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   مصنف: موالنا جان علی شاه کاظمی

  ١مجلس 

  بسم هللا الر حمن الر حيم
  فقد قال هللا تبا ر ک و تعالی فی کتا بہ ا لمجيد 

   بسم هللا الر حمن الرحيم (( الذين يتبعو ن الرسو ل النبی االمی الذی يجدو نہ مکتو با ً عندہم فی التو را ة و االنجيل))
سطين ميں مسلمين مظلو م ہيں لبنا ن ميں اگر ہم دنيا کی طر ف نظر اٹھائيں تو مسلما ن مظلو م نظر آ ر ہے ہيں فل

مسلمين اور مو منين مظلو م ہيں عرا ق ميں مو منين مظلو م ہيں کشمير اور افغانستا ن ميں مسلمين مظلو م ہيں آ ج دنيا 
کے مظلو م ظلم سے نجا ت چا ہتے ہيں تو مو ال حسين کی فر يا د ((ہل من نا صر ينصر نا )) پر لبيک کھيں اس کے 

ه کو ئی را ستہ نہيں ہے کہ مسلما ن ظلم کی وا دی سے نجا ت حا صل کر سکيں مگريہ کر بال مظلومون کے لئے عالو
نجا ت کا پيغا م ہے کر بال دنيا اور آ خر ت ميں مسلمين اور مو منين کے لئے نو ر ہد ا يت ہے کر بال وا لو ں نے ہميں 

س پر عمل کريں تو آ ج کے زمانے کے يزيد شکست کھا سکتے وه در س ديا ہے اگر آج بھی دنيا کے مسلمان اس در
ہيں آ ج کے زمانے کے فر عو ن نا بو د ہو سکتے ہيں آ ج کے يزيد اور فر عو ن مسلما نو ں کو قتل کر رہے ہيں قو م 

قبضہپر ستی کے ذريعے سے انہيں نا بو د کر ر ہے ہيں اور دوسری طر ف اقتصا ديات پر بھی آج کے فر عو نو ں کا 
کے ذريعے سے مصنو عی غربت مصنو عی فقر اسال می مما لک ميں پيد ا کر کے اور پھر  IMFہے ورلڈ بينک 

  مسيحی مبلغين کو بھجتے ہيں تا کہ وه پيسہ کے ذريعے سے فقير مسلما نو ں کے دين اور ايمان ختم کر يں 
ميں دم تو ڑ چکی ہے خود وہاں کے عيسا ئی بڑے اور انہيں عيسا ئی بنائيں جبکہ خو د عيسائيت يو ر پ ميں امر يکا 

بڑے پڑھے لکھے لو گ اسال م کو قبو ل کر ر ہے ہيں جب وہا ں اسال م سے شکست کھا ئی تو وه ان غريب مما لک کا
  ر خ کر تے ہيں.

ے ہيں ايک خبر ہم نے پڑ ھی ہے کہ اپريل سے پا کستا ن ميں عيسا ئی مشنر ی والے ايک ريڈيو اسٹيشن کھولنے وال
جس ميں تقريبا ً پاکستان کی سا ری زبانون ميں تبليغ کر يں گے حتی کے بلتی زبا ن ميں بھی، جبکہ بلتستا ن ميں کو ئی

ايک بھی عيسا ئی نہيں ہے اور وه ريڈيو اتنا پا ور فل ہو گا کہ کو يت سے ليکر پاکستا ن ايران اس پو رے خطہ ميں 
بليغ تو ہميں کر نی چاہئے مسلما نون کو حق پہنچتا ہے کہ مسيحيو ن کو ہد ا يت سنا جا ئے گا آپ ديکھ ر ہے ہيں کہ ت

دے کر مسلما ن بنا ئيں مگر الٹا يہ ہو ر ہا ہے کہ مسيحی مسلما نو ں کے مما لک ميں آ کر مسلما نو ں کو عيسائی ا ور 
  کا فر بنا ر ہے ہيں
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مد ينہ سے کيا اس زما نے ميں عيسا ئی اور يہو دی با  جب سر کا ر محمد مصطفی (ص) نے اسال م کا آ غا ز مکہ اور
اثر تھے اور معجزا ت ما نگنے کے لئے آئے جب منکر ين نبو ت نے معجزے ما نگے تو هللا کے رسول جب کنکر يا 

ے کہا ں ہاتھوں پر لی تو پتھروں سے صد ا آنے لگی (ال الہ اال هللا محمد رسول هللا )يہ عيسائی نہين مانيں گے انہو ں ن
ہم اس وقت مانيں گے جب آ پ اس در خت کو حکم دين تويہ درخت اپنی جگہ چھو ڑ کر آ پ کی خد مت ميں آ جا ئے 
هللا کے رسو ل نے اشا ره کيا در خت نے اپنی جگہ چھو ڑ د يا اور در خت سے بھی وہی صد ا آئی (ال الہ االهللا محمد 

  رسول) 
انے کہنے لگے ہم تب ما نيں گے کہ اس در خت کے دو ٹکڑے ہو جا ئيں هللا کے هللا پھر بھی يہ منکر ين نبو ت نہيں م

رسول نے اشا ره کيا در خت کے دو ٹکڑے ہو گئے پھر بھی نہ ما نيں کہنے لگے ہم تب ما نيں گے کہ يہ دو نوں 
ت کے دو نو ں ٹکڑے آپس ميں مل جا ئيں اور وا پس پہلی جگہ پر چلے جا ئيں هللا کے رسو ل نے اشا ره کيا درخ

ٹکڑے مل گئے اور در ختوں کے پتو ں سے آ واز آنے لگی (ال الہ الهللا محمد رسو ل هللا) يہ معجزا ت تھے جو ما ننے 
  والے تھے ايما ن لے آئے يہو دی اور نصر انی انکا ر کر تے رہے 

پنی نبو ت کو تو ريت اور انجيل هللا کے رسول نے منا ظره کی دعو ت دی ہم منا طره کر ناچاہتے ہيں هللا کے رسول ا
سے ثا بت کر نا چا ہتے تھے اور ثا بت کر چکے تھے اور دال ئل پيش کر ر ہے تھے تين دن گذ ر گئے مگر پھر بھی 
 يہ عيسا ئی اور يہو دی ايما ن نہ الئے اب پر وردگا ر نے حکم ديا ميرے محبو ب اب منا ظره کی ضرورت نہين ہے 

ب منا طر ه بہت ہو چکا ہے تين دن سے آ پ زحمت کر ر ہے ہيں دليل پر دليل ال رہے ہيں مبا ہلہ کی ضرورت ہے ا
مگر يہ ماننے والے نہيں ہيں ان سے کہہ ديں کہ منا ظر ه کے لئے آؤ اب منا ظر ه کيا ہے مبا ہلہ کيا ہے مناظر ه ميں 

  آپ بھی دليل ديتے ہيں سا منے واال بھی د ليل ال تا ہے 
پيش کر تے ہيں سا منے وا ال بھی ثبو ت پيش کرتا ہے جس کے دالئل مضبوط ہوتے ہيں اس کو فتح آ پ بھی ثبو ت 

ملتی ہے اور جس کے دالئل کمزور ہوتے ہيں اس کو شکست ملتی ہے يہ تو ہے منا ظره، اب مبا ہلہ کيا ہے مباہلہ يہ 
ی ميد ان ميں آئيں گے اور خد ا سے دعا ما ہے کہ اگر منا ظره سے نہين ما نتے ہيں تو تم بھی ميد ان ميں آؤ ہم بھ

نگتے ہيں پر وردگار جو با طل پر ہے اس پر عذا ب ناز ل کر. اب يہا ں ما ننے اور نہ ما ننے کا مسئلہ نہيں ہے اب يہا
ن لمبی بحث کی ضرورت نہيں ہے پروردگا ر نے فر ما يا: اے ميرے محبو ب ان سے کہدو ((فقل تعالوا ندع انبا ئنا و 

بنا ئکم )) تم اپنے بيٹو ں کو ليکر آؤ ہم بھی اپنے بيٹوں کو ليکر آئيں گے ((وانفسنا وانفسکم)) تم اپنے نفسوں کو ليکر آ ا
ؤ ہم اپنے نفسوں کو ليکر آئيں گے (( نسا ئنا و نسائکم )) تم اپنی عورتوں کو ليکر آؤ ہم بھی ا پنی عورتوں کو ليکر آئيں

  گے 
ے تا ر يخ انسا نيت گواه ہے جب پنچتن پا ک ميد ان مبا ہلہ ميں آ ئے جب ان نصر ا نی علما ء کی. تا ريخ اسال م گو اه ہ

کے چہر ه پر پڑی تو يہ کہنے لگے اے عيسائيو ں خبر دا ر  -نظر حسن اور حسين کے چہر ه پر پڑی، موال علی 
ڑوں کو حکم ديں تو پہا ڑ اپنی جگہ سے ہٹ  مباہلہ نہ کر نا کيو ں کہ ہم ايسے چہروں کو ديکھ رہے ہيں کہ يہ اگر پہا

جا ئيں اگر تم نے مبا ہلہ کيا تو تمہا ر ی نسل ختم ہو جا ئے گی لہذا مباہلہ ميں مسيحيو ں نے شکست کھا ئی اور منا 
ظره ميں بھی شکست کھا ئی اور آج بھی اس توريت اور انجيل ميں اس قدر آ يتيں مو جو د ہيں کہ کسی بھی مو ضو ع 

