ميں لگا۔ علی اصغر مسکرائے اور بصدائے حال پکارا بابا جان! ماں 

  کو سالم کہنا او رکہ دينا کہ علی اصغر نہيں رويا اور نہ تڑپا۔ بلکہ خاموش جان مالک کے سپرد کردی۔ 
 انا هللا و انا اليہ راجعون 

 

 مجالس حافظ کفايت حسين

 

  : مجلس نہم

  
  اعوذ با من الشيٰطن الرجيم 

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 
الحمد  رب الٰعلمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلوة والسالم علی رسولہ سيد االولين واالخرين شفيع 
المذبنين ابی القاسم سيدنا محمد والہ والطيبين الطاھرين معصومين الغر المحجلين۔ اما بعد قال هللا تبارک و تعاٰلی فی کتابہ المبين 

  ۔ 
  دين هللا يبغون ولہ اسلم فی السموات والرض طوعا و کرھا واليہ يرجعون ۔  افغير

حضرات ! جناب ! خدا تعاٰلی اپنے کالم معجز نظام ميں ارشاد فرماتا ہے کہ کيا لوگ هللا کے دين کے سوا اور کسی کی 
پنی گردنيں جھکائے ہوئے ہيں، خواہش رکھتے ہيں ۔ حاالنکہ اس خدا کے لئے آسمانوں اور زمين کی رہنی والی مخلوقات ا

  خوشی سے يا جبر سے، اور اسی کی طرف سب کی باز گشت ہے ۔ 
  اب چونکہ آج کی ہی مجلس ره گئی ہے اور وه بھی ايسے وقت ميں ہے کہ عزاداران اہل بيت کے دل رو رہے ہيں ۔ 

اسلم من فی السموات واالرض طوعاميں نے آيت کريم کے پہلے فقره پر اس سے پہلے عرض کيا ہے ۔ آج دوسرے فقره ولہ 
و کرھا واليہ يرجعون ۔ کے متعلق کچھ بيان کرنا چاہتا ہوں ۔ توجہ کے ساتھ سنيے اور ايک مرتبہ درود و صلوات پڑھ 

  ليجئے ۔ اللھم صل علی محمد وال محمد 
کيا ہے کہ لفظ بيت  کل ميں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجيد اس قسم کے کئی مجزات کا استعمال

استعمال کيا اور مراد اس سے اہل بيت کی ۔ لفظ قرية استعمال کيا اورمراد اس سے اہل قرية کو ليا اسی طرح لفظ دين 
استعمال کيا اور اس سے اہل دين مراد لئے ۔ جب قرية سے اہل قرية مراد ہوسکتے ہيں تو دين سے اگر اہل دين مراد لی 

  جس کی بناء پر يہ مراد نہيں لی جاسکتی ۔ جائے تو کون سا مانع ہے 
مجاز سے فائده يہ ہوتا ہے کہ اسکی نوع کا لحاظ کرنے ميں فعد کا لحاط نہيں ہوتا کہ سماعی ہونی چاہئے ۔ نوع کے جتنے 

  افراد زبان پر استعمال ہوتے ہيں حق ہے کہ کسی فرد کو استعمال ميں اليا جائے ۔ 
ن اس لئے کہاليا کہ ان کی وجہ سے دين قائم ہوا ہے اور جب دين خراب ہونے لگا کل عرض کيا تھا کہ بعض حضرات دي

تھا ۔ تب بھی انہوں نے اسے درست کرديا ۔ چونکہ وه ہمہ تن دين بن گئے تھے اس لئے ان کو دين کہا گيا ۔ يہ ايک ايسی 
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  شے ہے جو نہايت واضح ہے ۔ 
کرھا واليہ يرجعون ۔ کہ آسمانوں اور زمين کے تمام باشندے اس آيت کا حصہ ولہ اسلم من فی السموات واالرض طوعا و 

کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہيں طوعا و کرھا ميں وأو جو ہے جغبی او ہے يعنی کوئی خوشی کے شاتھ گردن جھکائے
  ہوئے ہے اور کوئی نا خوشی سے گردن جھکائے ہوئے ہے ۔ 

کہ چند روز پہلے کچھ الحاد کی طرف مائل تھا اور آج پھر کچھ خدا کی  آج زمانہ بہت ترقی کرچکا ہے ۔ ليکن سن رہا ہوں
طرف جھک رہا ہے سائنس دان ايسی ايسی کتابيں لکھ رہے ہيں کہ پروردگار عالم کے وجود پر دالئل موجود ہيں ۔ خير 

کسی کام ميں ذره  کوئی لکھے يا نہ لکھے، تب بھی سب کی گردن جھکی ہوئی ہے تمام کا زمانہ قدرت کی ترقياں اس کے
  بھر فرق نہيں ال سکيں ۔ 

ديکھئے گرمی کو کئی شخص برداشت نہيں کرنا چاہتا ۔ ليکن تمام عالم کے لوگوں کی يہ خواہش بے کار پڑ جاتی ہے اور 
  کوئی طاقت گرمی کو پڑنے سے نہيں روک سکتی اور جس قدر گرمی پڑتی ہے پڑ کر رہتی ہے ۔ 

ديکھ ليجئے ۔ حسين سے حسين کو ديکھ ليں آپ محسوس کريں گے کہ اس ميں فالں  آپ کسی شخص کی صورت يا شکل کو
  جگہ فالں شے کی کمی ہے ۔ اگر اس ميں فالں اور شے ہوتی تو وه مکمل حسين ہوجاتی ۔ 

دنيا بھر کی چيزوں کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی اگر شکل اچھی ہے تو قد اتنا ہے کہ اس کے حسن کا قصور 
  چہره اچھا ہے تو کسی اور عضو ميں کمی ره گئی ہے۔ ‘ جاتا ہے، يا طول صحيح ہے تو رفتار اچھی نہيںسمجھا 

  کہ آيا کہا جاسکتا ہے کہ جو بہمہ وجوه حسين ہے اس ميں کچھ کمی نہيں ہے؟ ‘ اس تصور کے ساتھ نظرڈالئے
کچھ کمی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کوئی مثال بھی لے ليں کسی بڑے سے بڑے کو ليجئے وه اپنے اندر کچھ نہ 

مجھے فالں شئے حاصل نہيں ہے۔ کوئی کہتا ہے فالں آدمی کے بھنويں (ابرو) کے نيچے ہوتی تو چہره بہت درست ہوتا۔ 
  ليکن اس کمی کو پورا کرنے والی کوئی طاقت نہيں۔ 