سيحی مسلما نو ں کو شکست نہيں دے سکتے ہيں مگر افسوس کی با ت ہے کہ مسلما ن ذرا اس امر کی طر ف متو پر م
جہ نہين ہيں، عرض کيا گيا ہے کہ اگر ايک مسلما ن ا يک عيسا ئی کو مسلم بنا ئے تو دنيا کا نقشہ بدل سکتا ہے کيوں 

س جو فلسفہ وه دنيا کے کسی مذہب کے پا س نہيں ہے اسال م کہ اسال م دين حق ہے اسال م دين منطق ہے اسال م کے پا 
ترقی يا فتہ مذہب ہے خد ا کا مذہب ہے تو ريت سے بھی ثا بت کر سکتے ہيں انجيل سے بھی ثا بت کر سکتے ہيں سا 

  ئنس کو سامنے رکھ کر آ پ اسال م کی عظمت کو سمجھ سکتے ہيں 
  تھا پھر مسلما ن ہوا  ايک شخص افريقا، (غانا) کا تھا پہلے وه مسيحی

پھر الحمد  مو من بن گيا اور جن آيتون سے وه مسلما ن ہوا وه حضر ت عزير کے با رے ميں تھی نيميا چپڑ کا نمبر 
دس کہ حضرت عزير نے سجده کيا اوريہی سجده والی آيت سبب بنی جو اس نے تحقيق کی، ليکن يہ ايک آ يت تھی جو 

 tاس ميں ذ کر حضرت ابر اہيم کا ہے آيت کا نمبر تين ) ١٧م جنيسز چپڑ کا نمبرستره (عرض کی گئی ہے تو چپٹر کا نا
this abrah feel face down an the dust  اور جب حضرت ابر ا ہيم نے اپنی پيشا نی کو خاک پر رکھا اور جب

نا ز ل ہو ئی اے ابر ا ہيم حضرت ابر ا ہيم نے اپنی پيشا نی کو خا ک پر رکھی تو اسی و قت خد ا کی طرف سے و حی 
 moses and Aron trun away from the people and wen to( ۶ہے آ يت کا نمبر  2 0، تو ہے چپڑ کا نمبر 
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the antrans of the trabule makel where they fel face dow n on the ground on thre 
gloryspresence of the lord apeard to them ور حضرت ہا رو ن ذرا لو گو ں سے دو ر حضرت مو سی ا

  ہوئے اور د و نوں نے اپنے پيشانيوں کو سجده ميں رکھ ديا 
جب مو سی اورہا ر ون سجده ميں گئے انہون نے حا لت سجده ميں قر ب پروردگار کو حا صل کيا، چپٹر کا نا م 

حضرت يو شع بن نو ن نے اپنے پيشا  )) and this jshoa fell with his face to t he ground((  5جشوعہ نمبر 
  نی کو سجده ميں رکھديا 

 he went on a little fartherحضرت عيسی کا ذ کر ہے 39آ ية کا نمبر  26انجيل ميں آ يا ہے چپٹر کا نمبر متھيو 
and fell face down on the ground praying my father if it is posible late this cup of sufring be 

taken away from me  حضرت عيسی نے اپنی پيشا نی کو سجده ميں ر کھا اور دعا ما نگی اگريہ ممکن ہے تو ((
  ميری اس دعا کو قبو ل فر ما ئے 

اب يہ تو ريت اور انجيل ہے حضرت ابر اہيم بھی سجده کر رہے ہيں حضرت مو سی کے سجده کا ذ کر ہے حضر ت 
ر ون کے سجده کا ذ کر ہے حضر ت عيسی کے سجده کا ذکر ہے تو ہم عيسا  عزير کے سجده کا ذ کر ہے حضرت ہا

ئيو ں سے سوال کر سکتے ہيں کہ تمھا ر ا کر دا ر سچا ہے يا تو ريت اور انجيل سچی ہے کيو ں کہ تو ريت اور انجيل
کی کسی عبا د ت ميں  ميں تويہ ہے کہ تمام بزر گ انبيا ء سجده کر تے ہو ئے اس د نيا سے گئے ہيں مگر عيسا ئيو ں

سجده نہيں ہے لہذا اگر تو ر يت اور انجيل حق ہے تو سجده کی عبا د ت بھی حق ہے اور نہ عيسائيوں کے يہا ں يہ عبا 
دت نظر آ تی ہے اور نہ يہو ديوں کے يہاں يہ عبا د ت نظر آ تی ہے مگر الحمد  مسلما ن پا نچ وقت ہر رکعت ميں دو 

  سجده کرتے ہيں 
ری امام حسين بہتر ين عبا د ت ہے اسال م ميں کو ئی بھی عبا د ت شر ط اور شر ا ئط کے بغير نہيں ہے هللا کے  عزادا

رسو ل سر کا ر حضرت محمد مصطفی (ص) عبادت کے شر ا ئط ميں ايک اہم شر ط بتا تے ہيں کو ئی بھی شر ط ہو 
ر االنوار کی آ يت ہے فر ما تے ہيں: ((العبادة مع الحر ام روزه ، نماز ، زکا ت ، کو ئی بھی عبا د ت ہويہ روا يت بحا 

کالبناء علی الما ء )) اے عبا د ت کر نے والو! سنو! اے حا جيو! سنو ر سول خدا فر ما تے ہيں اگر کو ئی عبا دت بھی 
هللا کے رسو ل فر  کر ر ہا ہے حرام کا ما ل بھی کھا ر ہا ہے رشو ت کا ما ل بھی کھا رہا ہے ظلم کا ما ل کھا رہا ہے

ما ر ہے ہيں: اس انسان کی مثا ل اس انسان جيسی ہے کہ جو پا نی پر گھر بنا نا چاه رہا ہے فر ما يا، پا نی سمندر کے 
اندر گھر نہين بن سکتا ہے ا گر رزق حال ل نہين ہے تو اس عبا د ت کا کو ئی فا ئده تجھے نہين ملتا ہے اس عبا د ت 

ت نہين مل سکتی ہے شر ط عبا دت يہ ہے کہ لقمٔہ حال ل ہو نہج البال غہ ميں فر ما يا ہے کہ سے آخرت ميں کو ئی نجا
اپنے پيا رے صحابی بصره کے گورنر، عثمان بن حنيف کو خط لکھتے ہيں اور اس ميں فر ما تے ہيں  -مو ال علی 

ہاں پر بڑے لذيذ کھا نے پکا ئے حضرت عثمان بن حنيف بصره کے گو ر نر ہيں کچھ تاجر وں نے انہيں دعو ت دی و 
   -گئے مو ال علی 

اپنے گو رنر کو خط لکھتے -تک پہنچی مو ال علی -کے گو ر نر نے بڑی لذت سے انہيں کھا يا اوريہ خبر مو ال علی -
کيا-علی کا ما نے واال ہے ا گر تو علی کا چاہنے واال ہے مو ال  -ہيں فر ما يا: اے عثمان بن حنيف يا د رکھ اگر تو علی 

فر ما ر ہے ہيں : اے عثمان بن حنيف يا د رکھ جب بھی کو ئی لقمہ ان دو دا نتو ں کے در ميا ن گذا ر دے تو پہلے يہ 
خود سوچ لے، تحقيق کر لے کہ يہ حال ل سے حا صل کيا گيا ہے يا حرا م سے حا صل کيا گيا ہے؟ يہ نہيں کہ جو دعو 

فر ما تے ہيں تحقيق کرو جنہو  -. ظا ہرا مو من تھے مسلما ن تھے مو ال علی ت ميں بال ئے چلے جاؤ پہلے تحقيق کرو
ں نے تمہيں بال يا ہے کيا ان کی کما ئی حال ل سے ہے يا حرا م سے حا صل شده ہے اگر ان کا لقمہ حال ل سے ہے تو 

  نک دو پھر اس لقمہ کو نگلو ا گر شبہ بھی ہو جا ئے کہ اس لقمہ ميں حر م شا مل ہے تو اسے پھ
ايسا کو ئی متقی نہيں ہے سب سے بلند تقوی کی“ ال ورعہ”کا دوسرا جملہ نہج البال غہ ميں فر ما تے ہيں:  -مو ال علی 

نے فر ما يا ہے کہ اس سے بڑھ کر-مو ال علی “ ال و رعہ کالوقوف عند شبہ ”کی زبا ن سے سنئے -تعريف مو ال علی 
ی ايمان نہيں، اس سے بڑھ کر کو ئی پرہيز گا ر نہيں ہے کہ جہا ں تمہيں کسی کا تقوا نہيں ہے اس سے بڑھ کرکوئ

شبہہ ہو جا ئے کہ يہ حرا م ہے تو اس لقمہ کو پھينک دو مثال ً ايک مو من ہے اس کی تنخواه بيس ال کھ ہے مگر اس کا
کو ئی ا و ر کا رو با ر  بنگال پچا س ال کھ کا ہے اس کی گا ڑی بيس ال کھ کی ہے نہ اس کے يہا ں زمين ہے اور نہ

ہے لہذا يہاں شبہہ ہے کہ شا يد رشوت لے ر ہا ہو اگر کو ئی انسان شبہہ والی غذا کو چھو ڑ دے تو اس سے بڑھ کر 
کو ئی پر ہيزگا ری نہيں ہے يہ بڑا تقوا ہے اوريہی جملہ حضرت امام زمانہ (عج) ا پنی دعا ميں فر ما تے ہيں، اے مو 



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

 
 

ما نگو اس طرح سے زندگی بسر کرو مو ال کس طرح سے مو ال فر ما تے ہيں: (( و طھر  منو ن اس طر ح سے دعا
بطو ننا من الحرا م و الشبھہ )) اے ميرے ا  ميرے پيٹ کو حرا م سے بھی بچا اور جس غذا ميں شبہہ ہو اس غذا سے 