کوئی ايسا کامل موجود ہے يہ تو سب ناقص ہر حال ميں يہ بات داللت کرتی ہے کہ اس کمی کی موجودگی ميں ان کے عالوه
  اور نامکمل ہيں مگر وه کامل اور مکمل ہے۔ 

معاف کيجئے گا ايک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ حکم شريعت کے موافق داڑھی رکھتے ہيں کوئی ايسی تدبير ہوتی 
کرہی کيا جو سرے سے داڑھياں رکھتے گھنٹہ کم از کم صرف نہ وہتا۔ ان لوگوں کا تو ذ 1/2کہ اس کے درست کرانے پر 

ہی نہيں وه تو روزانہ کی مصيبت ميں گرفتار ہيں الغرض دونوں چاہتے ہيں کہ اس مصيبت سے کسی طرح ان کو نجات 
حاصل ہو جائے ليکن کسی کی خواہش پوری نہی ہوتی بس کوئی زبردست طاقت ايسی موجود ہے جہاں تمام خواہشات ختم 

  ہر کر ره جاتی ہيں۔ 
نيا کی جس قدر چيزيں ہيں وه کسی نہ کسی کے سامنے جھکی ہوتی ہيں ايک آدمی کسی مشين کے متعلق يہ سمجھتا ہے کہ د

يہ سال بھر چلے گی ليکن وه دوسرے دن ہی خراب ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے جھاز بنتے ہيں کہ يہ نہ گريں گے بری 
  ہوائی تار آتا ہے کہ ڈوبنے سے بچالو۔  مضبوط مشينری والے ہيں۔ پہلی مرتبہ ہی ڈاال گيا تھا کہ

تو کوئی کامل صاحب اختيار ہے جس کے قبضہ ميں سب کچھ ہے اور وه جس کو جتنا چاہتا ہے ديتا ہے جسے چاہتاہے 
گردش ميں ڈال ديتا ہے چوبکہ ہمارا کام اس عالم اسباب ميں يہ ہے کہ کسی سبب کو اختيار کريں ليکن سچ کہتا ہوں کہ اگر 

کا سبب معلوم بھی ہوتا ہے تو اسی وقت اس سبب کا سبب نامعلوم ہوتا ہے علی ہذا اس نامعلوم سبب کا سبب اثر کسی شے 
ميں فالں معاملے ”الپتہ ہے۔ يہ ايسا سلسلہ ہے کہ انسان کو جہالت سے نکلنے نہيں ديتا اور اقرار کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ 

  ۔ “ميں جاہل ہوں
ره کے عالج کے واسطے طبيب و ڈاکٹر لوگ ايک بيماری کا سبب دريافت کرتے ہيں کہ يہ بيماری سبحان هللا! بيماريوں وغي

  کيوں پيدا ہوئی؟ کہنے لگے کہ يہ فالں قسم کے جراثيم سے پيدا ہوگئی۔ اس پر سوال ہوا کہ وه جراثيم کيوں ہوئے؟ 
ا پڑے گا کہ وه جاہل ہے اور نہيں جانتا کہ اس علتپھر اسی طرح علتوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا تا آنکہ انسان کو اقرار کرن

کی علت کيا ہے اور جب يہ اپنے يہاں کی چيزوں پر قدرت نہيں رکھتا تو اسمانوں پر اسے کيسے قدرت حاصل ہوسکے گی۔
 ۔ معلوم ہوا کہ انسان سے ايک ايک وه ہستی يا جس کے اختيار ميں سب کچھ ہے اور سب کی گردنيں وہاں جھکی ہوئی ہيں
البتہ يہ سوال ره جاتا ہے کہ کافروں کی گردن کيسے اس کے حضور جھکی ہوئی ہے؟ قرآن پاک فرما رہا ہے يسبح لہ ما 
فی السموات و االرض و ھو العزيز الحکيم۔ کہ آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اس کی تسبيح کرتا ہے 

  اور وه غالب اور حکمت واال ہے۔ 
کہ بے شک کافروں کے دل بھی اس کے حضور ِجھکے ہوئے ہيں جب وه کہتا ہے مرجاؤ۔ تو ہے کوئی جو  ميں کہوں گا

  کہہ سکے کہ نہيں ميں نہيں مرتا۔ 
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فالں مرض ميں فالں گرفتار ہو جائے۔ کوئی بھی نہيں چاہتا کہ ‘ حکم الہی ہوتا ہے کہ فالں شخص پر فالں مصيبت آجپڑے
ر ہو ليکن جب وه وقت کوئی ہے تو وه گرفتار ہو ہی جاتا ہے اور موت کے وقت باآلخر وه کسی مصيبت يا مرض ميں گرفتا

  مرجاتا ہے تو کيا ان سب کی گردنيں اس کے سامنے جھکی ہوئی نہيں ہيں؟ بے شک ہيں۔ 
سے سمجھکہ بالشک آپ ان بلند ذکر باتوں کو جلدی ‘ اب ميں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اہل فہم اور صاحبان ادراک ہيں

  آپ غور فرمائيں کہ وه جو رارشاد فرماتا ہے: ‘ ليتے ہيں
افغير دين هللا يبغون ولہ اسلم فی السموات والرض طوعا و کرھا واليہ يرجعون ۔ کہ کيا لوگ هللا کے دين کے سوا اور کسی 

ے ہوئے ہيں۔ تو سوال کی خواہش رکھتے ہيں ۔ حاالنکہ اس خدا کے لئے آسمانوں اور زمين کے باشندے اس کے ليے جھک
پيدا ہوتا ہے کہ يہ کيا دليل ہوئی؟ جو بھی خدا تعالٰی کو مانتے ہيں سب ہی جانتے ہيں کہ بے شک سب اس کے سامنے 

  ٍجکھے ہوئے ہيں۔ 
ذرا دقيق سی چيز تو ہے اور ميں جانتا ہوں کہ شايد ايسے الفاظ ميں پيش نہ کرسکوں جو ذہن ميں اتر جائيں ليکن يہ يقين 

ر رکھتا ہوں کہ آپ کے اذھان مافيہ ايسے ہيں کہ ضرور بالضرور آپ لو جتنا کہ مجھے معلوم ہے اس سے زياده ضرو
  معلوم کرليں گے۔ 

سنيئے! خدا تعالٰی فرماتا ہے کہ هللا کے دين کو اختيار کرو! کيوں؟ اس ليے کہ کل عالم کی چيزيں اس کے سامنے گردن خم 
  کی ہوئی ہيں۔ 