  بھی بچا ، مو ال علی 
فر ما تے ہيں اس دعا پر عمل کرو شبہہ نا ک غذا کو بھی چھو ڑفر ما تے ہيں: سب سے بڑا تقوٰی يہ ہے، امام زما نہ  -

دو، مو ال سے سوا ل کيا گيا اس کی کيا وجہ ہے اب مو ال اپنے خاص صحا بی کميل سے اس کی وجہ بتا تے ہيں ، مو 
ا د ت نہيں ہو سکتی ہے فر ما تے ہيں ((يا کميل القلب و اللسا ن يقو ما ن با لغذا )) اگر انسان کا دل نہ ہو تو عب -ال علی 

دعا نہيں پڑھ سکتا ہے جب تک زبا ن نہ ہو يا قلبی ذ کر ہے يالسا نی ذ کر ہے، مو ال فر ما تے ہيں اے کميل دل اور 
زبا ن سے عبا د ت ہو تی ہے تيری زبان اور قلب غذا سے قو ت ليتی ہے اگر تيری غذا حرام ہے تو (( لم يتقبل هللا 

گر تو غذائے حر ام سے زبا ن اور دل کو طا قت د ے ر ہا ہے تو اے کميل سن لے نہ تيری تسبيح تسبيحا ً و شکراً )) ا 
قبو ل ہے اور نہ تيری عبا دت قبو ل ہے اگر تيری يہ زبا ن حر ام غذا سے طا قت لے رہی ہے تو نہ تيری تسبيح قبول 

ل ہے آج کے زما نے کا سب سے بڑا مشکل کام  ہے اور نہ تيری عبا د ت اور نہ تيرا شکر هللا کی با ر گا ه ميں قبو
رزق حالل ہے اور رزق حال ل کھا نا اس زما نے ميں سب سے مشکل کا م ہے نا ممکن نہين مگر مشکل ضرور ہے 

جس طر ح سے مو ال نے فر ما يا: کہ تيری دعا قبو ل نہيں ہے نہ تيری نماز قبو ل ہے کيو ں قبو ل نہيں ہے يہ اس 
ے طور پر ہم فصل لگا نا چا ہتے ہيں مگر پا نی آ پ نے وه دے ديا جو زہريال ہے تو پورے درخت لئے ہے، مثا ل ک

يھی فر ما نا چا ہتے ہيں اگر تيری غذا حال ل نہيں ہے  -جل جا ئيں گے پھل نہين ديں گے ثمر نہين ملے گا ،مو ال علی 
ہر عبا د ت کے لئے شر ط ہے کہ لقمٔہ حال ل ہو نا نہ نماز قبو ل ہے نہ رو زه قبول ہے نہ کو ئی عزاداری قبو ل ہے 

  چاہئے اگر غذا حر ام ہے تو خدا کسی عبا د ت کو قبو ل نہين کر ے گا 
اگر انسان کی نما ز قبو ل نہ ہو رو زه قبو ل نہ ہو ا گر ديگر عبا د ا ت قبو ل نہ ہو ں تو يہ انسان کس قدر بدبخت ہے 

نے فر ما يا، اے انسان جب تم اس پستی کے وا دی ميں گرجا ؤکہ تيری عبا د  ايسے بدنصيبوں کے با ر ے ميں قر آن
ت قبو ل نہ ہو تير ی دعا قبو ل نہ ہو (( اوال ئک کا النعا م بل ہم اضل )) اس و قت تو پست ترين حيو ان سے بھی بد تر 

ا ہے کہ شنا خت ختم ہو چکی ہے آ ج کا سب سے بڑا مشکل امر رزق حالل ہے کيوں کہ حر ام اس قدر زيا د ه ہو چک
ہے کہ حال ل کيا ہے حر ام کيا ہے اس قدر ا س زما نے ميں حر ا م خوری عروج پر پہنچ چکی ہے اور اس قدر وه 

قليل مو منين ہيں جو فکر کر تے ہيں کہ بطن ميں حرا م لقمہ نہ جائے اس لئے آج مصيبتيں ہيں اسی لئے آج فا سق اور 
  ط ہيں کيو ں کہ دعا قبو ل نہيں ہو تی ہےفا جر حکمرا ن آپ پر مسل

کو فہ ميں ايسے مو منين بھی ہو ا کر تے تھے کہ جب با دشا ه کو بد دعا ديتے تھے تو با دشا ه مر جاتے تھے ايک با 
مر جا دشا ه آ يا اسے بتا يا گيا کہ يہاں او ليا ء خدا رہتے ہيں جب وه کسی با دشا ه کو بد دعا کر تے ہيں تو وه با دشا ه 

تے ہيں ابن زيا د مر گيا فال ن مر گيا ايک فہرست ہے اب اس با دشا ه نے کہا ٹھيک ہے ميں ان کا بندوبست کرو لوں گا
کيا کيا ان تمام شہر والوں کو بال يا کہا کہ ميری طرف سے آ پ لوگوں کو دعوت ہے اور ان عابد وں کو دعو ت ميں 

ب سب لو گ کھا چکے انہيں بتا بھی ديا اب جتنی دعا ئيں ميرے خال ف کر نی بال کر ان کو حر ام کھال يا ا ور پھر ج
  ہے کر تے رہو ميں ہو ں ظا لم مگرميں نے ا پنے دفا ع کا بندو بست کر ليا 

ميں نے تمہيں حرام کھال ديا ا ب نہ تمہا ر ی دعا قبو ل ہے اور نہ بد دعا قبو ل ہے اوريہ حقيقت ہے ا گر لقمٔہ حرا م 
کے ماننے  -ں ہو تو تم لو گو ں کی دعا قبو ل نہيں ہو تی ہے ہم کس نبی کے ما ننے والے ہيں کس مو ال علی پيٹ مي

والے ہيں ا  کے رسول جب حضرت آئے تو و ه ز ما نہ کس قدر فقر و فا قہ کا زمانہ تھا جنگوں پر جنگيں ہو رہی 
  کے يہا ں اپنا گھر تھا تھيں چا ر سو اصحا ب صفہ تھے وه اس قدر غريب تھے نہ ان 

اور نہ کھا نے کے لئے پيسہ تھا يہ لو گ مسجد ميں رہتے تھے هللا کے رسو ل جو کچھ جہاں سے بھی مل گيا آ کر 
  انہيں اپنے ہا تھوں سے کھال تے تھے 

ے رسول هللا کے رسول کو کچھ کھجو ريں مليں تو وه آ کر خود اپنے ہا تھوں سے ان کو تقسيم کی ايک نے کہا هللا ک
مگر ہم ميں سے کسی کا پيٹ نہيں بھر ا ہے. هللا کے رسول نے کہا ميرے پا س جو کچھ تھا ليکر آ يا ہوں پھر جہاں 

سے ملے گا ميں آ پ کی خد مت ميں حاضر کردوں گاا  کے رسو ل (ص) نے فر ما يا آ ج تم لو گ اس قدر فقير ہو 
ک زما نہ آ ئے گا کہ مسلما ن اس قدر پيسہ وا لے ہوجا ئيں گے کہ ان کہ تم پيٹ بھر کر کجھو رنہيں کھا سکتے ہو ا ي

  کے گھروں کی ديوا ر يں اس قدر بلند ہو جا ئيں گی کہ وه خا نہ کعبہ کی د يواروں سے بھی بلند ہو ں گی 
ہيں کہ ا  اس زما نہ ميں يہ تصور نہيں تھا کہ اتنے بڑے بڑے گھر بنا ئے جا ئيں گے هللا کے رسول (ص) فر ما ر ہے

يک زما نہ ميں مسلما ن اتنے امير ہو جا ئيں گے کہ جب دستر خو ان پر بيٹھيں گے تو ان کے پليٹوں ميں بو ٹيا ں ہی 
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  بوٹياں ہوں گی 
وه بيچا رے اصحا ب جو فقر و فا قہ کے شکا ر تھے کہنے لگے هللا کے رسول کا ش ہم اس زمانے ميں ہوتے، هللا کے

ں بہت برا زما نہ ہے يہ مت کہو کہ وه اچھا زما نہ ہے سارے يہ چار سو فقرا ،اصحا ب حير ان رسول نے فر ما يا: نہي
  ہو گئے هللا کے رسول ابھی تو آپ تعريف کر ر ہے تھے کہ وه بہت اونچی اونچی عمارتيں بنا ئيں گے 

گو شت ہی گو شت ان کے جب دستر خو ان پر بيٹھيں گے تو و ه ہما ری طر ح بھوکے وپيا سے نہين ر ہيں گے بلکہ 
پليٹو ں ميں ہو گا مگر آ پ فر ما ر ہے ہيں وه بہت بر ا زما نہ ہے هللا کے رسول نے فرما يا وه بہت بر ا ز ما نہ ہے ہا 
ن تم فقير ہو مگر تمھا ر ے شکم ميں لقمٔہ حر ام نہيں ہے مگر وه زما نہ ہے کہ لو گوں کے پيٹ حرا م غذا سے بھر ے

اًيہ وہی بر ا زما نہ ہے هللا کے رسو ل اکثريت کی با ت کر ر ہے ہيں کہ اس زما نے ميں اکثر لوگ ہو ئے ہيں وا قع
حرام خور ہوں گے آ ج کتنے مسلما ن ہيں جو سود خو ر بھی بن چکے ہيں اور سود کو اپنے عقلی دال ئل سے جا ئز ہو