کرنے کی علت کيا بات ہوئی؟ يہ ہوئی کہ سب کی گردنيں ا سکے سامنے جھکی ہوئی ہيں اور اگر وه  تو دين کو اختيار
جھکی نہ ہوتيں تو دين کو ماننے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ چونکے ِجھکی ہوئی ہيں اس ليے هللا تعالٰی کا دين قابل پسنديدگی 

لوگ وه ہيں جو اسے مانتے ہيں اور سمجھتے ہيں کہ  ہے سوائے چند انگليوں پر گنے جانے والے دھريوں کے باقی تمام
مخلوقات عالم سب کے سب اس کے سامنے جھکی ہوئی ہيں۔ تو جو هللا تعالٰی کو مانے اور پھر يہ کہے کہ زمين اور آسمان 

  ں۔ ايسا کوئی مذھب ہے جويہ نہ مانے؟ يقيناً سب کے سب اس امر کومانتے اور جانتے ہي‘ کی چيزيں اس کے مطيع نہيں
  اب پھر سوال يہ باقی ره جاتا ہے کہ هللا کا کون سا دين ہے جسے ہم مانيں؟ 

يہ تو سارے آدمی ہی کہتے ہيں کہ ہم تو هللا کو مانتے ہيں کہ سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہيں۔ ليکن سوال يہ ہے کہ 
سمجھ ميں آجائے گا مگر مجازات کا ايسا اس علت معلوم ميں باہمی تالزم کہاں سے آيا؟ ليکن اگر ہم سمجھنا چاہيں تو کيا 

  استعمال کرنا پڑے گا کہ اس کا ماننا طبيعت پر بار ہوگا اور وه يہ کہ 
  اگر دين هللا سے ہم ايک شخص يا ذات کو مراد لے ليں تو بات صارف واضح ہو جائے گی۔ 

اس ليے کہا کہ آپ يہ نہ کہہ ديں کہ کل ميرا خيال ہے کہ يہ بات سمجھ نہ آئے گی جب تک کہ کل کی بات نہ دھرا دوں۔ يہ 
  کی بات ہے۔ 

  شاه اجميری نے کيا کہا تھا 

  شاه است حسين بادشاه است حسين 
  دين است حسين دين پناه است حسين

  
تو جوان سے بھی افضل ہيں ہو کيوں نہ مومن ہوں گے۔ وه کون ہيں؟ وه حسين ‘ صاف ماناکہ حسين کی ذات خود دين ہے

برز ‘ لمٔومنين علی ابن ابی طالب ہيں۔ جن کی شان ميں الفاظ رسالت مآب کے وارد ہوئے برز االيمان کلہکے والد امير ا
  االسالم کلہ جو غزوه خندق کے موقعہ پر سرکار نے ارشاد فرماتے ہيں۔ 
ليکن باہوش ديوانگی ميں انکار تو ہوسکتا ہے ‘ جو انسان ہے وه کبھی انکارنہيں کرے گا جب تک کہ ديوانہ نہ ہو جائے

  ہوتے ہوئے انکار نہيں کيا جاسکتا کہ 
رسول نے کل ايمان کہا تو علی کو اور کل اسالم کہا تو علی کو اور ايمان و اسالم ہی دين ہے۔ ليکن قرآن نے کہا دين کيا ہے 

  اسالم ہے پس نتيجہ يہ نکال کہ دين ہے تو وه علی ہيں۔ 
  ب آيت کريمہ مندرجہ باال کا ترجمہ کريں کہ فرما رہے ہيں کہ علی ہيں تو ا‘ پس جب ثابت ہوگيا کہ دين هللا

  کيا علی (جو دين هللا ہيں) کے سوا کسی اور کو پسند کرنا چاہتے ہيں لوگ؟ 
اب دوسرا حصہ آيت ليجئے ممکن ہے کہ کوئی کيسے کہ يہ تو علی کے ليے مناسب نہيں کہ ان کے سامنے آسمان و زمين 

  وں۔ کی تمام چيزيں جھکی ہوئی ہ
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ليکن اگر ثابت کرديا جائے کہ يہ سب چيزيں بالشبہ ان کے سامنے جھکی ہوئی ہيں تو آيت کريمہ کا مفہوم صاف ہو جائے 
  گا کہ نہ؟ 

جناب انہی کے ليے تو يہ چيزيں بے شک جھکی ہوئی ہيں ليکن اگر ان کے ليے بھی ثابت ہو جائے تو آيت ميں لہ ميں 
  ؟ ضمير موالعلی کی طرف نہ پھرے گی

اب آپ ذره توجہ فرمائے اور معلوم کيجئے کہ لہ کی ضمير دونوں طرفوں ميں سے کس طرف پھرے گی، هللا کی طرف، يا 
دين هللا کی طرف پھرے گی؟ اس لئے کہ پہلے فقره ميں افغير دين هللا آيا ہے يا افغير هللا آيا ہے؟ يعنی ضروری ہے کہ 

  ی طرف راجع کرو۔ ضمير کو يا هللا کی طرف راجع کرو يا دين ک
اگر ضمير هللا کی طرف پيشگی تو معنی ہوں گے کہ آسمان زمين کے باشندوں کی گردنيں هللا کے سامنے جھکی ہوئی ہيں 
اور اگر دين کی طرف ضمير ہو پيشگی تو يہ سب چيزيں دين کے سامنے جھکی ہوئی ثابت ہوں گی اور اس صورت ميں 

  دين سے مراد کوئی شخص ہوگا ۔ 
ئيے آسمانوں ميں کيا ہے؟ مالئکہ ہيں، اسی طرح خداوند کا پيدا کرده ارواح ہيں حتی کہ سب فرشتے جو بھی خدا تعاٰلیاب بتا

نے پيدا کئے ہيں سب معہ ان کے سردار جبريل کے جن کی شان ميں قرآن مجيد کہتا ہے ذی قوة عند ذی العرش مکين رفاع 
والے کے پاس رہنے والے، فرشتوں کے مطاع کہ جس کی اطاعت کی ثم امين ( ترجمہ : کہ وه بڑی قوت والے، عرش 

جاتی ہے، پھر امانت دار ہيں، تمام عالم کے سردار فرشتے جبريل ميکائيل، اسرائيل اور عزرائيل ہيں اور ان سب ميں بلند 
  مرتبہ حضرت جبريل ہيں ۔ 

جيسانی کيا کرتا تھا؟ تو کيا جھکا ہوا تھا کہ نہيں سنا ہے آپ نے کہ کل مالئکہ کا سردار جبريل کس کے گھر ميں آکر گنواره
  ؟ 