اور عاقل سمجھتے ہيں آ ج کے زما نے کا نے کے لئے کو شش کر تے ہيں يعنی خود کو خدا سے بھی زيا ده عالم 
مشکل ترين زما نہ رزق حال ل ہے اگر ہم نے رزق حالل حا صل کر ليا تو ہما ری ہر عبا د ت قبو ل ہے کس نبی کے 

کے پا س معمو لی  -کے ما ننے والے ہيں تا ر يخ ميں ملتا ہے کہ مو ال علی  -ہم ما ننے والے ہيں کس مو ال علی 
کجھو ر کے ساتھ رو ٹی کھا ر ہے تھے اور وه کجھو ر( کو ا لٹی) ميں سب سے ادنٰی (کوا لٹی) کی  کھجو ريں تھيں

پا نی ميں ابال ہو ا کدو جو کی سو کھی رو ٹی کے سا تھ کھا  -کھجو ر يں تھيں پھر تاريخ ميں ملتا ہے کہ مو ال علی 
کے ماننے والے ہيں اس کے بعد مو ال فر ما تے  -رہے ہيں اور کھا نے کے بعد کہتے ہيں شکر الحمد  ہم اس علی 

ہيں: اے لوگو ں يہ انسان کا پيٹ ہے جو اس ساده غذا سے بھی بھر جا تا ہے اس کے بعد پيٹ پر ہا تھ رکھ کر فر ما تے
ہيں خدا کی لعنت ہو اس پر جو پيٹ کی وجہ سے جہنمی بنے آ خر کھا نے کی لذت کب تک ہے لذيذ سے لذيذ تب تک 

ب تک کھا نا منہ ميں ہے نگلنے کے بعد کو ئی لذت نہيں ہے وہی لذيذ کھا نا آٹھ گھنٹے کے بعد نجس تر ين بد بو ہے ج
دا ر تر ين شکل ميں بيت الخال ميں بطن سے خا ر ج ہو جا تا ہے اس غذا کے لئے انسان خدا کی مخا لفت کر ے جو 

ر بد بو کے ساتھ بطن سے خا ر ج ہو جا تی ہے اس غذا کےغذا آ ٹھ گھنٹے ميں انتھا ئی نجس تر يں شکل وصور ت او
لئے انسان اس قدر بد بخت بن جا ئے کہ نہ عبا د ت قبول، نہ نماز قبو ل، نہ ر و زه قبو ل، کو ئی بھی عبا د ت قبو ل 

رست نہيں ہے حق ہے جو مو ال نے فر ما يا، لعنت ہو اس پر جو اس پيٹ کی وجہ سے جہنمی بنے اگر کو ئی شکم پ
ہے وه خو د کو خدا پرست نہ کہال ئے اگر کو ئی لذت پر ست ہے لذت کے سا منے خد ا کی بھی تو ہين کر ر ہا ہے نبی
کی بھی تو ہين کر ر ہا ہے انسان شکم پر ست اور ہے خدا پر ست اور ہے خدا پرست کبھی شکم کی وجہ سے دو منٹ 

ڑھا تا ہے اگر رزق حالل مل گيا تو سب کچھ مل گيا عبا د ت کےکی لذت کی وجہ سے لقمٔہ حرام کی طر ف ہاتھ نہيں ب
دس اجزا ء ہيں روزه حج زکا ت يہ تمام عبا د تين جو ہيں هللا کے رسول فر ما تے ہيں ا يک جز ء ميں ہيں مگر عبا د ت

عبا د ت نہيں کا نو حصہ رزق حالل کما کر رزق حال ل کھا نے ميں ہے نماز نو حصہ عبا دت نہيں ہے روزه نو حصہ 
ہے فر ما يا سا ری عباد تيں ايک جز ء ميں شامل ہيں مگر نو حصہ عبا د ت رزق حال ل کمانے اور رزق حالل کھا نے

ميں ہے اگر انسان رزق حال ل نہيں کھا ر ہا ہے تو وه انسان کتے، خنزير سے بھی بد تر ہے پيٹ تو کتا بھی اپنا بھر 
ہيں ہے خد ا رزق کا فر کو بھی ديتا ہے خد ا رزق نجس ترين حيو ان کو بھی ديتا ہے ليتا ہے پيٹ بھر نا کو ئی کما ل ن

کمال يہ ہے کہ جب انسان لقمہ کو منہ ميں رکھے اس کے با رے ميں سو فيصدی يقين ہو کہ يہ حالل ہے آج کے زما 
ھ لوگ بيچا ر ے نا د انی نے ميں کچھ لو گ جا نتے ہو ئے حرا م کھاتے ہيں رشو ت ليتے ہيں خيا نت کرتے ہيں کچ

ميں حرا م کھا تے ہيں کچھ لو گ يا ری دوستی ميں حرا م کھا تے ہيں دو ست اس کا ما ل تو حرام ہے ا گر اس کے 
دعو ت ميں نہ جا ئيں تو و ه نا را ض ہو جا ئے گا مختلف بہانوں سے کسی نہ کسی طر ح سے يہ لقمٔہ حرا م پيٹ ميں 

رام پہنچا وہا ں عبا د ت ضائع ہو جا تی ہے عبا د ت کا کوئی نتيجہ نہيں نکلتا ہے هللا کے چال جا تا ہے جہاں لقمٔہ ح
رسول فر ما تے ہيں: ا گر کو ئی حرام کھا رہا ہے وه ايسے کا م کر ر ہا ہے کہ جيسے کو ئی احمق اور نا دا ن دريا 

  نے واال اپنا گھر جنت ميں نہيں بنا سکتا ہے  ميں گھر بنا نا چا ہتا ہے پا نی ميں گھر نہيں بن سکتا ہے، حرا م کھا
 اختتام 

 



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

 
 

 مجموعہ تقارير

 

  ٢مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  فقد قال هللا تبارک و تعا لی فی کتابہ المجيد 

   بسم هللا الرحمن الرحيم (( الذين يتبعو ن الرسو ل النبی االمی الذی يجدو نہ مکتو با ً عندھم فی التو را ة و االنجيل))
قر آن کر يم ميں پروردگا ر اعال ن فر ما ر ہا ہے اے مسلما نو ! جس نبی پا ک محمد (ص) کا تم کلمہ پڑھتے ہوجس نبی کی 
تم اتباع، پيروی کر تے ہو اے مسلمانوں تمہارے نبی کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ہم نے تمہا رے نبی کی والدت سے پہلے ان 

  نہ يعنی قيا مت تک تمہار ے نبی کاتذ کره توريت اور انجيل ميں باقی ر ہے گا  کا ذ کر انجيل ميں بھی کيا ہے يجدو
لہذا مسلما نوں کو تبليغ کا حق پہنچتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کرمسيحيوں کو مسلما ن بنا ئيں کيوں کہ ان کی کتا بوں ميں ہما رے 

او جہ ہے کہ اس کے بجا ئے مسلمان عسا ئيوں کو نبی کابھی تذ کر ه ہے اور اسالم کی حقانيت کا بھی تذ کر ه ہے ليکن کي
مسلما ن بنائيں مگرعيسا ئی مسلمان مما لک ميں آ کر مسلما نو ں کو عيسا ئی بنا رہے ہيں اس کی کيا وجہ ہے دوبڑے ظا ہر 

، بڑی آسا نی ی اسبا ب نظرآتے ہيں تو اس وقت دنيا ميں جو پا ورفل چيزہے وه ہے ميڈ يا يعنی ريڈيو، ٹيليويزن ، اخبا رات
فيصدی جودنيا کی ميڈ يا ہے اس پر يا عيسائيوں کا قبضہ ہے يا يہو ديوں کاقبضہ ہے مسلما  ٩٠سے ہم کہہ سکتے ہيں کہ 

  نوں کے ہاتھ ميں کوئی ميڈيا نہيں ہے 
يں بين االقوامی سطح پر کوئی ہمارا ميڈيانہيں ہے ميڈ يا کے بعدجوسب سے زياده طا قتورچيز وه آج کے زما نے م

اقتصاديات ہيں سو فصدی دنيا کے اقتصاديات پر عيسا ئيوں اوريہو ديوں کاقبضہ ہے عيسا ئی ،يہو د ی جب چا ہيں جس 
ملک کی کر نسی کوکا غذ بنا سکتے ہيں مثا ل کے طو رپرايک زما نہ تھاکہ آپ ايک ڈا لر خريدنے کے لئے با ره رو پيہ 

ٹھ روپئے خر چ کر رہے ہيں کہاں با ره کہاں ساٹھ رو پيہ کتنے ز يا ده ديتے تھے آج آپ ايک ڈالر خريد نے کے لئے سا
پيسوں سے آپ ڈ ا لرخر يد رہے ہيں جبکہ آپ د بئی ميں جائيں کہ درہم اور ڈا لر کا رشتہ ايک ہے يہاں باره سے ساٹھ کيوں 

ہلے دس روپيہ کی تھی عيسائی دس ہو ا ا س سے کتنانقصا ن ہوااور عيسا ئيت کوکيافا ئده مال يعنی اب جو چيز دس سال پ
  روپيہ دے کر خريدتے تھے آج وه چا ر آنے ميں خر يد رہے ہيں

کيوں کہ ا قتصادپر آج کے فرعو نو ن کاقبضہ ہے لہذاجب وه چاہتے ہيں کہ مسلمان ممالک ميں اقتصا د ی بحر ان بپا کر تے
اور مصنو عی فقر کو پيد ا کياتھا او ر اس کے  ہيں مصنوعی فقرپيد ا کرتے ہيں جس طرح سے اتھيوپی انہوں نے قحط

) کا ہاتھ تھايہ دونوں ادارے جن کے خال ف اب کئی ممالک ميں مظا ہر ے mfiپيچھے ورلڈبينک کا ہا تھ تھا ا م اف آ ئی (
ئی ہونے لگے ہيں لو گ سمجھ چکے ہيں کيسے ڈا کو ہيں يہ راہز ن ہيں يہ لو گ مصنوعی فقر کو ايجادکر تے ہيں عيسا 

  ايک طر ف مصنوعی فقر اور غربت کو پيد ا کرتے ہيں 
اور جوہمارے ملک ميں جب فقر بڑھتا ہے تو مشنريزکوموقعہ ملتا ہے کہ وه گيہوں لے کرآتے ہيں کپڑے ليکر آتے ہيں تو 

يہ اس طر ح سے مسيحيت کی پر چار کرتے ہيں اوراس ميں ہمارے حکمر ان بھی ڈايرکٹ ياانڈا يرکٹ شريک ہيں چاہے 
زمانہ ہوياگذ شتہ زما نے ہوں ورلڈبينک کی باالدستی ان غريب ممالک پر قا ئم رہی ہے اور ر ہے گی اورجب تک ان دو 

اداروں کی باالدستی قا ئم ر ہے گی يہاں غربت بڑھتی رہے گی اور جب غربت بڑ ھے گی تو مسيحيو ں کو تبليغ کر نے کا 
ے دھوکے اور فريب سے بڑھی ہے اتھوپيا کو ورلڈ بينک نے اس شر ط پرقرمو قعہ ملے گا اور مسيحيت جہاں بھی بڑھی ہ

ضہ د يا کہ آپ گند م کی فصل نہيں لگائيں گے اور آج بھی نہيں معلو م جس ملک کو ورلڈبينک سے قرضہ ملتا ہے تو ان 
ی اقتصا د يا ت کوتبا ه اکے لئے چا ليس پچا س قسم کے شر ا ئط ر کھے جا تے ہيں ا ورانہيں شر ائط کے سا تھ اس ملک ک

ور بر با د کياجاتاہے اور نا د ان پيسہ پرست حکمر ان دنيا پر ست حکمر ان اس ظا ہری ڈا لرکی چمک ميں آ کر اس فيصلہ 
پر سا ئن کر ديتے ہيں اورپو رے ملک کوتبا ه اور بر با د کر د يتے ہيں اتھوپيا ميں کيسے غربت بڑھی ا ن کوکہاگيا کہ آپ 

فصل نہيں لگا ئيں گے اس کے بد لہ ميں آ پ کپا س کی فصل لگا ئيں تو ہم آپ کو لو ن ديں گے ا ب کپا س کی  گند م کی
فصل لگی کپاس کو امريکا سستا لے گيااب جب کپا س چلی گئی تو اسے کيا کھائيں گے مٹی تو نہيں کھا سکتے گند م ہو تی 

تھی اس کے بعدکئی سو مشنريزوالے لو گ گند م ليکر پہنچ گئے اورکہا تو وه کھا تے لہذايہ سا زشی قحط تھا جواتھوپيا ميں 
کہ گند م لے لو اور عيسا ئی بن جاؤلہذا ا ب آپ د يکھ ر ہے ہيں ايسے عيسا ئيت بڑ ھی ہے فريب اور دھو کہ سے بڑھ ر ہی

اس توريت اور انجيل ہے نہ ال جک کے ذريعے سے بڑھ ر ہی ہے اورنہ منطق کے ذريعے سے بڑھ ر ہی ہے ہم آ ج بھی 
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  سے ا سال م کی حقانيت کو ثا بت کر سکتے ہيں 
  ہم اسال م کوفلسفی دالئل سے غير وں کی کتا بو ں سے اور توريت اور انجيل سے بھی ثا بت کر سکتے ہيں 

ت آ پ نے گذشتہ دروس ميں سنا ہوگاکہ حضرت ابراہيم کا سجده بھی مو جودہے حضرت مو سی کا سجده ثابت ہے ، حضر
عزير کا سجده ثا بت ہے حضرت ہا ر ون کا سجده ثا بت ہے حضرت عيسی کا سجده ثابت ہے جب تمام بزرگان انبيا ء سجده 

کر تے ہو ئے توريت اور انجيل ميں نظر آ تے ہيں توہما را سوال ہے کہ ا ے عيسا ئيو! ا گريہ تو ريت اور انجيل حق ہے 
نہيں آتا ہے مگرہم الحمد  مسلما نوں کی نمازسجده کے بغير نہيں ہو سکتی توتمہاری کسی عبا د ت ميں سجده نظر کيوں 

  ہے 
آ ج کل عيسا ئی اوريہود ی ايک بہت بڑا پروپيکنڈه اسال م اور قرآن کے خالف کر تے ہيں کہتے ہيں کہ اسال م دين بر بر يت

ہے حيو انيت کا عنصر ہے بہت بڑے بڑے پرو ہے اسال م کے قوانين و حشی ہيں اسال م کے قو ا نين ميں جہا لت کا عنصر 
  پيکنڈے ہو تے ہيں 

کبھی يہ بيسيک بھی وائس آف امريکاسے ا کثر اخبا ر وں ميں يہ مضامين نظر آتے ہيں ا سال م دين بربر يت ہے قر آن اور 
ا رو کہ وه مر جا ئےاسال م ميں ہے کہ اگر کو ئی مرد يا عور ت زنا کر ے تو اسے کمرتک دفن کرو اور اسے اتنے پتھر م

يہ قا نو ن بربر يت کا قا نو ن ہے اور افسوس جولو گ (وسٹر) نائز ہيں و ه اس پروپيکنڈه کا شکار ہو جا تے ہيں کہتے ہيں 
بات تو درست ہے کہ اتناسخت قا نون جس ميں کو ئی ر حم کی گنجا ئش نہيں ہے کہ اسے اتنے پتھرما روکہ يہاں تک کہ وه 

ئے سب سے بڑا پرو پکنڈه ہے جب ا ير ان کا نقال ب آ يا يہ سز ا ئيں شروع ہو ئيں تو انہوں نے  تڑپ تڑپ کرمر جا
پروپيکنڈه کر نا شرو ع کيا يا کبھی زانی کو سعودی عرب ميں سزا ئيں ملتی ہيں چہ جا ئيکہ و ہاں کا انداز کچھ اورہے 

حشيا نہ ہيں ہم تو ريت اور انجيل سے اس مسئلہ کو ثا بت  پھربھی اسال م کے خال ف پروپيکنڈه ہے کہ ا سال م کے احکا م و
  کرنے سے پہلے اس سے عقلی دليل دينا چاہتے ہيں 

خود امريکا کے پليس کی رپوٹ ہے امريکا جو خو دکوسوپرپا ورکہال تا ہے امريکی پليس کی رپور ٹ کے مطابق امريکا 
  ہ ہوتا ہے ميں ہر ايک منٹ ميں کسی نہ کسی شہرميں کسی عور ت پر حمل

اس و حشيا نہ حملہ سے اس عو ر ت کی عز ت کو بر با دکيا جا تا ہے اور اکثرمواقع پر اسے زخمی يا اسے قتل کياجا تا 
  ہے 

تا کہ يہ شکا يت پليس تک نہ پہونچے ہرايک منٹ ميں، توچو بيس گھنٹوں ميں کتنے کيسيسز ہوں گے ہز اروں کی تعداد ہے 
تے ہيں پڑھے لکھے کہتے ہيں اس ملک کا يہ حا ل ہے ہر ايک منٹ ميں عور ت پر وحشا نہ کہ جو خو دکو سوا الئزکہال

  حملہ کا سلسلہ آج بھی جا ری ہے اور ان خو ا تين سے جب انٹرويو ميں سوال کئے جا تے ہيں 
اہرہے جہاں آگ تووه بھی ا يسی ہی کہتی ہيں کہ ا نکوايسی سز ا ئيں ان لو گوں کو دی جا ئے جيسی قرآن نے کہی ہيں ظ

جلے گی وہا ں احساس ہو گاجس عو ر ت کی زند گی بر با د ہو گی جسکی زندگی بر با د ہو گی و ہی اس فيصلہ کی حما يت 
کرے گا کہ يقينا ً اس طرح سے بر با د کياجا ئے ا ب آئيے اسال م کی طر ف ا ير ان ميں انقالب اسال می کے بعد ز انيوں کو 

، قم ميں ا کيس سا ل ميں دو يا چا رسے زيا ده لو گوں کوسنگسا رنہيں کيا گيا پو رے ملک ميں  سنگسا ر کرنا شروع کيا
اکيس سال ميں پو رے اير ان ميں پچاس يا سا ٹھ افر اد ہو ں گے جنہيں سنگسا ر کيا گيا تھاليکن اس کے بعد اس کا فائده 

بچ گئی اور اور جا ن بھی محفو ط ہو گئی کيو ں کہ شاه ا ير ان کياہوانفسياتی فائده يہ ہواکہ ال کھوں خو اتيں کی عز ت بھی 
کے زمانے ميں اس زمانے ميں تہران ميں حملو ں کا ر يشو لنڈ ن اور امريکا کے برابر تھاليکن ا ب مشھد مقدس ميں جا ئيں

گ ہيں يہ ايک نفسيا دو بجے تين بجے چا ر بجے تنہاعو ر ت حر م سے آ ر ام سے ا پنے گھرسے جا ر ہی ہے يہ وہی لو 
تی قر آ ن کا فيصلہ ہے کہ ا گر ا يک مجر م کوسزادی جا ئے جو ديگر لو گ جو جرم بھی کر نا چاہيں گے تو نفسيا تی 