جب تمام فرشتوں کا سردار، اس ہستی کی سامنے جھکا ہوا ہے تو جو اس مکاع کا سردار کے سامنے مطيع ہيں کيا وه سب 
  کے سب اس ہستی کے سامنے جھکے ہوئے ثابت ہوگئے کہ نہ ؟ 

  ہ اوٰلی خود بخود جھکے ہوئے ہيں ۔ جب سردار جھکے ہوئے ہيں تو ماتحت فرشتے تو بدرج
  ايک آدھ واقعہ اگرچہ واقعات بہت ہيں سناتا ہوں۔ 

عالمہ واعظ کاشفی اپنی کتاب روضة الشہداء ميں لکھتے ہيں کہ جناب سيده فاطمہ الزھرا تھک جاتی تھيں تو پروردگار عالم 
ئے تھک گئی ہيں تم دونوں جاؤ اور يہ کام کرنے جبريل و ميکائيل کو بھيج ديتے تھے کہ سيده حسين کا جھوال جھالتے ہو

لگ جاؤ۔آپ آرام فرماتی تھيں اور يہ دونوں فرشتے جھوال جھالتے رہتے تھے اور اگر امام حسين جاگ پڑتے تو يہ لورياں 
  دينے لگ جاتے تھے۔ 

  ميکائيل ايک طرف سے کہا کرتے تھے 
  والحسن لعلی و الزھرا والحسين ‘ اّن فی الجنة نھرين لعسل ولبن

  اور اگر پھر بھی چپ نہ ہوتے تھے تو دوسری طرف سے جبريل لوری دينے لگتے تھے کہ 
  ولمن کان حبالہم،دخل الجنة بغيرالمحن 

  تو اس قسم کے واقعات گہوار جنبانی کے کتابوں ميں بہت کچھ لکھے ہوئے ہيں۔ 
تراض پيش کرنا چاہا تو آپ نے فرمايا)(حضرت عالمہ تقرير فرما رہے تھے کسی شخص نے موضوع سے ہٹ کر کوئی اع

ميں يہ ہميشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس موضوع پر تقرير ہو رہی ہے اس متعلق آپ لوگ بصد شوق دريافت کر سکتے 
  ہيں۔ليکن ادھر اُدھر کے سواالت کا ذمہ دار ميں نہيں ہوں۔ 

لے نصيب ہوتے جو يوں بھی پرچے دے ديتےمہربانی کرکے خيال فرمائيں کہ اس قسم کے حضرات ذوق صحيح رکھتے وا
ہيں، بات کيا ہو رہی ہے کہ پرچہ آتا ہے کہ علی کی دختروں کے متعلق بيان کر دو۔صرف اس قدر خواہش کرتا ہوں کہ اتنے

دماغوں کو موضوع سے دور لے جا کر پريشان کر دوں بہتر نہيں ہے، ميں اتنی دير سے اپنی بھی اور آپ کی بھی دماغ 
  ر رہا تھا تاکہ اصل مسئلہ واضح ہو جائے۔ سوزی ک

تو مالئکہ ميں سب سے بلند مقام جو رکھتے ہيں وه جبريل ہيں۔ جو ہمارے علی کے شہزادوں کی گہواره جنبانی کرتے ہيں 
 اتنا جھکتے ہيں کہ عرش سے فرش پر آتے ہيں اور پھر واپس جا کر فخر کرتے ہيں کہ ميں ايک علی کا گہواه جنباں ہوں۔ 

ھر آپ سن چکے ہوگے کہ آفتاب کہ جس کی روشنی اور فوائد پر کائنات کے کاروبار کا دارمدار ہے کيا ڈوبے کے بعد پ
تو ‘ چڑھا ليا تھا کہ نہ؟ تو آفتاب کيا جھکا ہوا تھا يا نہيں؟ جس طرح چاند کے دو ٹکڑے رسالت مآب کا اشارے سے ہوگيا تھا

  کيا ِجھکا ہوا نہ تھا؟ 
  ہ جب آسمان کی کل چيزيں ِجھکی ہوئی تھيں تو زمين کے ليے کيا کہيں گے؟ اب ديکھا يہ ہے ک
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نہر فرات ميں طغيانی آجاتی ہے باقی کوفہ کی گليوں تک جاپہنچا ہے انديشہ ہے کہ لوگ غرق نہ ہوجائيں ايسے وقت 
  موالئے علی کی ضرورت پڑتی ہے۔ 

لی کا دروازه ہوتا تھا جس پر مشکل کشائی ہوتی تھی کہ يا جب کوئی مشکل مکہ ميں پڑجاتی تيھ اور حل نہ ہوتی تھی تب ع
  ہماری مشکل حل کرديجئے۔ ‘ علی! اس وقت محتاج ہيں

آپ فرماتے ہيں يا ماء انقص باذن هللا کہ پانی کم ہو جااذن خداوندی سے۔ يہ الفاظ زبان سے نکلنے کی دير تھی کہ شايد موسٰی
ہ دريا کی مچھلياں خشکی پر نظر آرہی تھی ليکن يہاں دير نہ لگی اور پانی نےعليہ السالم کے عصاء نے دير لگائی ہوگی ک

  کم ہونا شروع کرديا۔ 
اے زمين تجھے کيا ہوگيا؟ زلزلہ اسی وقت “ مالک يا ارض”زمين پر زلزلہ آگيا تھا علی نے پاوں سے ٹھوکر ماری اور کہا 

  بندہوگا۔ 
   علی ہذا القياس جانوروں کی مثاليں بہت سی ہيں۔

کہنے والے اور نہ ماننے والے۔ تمام ماننے والوں کی گردن تو جھکی ہوئی تھی ‘ دراصل انسانوں ميں دو قسم کے آدمی ہيں
ہی کہ نہ ماننے والے بھی گردن جھکے ہوئے تھے ميں کہتا ہوں کہ ان کو اگر کسی کتے کی ضرورت ہوتو مِجے 

  الوں کی يوں بھی گردن جھکی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم ان کے ليے کتا بنا دے تو محبت کرنے و
نيز اگ مشرک نہيں جھکے ہوئے اس ليے کہ وه علی کو نہيں مانتے تو کيا وه خدا کو مانتے ہيں؟ اور ماننے کے لحاظ سے 

جبراً وه سب جھکے ہوئے ہيں اور آيت ميں اسی ‘ کيا ان کی گردنيں خدا کے سامنے جھکی ہوئی ہيں؟ سوائے اس کے قہراً 
الفاظ آئے طوعا و کرھا۔ کہ مخلوقات دو طرح سے گردن خم کئے ہوئے ہيں ايک خوشی سے اور ايک جبر و اکراه ليے يہ 