طورپر و ه جر م سے رک جا ئيں گے اورہزاروں لو گوں کی جان بج جا ئے گی جبکہ امريکا ميں ايک سال ميں ر يپور ٹ 
بر با د کرنے کے بعد قتل کيا جا تا ہے ان کی تعدادہزا ر وں ميں ہے ا ب تو ريت ا ور انجيل آئی ہے ايسی خو ا تيں جن کو 

سے اس مسئلہ کو ثا بت کر يں گے کيوں کہ بہت سا رے لو گ جو خودکو وسٹر نا ئز کہال تے ہيں وه بھی اس پروپيکنڈه کے
  وحشيا نہ ہيںشکا ر ہو تے ہو ئے اور اعتر ا ض کر تے ہيں کہ اسال م کی سز ائيں 

 But spouse the man aqusasion are to and herتو چپٹر کا نا م ڈيوٹو رنمی چپٹر کا نمبربا ئس آيت کا نمبر بيس 
wertnet who not be proved an such cases juje must take the girl to the ter father  

نے بد کا ری کی ہے اس صورت ميں اس عورت کو اس کےيہ تو ريت کا حکم ہے کہ اگر کسی عو ر ت پر الزام ہو کہ اس 
  با پ کے گھر لے جاؤ
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And man of the town will stone her to tha t she has cometed a disgrase full crime ((  
ے اورجو شہر کا حا کم ہو وه حکم دے کہ اس بد کا ر عور ت کو اتنے پتھر ما رويہا ن تک کہ اسے مو ت آجائے اب آ پ ن

ديکھا کہ سنگسا ر کا حکم فقط قرآن مجيد ميں نہيں ہے بلکہ تو ريت اور انجيل ميں بھی مو جو د ہے کيو ں کہ (( ان الدين 
عندهللا االسال م)) خد ا کے نزد يک دين اسال م ہے خضر ت آ دم کے زمانے ميں بھی ديں اسال م تھا حضرت نو ح کے زما 

سی کے زما نے ميں بھی دين اسالم تھا حضرت عيسی کے زما نے ميں بھی دين نے ميں بھی دين اسال م تھا حضرت مو 
حضرت ٨اسال م تھا اب اسی طر ح سے انجيل سے اسی طرح کا ايک رفريس نيو ٹسٹامناف جو ن جپٹر کا نام جو ن اور نمبر

 They say to jeses this woman was cought in the veryاے استا د محتر م  Teacherعيسی کولو گو ں نے کہا 
act of adelty the low of m oses say the ston her what do you say  لو گو ں نے حضرت عيسی سے کہا کے

اس عورت کو ہم نے پکڑا ہے ثا بت ہو اہے کہ اس نے بد کا ری کی ہے شريعت مو سی ميں حکم ہے کہ اسے پتھر ما ر ما 
 so he stodup again and said " all write stone her butم ہے ر کر ختم کردو اے حضرت عيسی آ پ کا کيا حک

let thoses who have never sin throw the first  
حضرت عيسی نے فرما يا صحيح ہے اسے پتھر مارو مگر ميرا قا نو ن يہ ہے کہ اسے پتھروه ما ر ے جس نے خودکبھی 

گسا ر کر نے کا حکم انجيل سے ثا بت ہے اب وه عيسا ئی وه يہو زنانہ نہ کيا ہو سنگسا ر کا حکم توريت سے ثابت ہے سن
  دی جس منھ سے کہتے ہيں کہ يہ احکا م وحشيانہ ہيں ياتو اپنی کتا بو ں سے جا ہل ہيں يا اس حقيقت کوچھپا رہے ہيں 

حضرت عيسی فر ٢٧مبر اب ايک آ يت ا نجيل سے ہے نيو ٹسٹا من اف متھيو چپٹر مانمبرپا نچ ميتھيو متی کی انجيل آيت کا ن
 you have hurd tha t the lose of m oses say dont cometed adenty but a sa y any one whoما تے ہيں 

even loke at woman with lust in his eyes ha s already cometed adenty  
کا ری گنا ه کبيره ہے مگر مير ا قا نو  حضرت عيسی فر ما ر ہے ہيں حضرت مو سی کا قا نو ن ہے کہ بد کا ری نہ کرو بد

ن يہ ہے اگر کو ئی آنکھو ں کے سا تھ کسی عو رت کی طر ف لذت سے ديکھے تو يہ انسان آنکھوں سے بد کا ری کرر ہا 
اگرتمھار ی  even it is your good eyes cause you so if your eyeہے اس کے بعد حضرت عيسٰی فر ما تے ہيں 

اس  so lust got it out and throw it awayاچھی ہوں ليکن اگر يہ آ نکھ تجھ سے گنا ه کروا رہی ہے  آنکھيں کتنی بھی
آ نکھ کو نکا ل دواس کو دو ر پھينک دو چاہے وه تمہا ری ا چھی آنکھ ہے اگرتم نے ا يک آنکھ کو دو رپھينکا فقط تم نے 

کھو ں سے بدکا ری کر تے رہے اورتم آنکھوں سے بدکا ری کر بدن کا عضو ضائع کيا ليکن اگروه آنکھ باقی رہی اورتم آن
تے رہے تووه آنکھ سبب بنے گی کہ تمہا را بدن ايک دن جہنم ميں جلے گاانجيل کيا کہہ ر ہی ہے حضرت عيسٰی کيا کہہ 

ے حرام رہے ہيں اور عيسائيوں کا عمل آ پ کيا ديکھ رہے ہيں حضرت عيسٰی فر ما رہے ہيں اگر کسی عورت کو آنکھ س
  کی نظر سے ديکھ رہے ہو اس آنکھ کو نکا ل دوکيو ں کہ وه آنکھ تمہيں جہنمی بنا ئے گی

چند سا ل پہلے امريکا کے ہو م منسٹر انھو ں نے آ کرٹليويژن پر اعالن کيا ہما رے يہاں فيملی الئف ختم ہو ر ہی ہے اس 
حرام زا دے ہيں جبکہ انجيل ميں يہ کيو ں، آ ج عيسائيو وقت امريکا ميں جو نيو جنريشن ہے وه پچاس فيصدی سے زيا ده وه

ں کے يہاں شر م ختم ہے کيو ں آج عيسائی ہر ملک ميں اقرار کر رہے ہيں کہ حرام زادوں کی تعداد حالل زادوں سے زياده 
کيوں کہ  ہے اس کی وجہ کيا ہے انجيل ميں جبکہ يہ آيت بھی مو جود ہے عيسٰی کا حکم بھی موجود ہے يہ اس لئے ہے

عيسا ئيوں کے يہا ں امر با لمعروف ختم ہو چکا ہے نہی عن المنکر ختم ہوچکا ہے اے مسلمانو ں امام حسين کا شکر ادا کرو
کر بالميں علی اکبر جيسے جو ان قر با ن نہ کر تے اگر امام حسين -اے مسلما نو! شکرکر بال کے شہداء کا، اگر امام حسين 

  ے الل قر بان نہ کر تے کر بال ميں علی اصغرجيس-
کر بال ميں عباس جيسے دلير اور شجاع با وفا قر با ن نہ کرتے ياد رکھئے پھر آج مسلما نوں ميں بھی نہ -اگر امام حسين 

  غير ت ہو تی نہ شر م ہو تی اور نہ کو ئی حال ل زا ده ہو تا يزيدوہی کچھ کر ناچا ہتے تھے 
معروف مسلما نوں ميں ہے وه حسين کے صدقہ سے ہے آ ج نہی عن المنکر شيعہ سنی جوعيسا ئی با دشاه نے کيا آج امر با ل

ميں ہے وه حسين کے صدقے ميں ہے آج اگر غير ت مسلما نوں ميں ہے وه حسين کے صدقے ميں ہے ا گر حيااور شرم اور
ا ری ملت کابھی وہی حشر ہو کے صدقے ميں ہے اگر حسين قر با نيا ن نہ ديتے تو آج ہم -عفت خو اتين ميں ہے تو حسين 

  تاجوآج عيسائيوں کاحشر ہے کہ حالل زادوں کی تعداد کم ہے اور حر ام زادوں کی تعداد زياده ہے 
  زنا،بد کا ری ايسی چيز و ں کوگناه تک نہيں سمجھا جاتاہے 

يت کا پيغام ہے حضرت امام اب آ پ نے اندا زه لگا ليا کہ حضرت عيسٰی کياپيغا م دے رہے ہيں يہ وہی پيغا م ہے جو اہل ب
کی بھی ايک نورا نی رو ايت ہے امام فر ما تے ہيں اے لو گو! اگرانسان متقی نہ ہواگر انسان متو جہ نہ  - جعفر صادق 
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ہوتوانسان کا بد ن کا عضو زناکا ری سے نجس ہو تا ہے مگر وه جا ہل انسان بے خبر ہے فر ما يا: ا گر کو ئی اپنی آنکھ 
سے ديکھ ر ہا ہے وه اسکی يہ آ نکھ زناکے گنا ه ميں مبتال ہے اگر کو ئی عورت کی خوبصورت آواز سن سے کسی کولذت 

ر ہا ہے امام فر ما ر ہے ہيں يہ کا ن سے زنا اور بد کا ری کر رہا ہے ا گرکو ئی نا محر م عو ر ت سے ہا تھ مالرہا ہے 
فضو ل کال م نا محر م عورت سے کر ر ہا ہے پيامبر (ص)کی حد توامام نے فرماياہاتھ سے بد کا ری کر رہا ہے ا گر کو ئی