جبر وقہر سے ان کے ‘ سے۔ بس اسی طرح ان کے حضور بعض تو خوشی سے گردن خم کئے ہيں اور بعض ناخوش
  سامنے جھکے ہوئے ہيں۔ 

عيون المودت اپنی تصنيف ميں ہارون الرشيد کے بارے ميں نقل کيا ہے۔ عام واقعہ بيان کرتا ہوں۔ جسيعالمہسليمان حنفی سے
  ہزار۔  ١۴ہزار کسی نے کہا  ١۵اس نے سوال کيا کہ کس قدر احاديث علی کی فضيلت ميں ہيں؟ کسی نے کہا 

ے مجھ‘ ہارون نے کہا کہ ميرے پاس ايک حديث ايسی ہے جو سب پر غالب ہے کل ايک شخص علی کو برا کہہ رہا تھا
غصہ آگيا۔ ميں نے اسے جيل کی کوٹھری ميں بند کرا ديا۔ رات کو حضور رسالت مآب خواب ميں تشريف الئے امير 

المٔومنين علی بھی ساتھ تھے کہ حضرت يہ شخص آپ کو برا کہتا تھا۔ اس شخص نے نفی کی مگر حضور رسالت مآب 
ميں نے‘ نچہ وه عالم خواب ميں ہی کتا ہوگيا۔ ميں سخت حيرا تھاچنا‘ صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا او کتے دور ہو جاؤ

  آدمی کو بھيجا کہ فالں آدمی کو بالالؤ۔ وه جب گيا ديکھا کہ آدمی نہيں کتا بن چکا ہے۔ 
ميں نے ديکھا کہ وه ايسی حرکتيں کر رہا ہے کہ جن سے وه پشيمانی کا اظہار کر رہا ہے بس زنجيروں سے باندھ کر دربار

اليا گيا۔ دوباره بڑے عالم نے کہا بد بخت! اپنی سزا دنيا ميں ہی ديکھ لی تو نے؟ ايک عالم نے کہا اس ملعون کو نکال دوميں 
کہيں عذاب الہی يہاں ہی نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اسے لے گئے دروازه پر پہنچا تو اس کی ايک چيخ نکلی اور ايک بجلی 

  آسمان سے گری اور اسے ختم کرديا۔ 
  ب تو يہ کوئی نہ کہے ا کہ ايسا محال عقلی ہے سائنس نے محال عقلی کو ختم کرديا۔ ا

امام حسين عليہ السالم مسجد ميں بيٹھے ہيں ايک شخں امير المٔومنين کو برا کہہ رہا تھا۔ آپ ضبط کئے جارہے تھے۔اور 
ور پر برا کہتا ہوں آپ کو جالل آيا اور ا سنے کہا ميں ٹھيک ط“ نہ مانے گا؟”ضبط جب حد سے تجاوز ہو چکا تو فرمايا 

  فرمايا او کتے کيوں نہيں اس مجلس سے اٹھتے؟ لوگوں نے ديکھا تو اسی وقت اس کی قلب حقيقت ہوچکی تھی۔ 
  تو سب اشياء ان کے سامنے ِجھکی ہوئی ہيں۔ کوئی خوشی بال اکراه اور کوئی نا خوشی بہ جبر و قہر سے۔ 

ردگار عالم نے فرمايا تو کوئی ايسا نہ ہوگا جو اس منزل پر پہنچا ہو؟ بے شک ہوگا اور جب بروئے حديث قدوسی خود پرو
  وه وه ہی ہيں۔ 

حديث يہ ہے کہ حضور رب العزت فرماتے ہيں اطعنی يابن آدم ال جعلک متلی اذا ارت شيئا ان نقول لہ کن فيکون کہ اے ابن 
وہيں وه ہو “ ہوجا”و بھی اراده کرے کسی شئے کا اور کہے کہ آدم ميری اطاعت کرتا کہ تجھے اپنی مثل کردوں کہ جب ت

  جائے گی۔ 
حضرات! آپ ان کے عالوه کسی اور کا نام بتا دو۔ کہ جن کے ليے اس طرح سے قلب ماہيت ہوا ہو۔ کہا اسی ليے رسول هللا 

  نے ان کو يد هللا نہ فرمايا تھا؟ 
  بہرحال حضرات وقت اس تمہيد ميں زياده گذر چکا۔ 

کی اطاعت اور ان کی عبادت کی حد يہ ہے کہ آپ کے تير لگ گيا بہتيرا زور لگايا کيا تير نہ نکال۔ حضور رسالت مآب  علی
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  نے فرمايا علی جب عبادت ميں ہوں تب اسے نکاال جائے۔ 
  نہيں ہوئی۔ علی محرب عبادت ميں گئے۔ تير نکال ليا گيا آپ کو نماز کے بعد پوچھا گيا۔ فرمايا هللا کی قسم مجھے خبر 

  اب صرف اس قدر کہتا ہوں کہ يہ حد فضيلت نہيں ہے۔ يہ تو ان کے غالموں کی حد ہے۔ 
عبادت ميں کامل و ‘ تو يہ ہيں وه لوگ جو دين هللا ہيں ہم لوگ اگرچہ برے ہں ی ليکن ان کا دامن تھامے ہيں جو نہايت پاک

  اکمل ہيں۔ 
ہيں آقا زوال کا وقت ہوگيا ہے جی چاہتا ہے کہ آپ کے پيِچھے نماز حد ہے کہ امام گھوڑے سے گررہے ہيں ساتھی کہتے 

  ادا ه وجائے۔ 
کہا چشم فلک نے ايسی نماز کبھی ديکھی تھی؟ ادھر سے اطرفا ميں سے تير آرہے ہيں ان کے سينے چھلنی ہيں تمام تر 

کی السالم عليکم و رحمة هللا ختم تصور ميں امام حيسن کی طرف متوجہ ہيں۔ اس قدر غرق ہوئے کہ جب امام عليہ السالم 
  ہوئی ادھر وه بھی ختم ہوگئے انا  و انا اليہ راجعون بس يہ تو حد ان کے غالموں کی تھی۔ 

سبحان هللا! غالم جب يہاں ہيں تو آپ اندازه لگاھيں کہ آقا کہاں ہوں گے۔ اس سے آگے نہيں کہنا چاہتا۔ اب اس منزل پر آگيا 
  کہ عرض کروں۔ 

عاشورا ہے کہ ہمارے مظلوم آقا کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کے بعد جو رات آئے گی وه امام کی الش  کہ آج شب
  ديکھے گی اور ان کا سرمبارک کٹ چکا ہوگا۔ 

اب اتنی تعداد ميں يہ حضرات جمع ہوئے ہيں کونسی چيز ہے جس نے اس گرمی ان کو ال کر بٹھايا ہے اور کسی کو کھڑا 
ی ہے کہ چلو فاطمہ کے بيٹے پر چند آنسو بہاليں۔ تاکہ ان آنسوں کے نکلنے سے کچھ حق ہی ادا ہو جائے۔ کيا ہے وه چيز يہ

  مسلمانوں تمہاری خاطر اٹھايا تھا۔ ‘ يہ تمام بوجھ امام حسين عليہ السالم نے کس بات کے ليے اٹھايا تھا
چلے جاتے تو يہ اسالم نہ ہوتا جو آج آپ کے پاس ہے  باہر کہيں‘ يا حکومت يزيد کو چھوڑ کر‘ معاذ هللا اگر بيعت کرليتے

  بلکہ وه اسالم ہوتا جو يزيد کا ہوتا۔ 
 امام حسين عليہ السالم نے يہ آخری رات مانگی ہے جيسے کوئی بھيک مانگتا ہے کہ آج جی بھر کر موال کی بندگی کرليں۔ 

ہ کردينا ورنہ سب باگ ڈور فو کی شمر کے حوالہ ادھر ابن زياد کا حکم ابن سعد کے نام آتا ہے کہ جب خط پہنچے حمل
بجے کا وقت ہوگا کہ امام حسين عليہ  5يا  1/2-4کردی جائے خود حملہ کيا اس نے گھوڑيں کی باگيں اٹھيں اوراس وقت 

 السالم نماز پڑھ کر اپنی بہن کے سامنے دروازه کے ساتھ کرسی ڈال کر بيٹھ گئے ہيں اور کچھ سوچ رہے ہيں غنودگی کا
  عالم طاری ہوگيا ہے ادھر وه فوج بڑھتی ہے۔ 

چنانچہ زينب جيسی بہن دنيا نے کبھی نہ ديکھی ہوگی اور نہ حسين جيسا بھائی ديکھا ہوگا بازو سے پکڑ کر ہاليا کہ بھيا 
  فوجيں آگئی ہيں۔ آپ نے عباس کو آواز دی کہ کيا اراده ہے تمہارا؟ ذرا ان سے پوچھو تو۔ 

  حبيب ابن مظاہر نے کہا ٹھہر جاؤ کدھر کا خيال ہے؟ ‘ بن موسجہعباس کے ہمراه مسلم 
  کہا گيا کہ ابن سعد نے حکم ديا ہے کہ ابھی جنگ ہو۔ 

ابھی جنگ ہو جائے گی۔ امام حسين عليہ السالم کے پاس آئے کہ دشمن لڑائی کی خاطر آگے‘ عباس نے فرمايا: ذرا رک جاؤ
  بڑھ رہا ہے۔ 

  بھاگ نہ جاؤں گا کہيں! ايک رات کی مہلت اور دو کہ اپنے خدا کو دل بھر کر ياد کرلوں۔  فرمايا: اسے جا کر کہ دو کہ
وہاں مختلف باتيں ہورہی تھيں۔ آخر ايک نے کہا: کہ کافر بھی اگر مہلت مانگتے تو دی جاتی۔ يہ رسول کے نواسے ہيں 

  باآلخر مہلت مل گئی۔ فوج بيٹھی رہی شام آگئی يہ رات بس باقی رہی تھی۔ 
حضرات! تو يہ آخری شب ہے اس کے بعد آپ کو پھر تکليف نہ ہوگی۔ امام حسين عليہ السالم مصلی عبادت پر بيٹھ گئے 

  تسبيح و تہليل ميں مصروف ہيں۔ 
تاريخوں کا متواتر فقره ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے اور لھم دری کدری نحل کہ تسبيح کی آوازيں اس طرح گونج پيدا کررہی 

مکھيوں کی آواز ہوتی ہے صحرائے کربال گونج رہا تھا تسبيح اور ياد خدا سے۔ ادھر بيوياں خيموں ميں  تيں جسے شہد کی
  مصروف ذکر الہی تھيں۔ 

بعض حضرات نے کہا ہے کہ کل کی تياريوں ميں مصروف رہے کہ جنابہ زينب نے اپنی کنيز فضہ سے کہا کہ جاکر م 
آئيں۔ عرض کيا آقا! عالم کی شہزادی ياد کررہی ہے۔ امام حسين عليہ السالم  يرے ماں جائے حسين کو بالال۔ دروازه پر فضہ

جنابہ زينب کو خبر نہ ہوئی۔ ديکھا کہ زينب گردن کو جھکائے بيٹھی‘ جب داخل ہوئے‘ تسبيح پڑھ رہے تھے۔ گردن جھکائی
  ہيں۔ امام حسين نے آواز دی بہن ميں آگيا۔ کيوں باليا تھا؟ 

 اپنے ہاتھ کھڑے ہو کر بھائی کے گلے ميں ڈالديئے اور چيخ نکل گئی اور منہ سے نکال بھيا حسين! ‘ ايک مرتبہ آواز سنی
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ابھی تو منزل دور ہے ابھی تو کل نہيں آيا۔ اس ‘ امام حسين نے فرمايا: بہن کيوں گھبرا گئی؟ اتنی پريشان کس ليے ہوگئی
  وقت تمہاری حالت يہ ہے تو کل کيا ہوگا؟ 

امام حسين بيٹھ گئے۔ رو کر عرض کی بھيا! جب سے مدينہ چھوٹا ہے دل کی بے قراری ‘ ا بيٹھ جايئےعرض کيا بھيا! ذر
کبھی کم نہ ہوئی مگر ضبط کرتی رہی کسی سے نہ کہا جب تک مکہ چھوٹا بے چينی اور بڑھ گئی کسی سے نہ کہا۔ جب 

پائے رکھا تاکہ بھائی حسين کو پريشانی نہ ہو۔ اس زمين پر پہنچی تو بے قراری کی حد ہوگئی ليکن اپنے دل کے درد کو چھ
  ليکن بھائی حسين کيسی رات آگئی کہ دل کسی طرح نہيں ٹھہرتا۔ 

ميرے قتل کی رات ہے ليکن ابھی تو قتل نہيں ہوا۔ اگر تمہاری حالت يہی رہی تو اصحاب کی ‘ فرمايا: بہن صاف بات ہے
  د ہوں گے کون ان کی خبر گيری کرے گا؟ بيوياں کس کے سپرد ہوں گی۔ يہ چھوٹے بچے کس کے سپر