يث ہے مرد اور عورت کے لئے حکم ہے کہ نا محرم سے چا ر جملو ں سے زياده با ت نہ کرے اگرکو ئی انسان نا محر م 
ون کہتا ہے عورت سے گپ شپ لگارہا ہے تو امام فرمارہے ہيں تو يہ زبا ن سے زنا کر ر ہا ہے حديث ہے کہ شيطا ن ملع

جب کو ئی مر د نا محرم عو رت کو ديکھتا ہے جب کو ئی نا محر م عورت نا محر م مر د کوديکھتی ہے تو اس وقت شيطا 
ن کہتا ہے ميں ايک تيرچال تا ہو ں جسکا شيطا نی زہردونوں کے ذ ہنوں ميں پھل جا تا ہے اوران کا ايمان تبا ه ہو جا تا ہے 

  فرما يا، جو انجيل ميں حضرت عيسٰی نے فر ما يا تھا حضرت عيسٰی فرما تے ہيں نے بھی وہی -اور مو العلی 
ا ندھا ہونابہترہے اس“ ذھا ب النظرخير من النظر”نے کيا فر ما يا:  -اس آنکھ کو نکال دو جوتمہيں جہنمی بنا ئے مو ال علی 

 -بنا ابن ملجم پہلے موال علی  -سے قا تل امام علی سے کہ وه آنکھيں تمہيں جہنمی بنا ديں .ابن ملجم انہيں آنکھو ں کی وجہ 
نے اس کو اس وقت يہ جملہ کہا جب اس نے آنکھوں سے گناه کی ہے فرمايا (( انت قاتلی)) تو مير ا -کادشمن نہ تھاموالعلی 

ہو ں تو مير ا سر قلم قا تل ہے تو ا س نے سرجھکا يا اور موالکے ہا تھ ميں ا پنی تلو ا ر دی کہا مو ال ، ميں مو الکا دشمن 
  نے وه تاريخی جملہ پڑھاکہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا ديناعدل علی کے خال ف ہے -کر د يجئے مو العلی 

تو نے ابھی تک جر م نہيں کياکيسے قاتل بنا جو سر کٹو ا نے کے لئے تيا ر تھا آنکھو ں کی گنا ہوں کی وجہ سے ا يسا ہو ا 
و لی نہ سمجھے وه عورت جس کا نام قتا ملہ تھاجوکوفہ کی سب سے حسين ترين عورت آنکھوں کی گناہوں کوکو ئی معم

تھی کئی با دشا ه ،گورنرنے اس سے شا دی کر نا چا ہا مگر اس نے انکار کر ديا ابن ملجم نے ان آنکھو ں سے جب اس 
نہ عورت نے کہا ميرے مہر ميں عورت کو ديکھا اور ديکھا کے يہ ايسی حسين عو رت ہے شاد ی کر نا چاہا تو ا س ملعو

-ايک شر ط اگرتو علی کو قتل کرے گاتو ميں تجھ سے شا دی کروں گی اب آپنے د يکھا کيايہ نگاه حرام انسان کو موال علی 
کا قاتل بنا سکتی ہے اسی لئے موال فر ما رہے ہيں کہ اندھا ہو نا بہترہے کيو ن کہ زنا کی ابتدا آنکھو ں سے ہے ا گر کو ئی 

نکھوں پر کنٹر ول نہ کر ے تو وه انسا ن بر با دہو جاتا ہے آ ج قد م قدم پرگنا ه ہے غير شا د ی شده افراد کے لئے ال زم ہےآ
کہ ا پنی آنکھوں پر کنٹرول ر کھيں تا کہ اس گنا ه ميں مبتال نہ ہو ں چند منٹ کی حقيرپست لذت کی وجہ سے ا بدی جہنم کی

فر ما  -انسان کی رزق حالل غذا نہيں ہے تو آنکھوں پرکنٹر ول کر نابہت مشکل ہے مو ال علی آ گ کو تيا ر نہ کر يں اگر 
تے ہيں اے انسان اگر تير ا رزق حالل نہيں ہے نہ تيری تسبيح قبول ہے اور نہ تيری استغفا ر قبو ل ہے کيو ں کہ يہ زبا ن 

ر ہم ا گرہما ری آنکھ رزق حرام سے طا قت لے ر تيری اسی سے طا قت لے رہی ہے يہ رز ق سے طا قت لے رہی ہے ا گ
ہی ہے تو پھر ان آ نکھوں کومتقی بننا بہت مشکل ہے حضر ت محمد (ص) هللا کے رسول فرما تے ہيں کہ ((من اکل لقمة حر

اس  ا م ...)) ا گر انسان ايک لقمہ حرام کا کھالے چا ليس دن تک نہ اس کی دعاقبو ل ہے نہ ا س کی عبا د ت قبو ل ہے
زمانے ميں ہم اطر اف ميں نظرڈا لتے ہيں تو ہر طر ف حرام ہی حرام ہے سب سے بڑا جہاد آج کل کالقمٔہ حالل کھا نا ہے 

اگر کسی کی چا ليس دن تک عبادت قبو ل نہ ہو تو انسان ا س سے بڑھ کر کيابر با د ہو گا تو ا نسان حيو ان سے بھی 
  بدترہوجا تا ہے

سا ل سے با رش نہ ہوئی مر دا ر نجس ہڈيا ں کھا نے پرمجبو ر ہو گئے عذائيں مانگ مانگ  بنی اسر ا ئيل ميں سا ت
  کرتھک گئے بارش کے لئے نماز پڑھ پڑھ کرتھک گئے مگر با رش کا ايک قطره نا زل نہيں ہوا 

ے حضرت موسٰی حضر ت مو سٰی کے پاس آئے اے مو سٰی ہم سب مر جا ئيں گے فقط اتنا بتالئيے کہ کس گنا ه کی سز ا ہ
کو ه طو ر پر گئے خد اکی وحی نا ز ل ہوئی اے موسٰی کتنا ہی يہ لوگ دعائيں مانگيں ان کی دعا ئيں قبو ل نہيں ہونگی با 

  رش کا ايک قطر ه نا زل نہيں ہو گا پروردگا ر کس گنا ه کی وجہ سے، 
حق غضب کر ر ہے ہيں ايک دوسرے کوکا  فر ما يا: اس لئے کہ انکے پيٹ حرام سے بھرے ہوئے ہيں يہ ايک دو سرے کا

ٹ رہے ہيں کسی کا فا ئده نہيں ہے پاکستا ن کا حا ل يہی ہے کہ ہر ايک ايک دو سرے کو کاٹ رہا ہے ا گرکو ئی مصالحہ 
واال ا گر کو ئی مالو ٹ کر رہا ہے پہلے ا گر اسپيسلسٹ کے پاس لے جائيں تو وه بھی يہی کر تا ہے دفترواال بھی يہی کرتا 

  ہے يعنی سب ہم ايک دو سرے کو کا ٹ رہے ہيں ايک دوسرے کو کا ٹ رہے ہيں 
ايک دوسرے کا ما ل فريب سے چھين رہے ہيں يہ آج پا کستا ن کا حا ل ہے جب تک حرا م کونہ چھو ر ديں جب تک دعا 

سے واپس ديا ا ب جو آ کر ئيں قبو ل نہ ہونگی تو مجبو ر ہو گئے اب جس جس نے جس کا بھی ما ل کھا يا تھااس نے آ کر ا
دعا ما نگی تو خداوند عالم نے ايسی با ر ش نا زل کی کہ دو با ره پوری فصلينآ با د ہو گئيں با غ پھر نکلنے لگے آج ہما رے
ملک کا بھی يہی حشر ہے کتنے عال قہ ہيں جہاں حيوان مر رہے ہيں يہ ہما رے گناہوں کا سبب ہے دعائيں مستجا ب نہيں ہو
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بارش کے لئے کتنی مر تبہ نمازيں پڑہيں گئی مگربا ر ش نہيں آرہی ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ آج ہماری و ہی حا  ری ہيں
  لت ہے جو بنی اسر ا ئيل کی تھی کہ ہر ايک بند ه دو سرے کو کا ٹ رہا ہے 

  دو سرے کی جيب کا ٹنے کے لئے چکر ميں ہی ہے 
بو ل نہيں ہے سب سے عظيم عباد ت رزق حالل کھا نا اور کمانا ہے نماز ا گررزق حالل نہيں تو انسان کی کو ئی عبادت ق

رو زه حج زکا ت يہ سب ا يک حصہ ہيں اے مو منين کو شش کر يں کہ رزق حال ل ہما رے پيٹ ميں جا ئے تو عبا د ت ميں
ہا ہے مگر رزق حالل لذت بھی ملے گی ذ کر حسين کی لذت ہزار گنا بڑھ جا ئے گی ايک انسان زيا ر ت عاشور ه پڑھ ر

کھا نے کے بعدتو اسکو لذت ملنے کا کو ئی مقابلہ کو ئی نہيں کرستکتا ہے جس کے پيٹ ميں لقمٔہ حرام نہيں ہے وه کہے 
اے ميرے عاشق تجھ پر “ و عليک السال م”السال م عليک يا ابا عبد هللا تويقينا ً مو الحسين کربالسے ا سے جو اب ديتے ہيں 

ق حالل عزت و عظمت ہے ا گررزق حالل کو ترک کر دياتو انسان حيو ان سے بد تر ہے ايک عابد اور زا ميرا سالم ہو رز
ہد کئی سال عبا د ت کر نے کے بعد هللا اسے و مقام عطا کيا کہ اسے نما ز تہجدميں مزا آنے لگا اور نماز تہجد کی لذ ت 