  سب کچھ پتہ رکھتی ہوں ليکن جس شئے نے دل کو بے قابو کرديا ہے وه بتال دو؟ ‘ زينب نے فرمايا: ميں جانتی ہوں
  فرمايا: وه کونسی بات ہے جو اس قدر گھبراتی ہو۔ 

ے کيا تم اس آواز کو نہيں جانتی۔ فاطمہ آئی عرض کيا: يہ کون بی بی ہے جو کبھی ادھر پِھر رہی ہے کبھی ادھر پھر رہی ہ
  ميرے قتل پر آئی ہيں ديکھنے کے ليے کہ بيٹا کيسے جان سپرد جان آفرين کرے گا۔ ‘ ہوئی ہيں

ايک واقعہ اور اس رات کا سن ليجئے يہ روايت خود امام زين العابدين عليہ السالم سے ہے کہ جنابہ سيکنہ کہتی ہيں کہ امام 
ميں بڑے خيمہ پر سب اصحاب کو جمع کيا اور خطبہ ارشاد فرمايا: جس ميں پروردگار عالم کی حمد و نے آج ہی کی شب 

  ثناء اس شان کے ساتھ ادا کی کہ ہر ہر کلمے پر فصاحت و بالغت قربان ہو رہی تھی۔ 
ارے مرجاؤں پھوپھی زينب سے کہا کہ پياس کے م‘ اس وقت سکينہ فرماتی ہيں کہ ميں پياس کے سبب بہت بے چين تھی

گی۔ تو وه خيمہ ميں لے گئيں وہاں کے بچے پياس پياس کررہے ہيں دوسرے خيمہ ميں گئی وہاں کے بچے کوزے ہاتھ ميں 
حمد و ثناء توصيف جناب ‘ ليے ہوئے ہيں حتی کہ وہاں پہنچے کہ جہاں امام نے تما م اصحاب کو خيمہ ميں جمع کرديا تھا

تم ديکھ رہے ہو۔ اب بغير موت کے کوئی چاره کار نہيں تم يقين کر رکھو کہ يہ لوگ رسالت مآب کے بعد فرمايا: بھائيو! 
ليکن يہ ميرے ‘ صرف ميرا سر چاہتے ہيں تم سے ان کو کوئی غرض نہيں ہے۔ ميں سمجھتا ہوں کہ تم بہترين اصحاب ہو

خيال يہ کہ نانا جان تم سے کہيں  قتل پر بس کرديں گے۔ ميں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بيعت کو اٹھا ديا۔ اگر تمہارا
پوچھيں گے کہ حسين کو کيوں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ميں ذمہ ليتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور ميرے 

  کہنے سے ايسا کردو۔ 
  اس کے بعد اپنے چراغ کو گل کر ديا تاکہ جانے والے چلے جائيں اور ان کو کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ 

ں کہ خيمہ سے لوگ نکلنے لگے کچھ چلے گئے۔ ميں نے پھوپھی سے کہا کہ ميرے باپ کو چھوڑ کر سب سکينہ کہتی ہي
  کے سب چلے جائيں گے؟ 

اجازت ديتا ہوں کہ چلے ‘ ميرا خدا خوش! ميرا نانا خوش‘ امام نے ايک مرتبہ پھر کہا بھائيو! چلے جاؤ تم سے ميں خوش
  جاؤ۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ کہا۔ 

  ايک آواز گونجی۔ معلوم ہوا کہ شير کی آواز ہے آقا ! کيا فرما رہے ہيں ہم اور آپ کو چھوڑ کر چلے جائيں گے۔  کہ يکدم
آقا مرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے جب تک ہم زنده ہيں کوئی انگی آپ کی طرف ‘ يہ جناب ابو الفضل بن عباس کی آواز تھی

  نہ اٹھ سکے گی۔ 
 ٧قريريں کيں پھر سب اصحاب نے تقريريں کيں ظھير قيس کی آواز بلند ہوئی کہ اگر پھر اس کے بعد اور عزيزوں نے ت

مرتبہ قتل کيا جاؤں پھر زنده ہو جاؤں پھر آٹھويں مرتبہ جال ديا جاؤں توراکھ کے ذرے بھی امام کے قدموں پر نثار ہوں گے۔
کا خيال بھی دل ميں الئيں۔ حبيب بن  ايک طرف سے آواز آئی ہم کو صحرا کے درندے کھا جائيں اگر آپ کو چھوڑنے

  مظاھر کی آواز الگ آرہی تھی۔ 
  چراغ جال ديا گيا۔ ديکھا کہ کسی نے تلوار کا قبضہ پکڑا ہوا ہے کسی کے تيوری پر بل چڑھے ہوئے ہيں۔ 

  امام حسين عليہ السالم نے سب کو دعا دی۔ 
س کو فرمايا: تو تو چال جا۔ اس نے کہا موال! ميں نے ہی ايک شخص کو ديکھا کہ اس کا بيٹا حکومت روم نے پکڑ ليا تھا ا

خاص کيا گناه کيا ہے کہ مجھے فرما رہے ہيں چال جا۔ فرمايا: تيرا جوان بيٹا گرفتار ہے۔ وه لوگ جو بدلہ مانگتے مجھ سے 
  لے جاؤ اور اسے آزاد کراالؤ۔ 

نے قتل ہوتا آنکھوں سے ديکھتا اور سب سے آخر اس شخص نے کہامولی! يہ ايک بيٹا ہے۔ اگر ستر بيٹے ہوتے تو ان سام
خود قربان ہوتا۔خير رات گذر گئی۔ دن چڑھ گيا رات عبادت ميں گذری تھی مائيں بيٹوں کو سمجھاتی تھيں بيٹا کل قربانی کا 

  دن ہے اگر تلوار پڑے گی تو منہ نہ پھيرنا۔ ورنہ کوئی کہہ دے گا کہ فالں کے بيٹے نے پيٹھ پھير دی۔ 
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اٹھے آپ کی فوج کے حجاج بن مسروق مٔوذن تھے۔ انہوں نے اذان دينی ‘ بح کا وقت ہوا۔ حسين نے آسمان کو ديکھانماز ص
  تھی۔ 

علی اکبر کو رات بھر ماں نے سامنے بٹھايا تھا کہ جی بھر ‘ آپ نے فرمايا: کوئی ہے جو ميرے فرزند نوجوان کو بال الئے
  ميں ملے گی۔ آپ آئے۔ کل يہ تصوير رسول خاک و خون ‘ کر ديکھ لے

  امام نے فرمايا: بيٹا علی اکبر! ادھر آؤ۔ 
  عرض کيا: کيا حکم ہے حاضر ہوں۔ 

  فرمايا: بيٹا آج تم اذان دو گے۔ 
ان سے اذان دالنے کی غرض يہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو آخری مرتبہ رسول کی آواز سنا ديں يا بيويوں نے 

  اکبر اذان ديں۔  فرمائش کی ہوگی کہ آج علی
  اذان دی جارہی تھی۔ معلوم ہورہا تھا کہ کل عالم کا ذره ذره ہمہ تن گوش ہے اور اذان کو سن رہا ہے۔ 

  صبح کی شروع ہوگئی۔ 
  حضرات! مجھ ميں اس قدر دم نہيں کہ پورے واقعات بيان کرسکوں۔ نہ آپ کے پاس وقت ہے۔ 

کوئی کہتا ہے اقا ايک مرتبہ زيارت کرادو۔ اس آواز کے ساتھ ‘ ے لگيںالشيں آن‘ کہ لڑائی شروع ہوگئی‘ وه وقت آپہنچا
کوئی گرتا ہے۔ آپ پہنچے۔ ديکھا کے ايک غالم ہے آپ نے اس کا سرزانو پر رکھا ليا اور رخسار ہے رخسار رکھا۔ اس نے 

  آنکھ کھول دی۔ اس نے کہا: ميرے موال! ذرا صبر کريں رسول خدا آئے ہوئے ہيں۔ 
  عزيزوں کی باری آئی۔ جنابہ زينب کے دونوں فرزندوں کی الشيں آگئيں۔ ‘ ہوچکے جب اصحاب قتل

  حسين پہنچے الش لينے کو۔ ‘ امام حسن کے بچے شہيد ہوئے
ہائے ميں کيا کروں! دل کو کس قدر مالمت کرتا ہوں کہ اور شہيدوں کا تو نے ذکر کيا ليکن حسن کے يتموں کا ذکر نہ 

  کرسکا۔ 
امام حسن دنيا سے جا رہے تھے تو اس بچے کی ‘ سال کی عمر ہے ١٣حسن کے متعلق بھی سن ليجئے اس يتيم ‘ دو فقره

‘ آپ نے فرمايا ميرے قاسم کو ذرا جلدی بال الؤ۔ کوئی قاسم کو لے آيا۔ امام حسن نے سينے سے لگايا‘ سال کی تھی ٣عمر 
اؤ گے۔ يہ تعويز باندھ ديتا ہوں۔ اس ساتھ رکھنا۔ جب پيشانی اور چھرے کو بوسے ليے کہا بيٹا قاسم کم سن بچے ہو بھول ج

کبھی سخت ترين وقت آجائے گا اسے کھول کر ديکھ لينا تو جب بھائيوں کی الشوں کے ڈھير لگ چکے ہوں گے بيٹا يہ دن 
ے ميری عزت ميں نہ ہوں گا۔ بيٹا قاسم اس وقت جان قربان کرک‘ عاشور کا ہوگا اگر ميں ہوتا اپنے بھائی حسين پر جان ديتا

  رکھنا ميری عزت اب تمہارے ہاتھ ميں ہے۔ 
ديکِھتے ہی امام حسن ياد آگئے امام حسين عليہ السالم نے بھتيجے کو گلے سے لگايا۔ اتنے روئے بھائی کی ‘ آج سامنے آئے

  ياد ميں کہ قاسم بھی بے ہوش ہوگئے۔ 
چچا جان! اب جارہا ‘ گرتے وقت آواز دی‘ ان ميں گئےاجازت ملی۔ قاسم ميد‘ ہوش آنے پر قاسم نے کہا آقا! اجازت ديجئے

ہوں! امام حسين عليہ السالم دوڑے۔ الش پر پہنچے دشمنوں کو دور ہٹايا۔ الش کی کيفيت ديکھی۔ خدا کسی چچا کو بھتيجے 
سے سينہ مال کی ايسی حالت نہ دکھائے۔ الش قاسم کی اس شان کے ساتھ ال رہے ہيں کہ منہ کے اوپر منہ رکھا ہوا تھا سينہ 

سال کے اندر يہ الش اتنی بڑھ چکی تھی۔ ان  ١٣‘ ہوا تھا۔ مگر قاسم کے پاؤں زمين پر لگتے آرہے تھے۔ عزه دارو! سوچو
  انا  و انا اليہ راجعون۔ ‘ الھم صلی علی سيدنا محمد و آل محمد و بارک و سلم عليھم‘ پر صلوات پڑھو

ماں خيمہ کے ‘ گزری ہوگی۔ حسين جب الش سميت خيمہ ميں داخل ہوئے اس پر کيا کچھ‘ الش جب ماں نے ديکھی ہوگی
  تمام بيبياں جمع ہو کر رونے لگيں مگر ماں نے ايک ہی مرتبہ کہا ہائے قاسم! ‘ پاس کھڑی تھی

  لگتا تھا وه وقت آپہنچا تھا کہ کوئی باقی نہ بچا تھا علی اصغر تک شہيد ہوچکے تھے۔ 
ميدان ميں ‘ صرف اس قدر عرض کروں گا۔ کہ امام خيمہ ميں آئے اور رخصت حاصل کیعزه دارو! ختم کرنا چاہتا ہوں 

آپ کا زمين پر گرنا تھا کہ ايک مرتبہ ‘ گھوڑے پر سے نيچے گرے‘ کہ زخموں سے چور ہيں‘ پہنچے اور وه گھڑی آگئی
م تھا يکدم خيمہ سے باہر نکال سال عمر کا عبد هللا بن حسين نا 1/2-1زمين ہلی۔ خيمہ ميں صرف حسن کا ايک کم سن بچہ 

کہا پھوپھی چھوڑ‘ ديکھا کہ دشمنوں نے امام کو اطراف سے گھيرا ہوا ہے۔ جنابہ زينب نے پيچھے سے کرتا پکڑ کر کھينچا
ايسے وقت حسين کے پاس پہنچا کہ ‘ چچا گھوڑے سے گر گئے ہيں دامن کو چھوڑ دو باآلخر دامن کو چھڑا کر چال‘ ديئے

‘ مارنے کو تھا آپ نے کہا ملعون چچا نے کيا قصور کيا؟ ظالم نے تلوار کا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر ماراايک شخص تلوار 
 امام عليہ السالم نے ہاتھ بڑھا کر بچے کو سينہ سے لگا ليا۔ انا  و انا اليہ راجعون ‘ دونوں ہاتھ کٹ گئے
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