ر عباد ت ميں لذت رکھی ہے وه خد ا نے کسی چيز ميں نہيں ر فرماتے ہيں خد ا جو دعا او -کتنی ہے امام زين العابد ين 
کھی ہے نہ وه لذت کھا نے ميں پينے ميں نکا ح ميں نہيں ہے مگروه لذت گنہگا ر، حرا م کھا نے پر حرام قر ار دی ہے 

ام ديا تھا اچانک يہ لذت ختم ہو گئی يہ رونے لگااے ميرے ما لک چاليس سال عبا د ت کرنے کے بعدتو نے مجھے يہ مق
مجھ سے يہ مقام کيو ن چھين لياوه لذت عبا دت خشک عباد ت کر تاتھا ا ٹھنا بيٹھنا وه لذت نہ رہی گر يہ نہ رہا رو نے لگا 
مجھے فقط يہ بتا دے کس جرم کی سزا ہے کہ ا س لذت کو تونے مجھ سے واپس لے ليا اس نے اب ديکھا خو اب ميں فر 

رام کھاتا ہے خد ا اس پرعباد ت کی لذت کو حرام قر ار ديتا ہے اب وه خو ا ب سے بيدا ر شتہ کو ديکھافر شتہ نے کہاجو ح
ہوا اب اسے يا د آ يا کہ وه ايک دن کھجو ريں خريدنے گيا تھاجس طرح سے ہما ری بھی عا د ت ہے کہ کو ئی چيزخريدنے 

يہ شر عاًحرام ہے کيو ں کہ اس نے اسے تو ال کے لئے گئے اور بغير اجا زت کے دوانگو ر يا کھجوريں منہ ميں ڈا ل ديا 
  نہيں ہے اس بيچارے سے يھی خطا ہو گئی چکھنے کے لئے بغير اجا ز ت کے ايک کھجو ر منھ ميں رکھ لی 

حاالنکہ نيت بھی بری نہيں تھی مگر شر عاً حر ام ہے اگر کو ئی ايک کھجو ر کھائے تو خد اس پرعبادت کی لذت حرام کر 
سے اند ا ز ه لگائيے کہ رزق حر ام انسان کے لئے ز ہرسے بھی خطر ناک ہے غذ ائے حرام سے جو انسانديتا ہے اب اس 

  کو نقصا ن ہو تا ہے 
کسی اور چيزسے نہيں ملتا ہے آج کل جو مسلما ن پيسہ کما نے کے لئے دکھيت کھا تے ہيں اليگل جا تے ہيں ا گر اسی طر 

نے کے لئے کو شش کر تے ہيں اسی طرح سے وہی کو شش رزق حالل کما ح سے مسلما ن جس سخت محنت سے پيسہ کما
نے کے لئے کی جا ئے تو انسان کارتبہ فر شتوں سے بلند ہو جا ئے گا ليکن آج کل کے زما نے ميں لوگوں کی کوشش کيا 

ہيں ايمان اسالہے، يہ ہے کہ پيسہ کما نے کے لئے کوشش کر تے ہيں مگر رزق حالل کما نے کے لئے کوشش نہيں کر تے 
م کاتقاضا ہے کہ رز ق حال ل کما نے کی کو شش کر و ليکن ا گررزق حرام دروازه کے نز ديک مل رہا ہے گھر ميں بھی 

  مل ر ہا ہے تو وه زہر سے بھی خطر نا ک ہے دنيا بھی بر با د آخر ت بھی بر باد ہے
  

ہے بغيرغيبی مددکے ہم بھی اپنے بيٹوں کو حرام سے نہيں ہم اس سخت زمانے ميں بسر کر رہے ہيں جہاں قد م قدم پر گنا ه 
بچا سکتے ہيں مگر خد ا ہم پرخا ص لطف کر ے خاص عنا يت ہم پر کر ے، عجيب و غريب حديث ہم نے پڑھی کہ فر ما 
ياہے کہ چاليس دن ا گر انسان پو ری کوشش کر ے کہ وه رزق کھا ئے کہ جس کے بارے ميں سو فيصد ی يقين ہو کہ يہ 

  حالل ہے اب ہم کھا تے ہيں کہ آٹا خريدتے ہيں 
ہمارے ملک کی بدبختی ديکھيں کہ اکثر کھانے پينے کی چيزوں پر يہوديوں کاقبضہ ہے، لوراند برادريہو ديوں بھی يہو دی 

اکر تے ہيں ہيں جيسے آپ نے سناکہ حا کم کوفہ نے کہا کہ کوفہ والوں ميں کچھ اولياء خد ا ہيں جوبا د شا ه آتا ہے ا سے دع
و ه مر جا تا ہے تو اس نے سب سے پہلے سب کو فہ کے نيک لو گوں کو حرام کھال يا يہو د ی اس حا کم سے بھی بد تر 
ہيں وه بھی جا نتے ہيں کہ مو منوں کو مسلما نو ن کوکس طر ح سے بے ا يما ن بنا نا ہے لہذا پاکستا ن کی مشہو رچيزوں 

ہميں نہيں معلو م کہ وه کيا مال ر ہے ہيں ابھی انٹرنيٹ پرکہ جويہ چائنيز کھا ناکھاتے ہيں پريہو ديوں کا کنٹر ول ہے ابھی 
اس ميں ايک نمک ڈا الجا تا ہے اس کا نام اجينو مو ٹو ہے اس ميں سو ر کی چر بی ڈالی جا تی ہے لو گ بڑے شو ق سے 

ريب حديث ہے هللا کے رسو ل فر ما تے ہيں چااسے کھا تے ہيں اس و قت ہم چا ر وں طر ف گرے ہو ئے ہيں لہذاعجيب وغ
ليس دن ا گر کو ئی اس طر ح سے غذا کھاکے سو فيصد ی اس پر يقين ہو کہ يہ غذ احالل ہے يا حرا م ہے . امام زمانہ عج 

م ا ے ميرے هللا ميرے بطن کو پيٹ کو حرا“ و طھر بطوننامن الحرام والشبھة”نے يہ فرما يا: مو من کی نشا نی يہ ہے 
اورشبہہ سے بھی بچا هللا کے رسو ل فر ما تے ہيں ا گر کو ئی چا ليس دن محبت کر ے کو شش کرے ا يک لقمٔہ حرام اگر 
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اس کے پيٹ ميں نہ پہنچے تو وه بغيرعالم کے يہا ں گئے ،بغيراچھی کتا ب پڑ ھے ، بغير امام کے د رو ازه پر گئے ، اگر 
ا ہے خود بخودخدا اس کے دل ميں ہد ا يت کا درو ا زه کھول د ے گا اسے قبر فقط و ه شخص چاليس دن رزق حالل کھا ر ہ

يا د آ ئے گی قيا مت ياد آئے گی ہررو زجوہم جنا زه اٹھانے کے بعدہم قبرکو بھال ديتے ہيں يہ غذا ئے حرام کا اثر ہے ہو ٹل 
ت کے بغير کا م کر نے لگتے ہيں لہذ آج کا سبميں جا کر کھا نا کھاليا کتنے ہو ٹل ميں کام کرنے والے ايسے ہيں جو طہار 

سے بڑامسئلہ رز ق حالل کھا نے کا ہے کيوں بد بختی بڑھ رہی ہے اس لئے کہ آج کل کے زمانے ميں رزق حالل کھا نا 
بہت مشکل ہے هللا کے رسول (ص) فرما تے ہيں ، اگريہ کوشش کر وگے تو هللا خو د بخود دل ميں نو ر ہد ا يت ڈا ل دے گ

 اختتا م 

 

 مجموعہ تقارير

 

  ٣مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  قا ل هللا تبار ک و تعا لی فی کتا بہ المجيد 
  بسم هللا ا لر حمن الر حيم (( ا لذين يتبعون الرسو ل النبی اال می الذی يجدو نہ مکتو باً عند ہم فی التوراة و ا ال نجيل ))

پر وردگا ر قرآن مجيد ميں اعالن فر ما ر ہا ہے مسلما نو ں جس نبی حضرت محمد مصطفی (ص) کی تم اتباع کر تے ہو 
پيرو ی کر تے ہو تمہا رے نبی کا مقام ا تنا بلند ہے کہ ہم نے ان کے فضا ئل توريت ميں بھی بيا ن کئے ہيں ا ور انجيل ميں 

سال م دين فطر ت ہے اور اس وقت اسالم دنياکا سب سے زياده سائنٹفيک ريلجن ہے بھی بيا ن کئے ہيں اسال م دين حق ہے ا 
ہر طرح سے ہم اسال م کی حقانيت کو ثا بت کر سکتے ہيں يہ مسلما نوں کی ڈ يو ٹی ہے کہ مسلما ن آگے بڑھيں اور کا فر 

ير ت ہما رے امام حسن کی ہے يہی سير وں کو مو من بنا ئيں مسلما ن بنا ئيں يہی سير ت ہما رے مو ال علی کی ہے يہی س
ت ہما رے امام حسين کی ہے ہرہما رے امام نے عيسا ئيو ں سے منا ظر ے کئے ہيں اور بے شما ر عيسا ئيو ں کو مو من 

  اور مسلما ن بنا يا ہے 
ہ ما مون نے منا تار يخ ميں وه منا ظر ه آج بھی موجو د ہے ان سب ميں سے زيا ده مشہور مامون رشيد کے دربار کاہے ک

فقانہ اندا ز سے امام علی ر ضا (ع) کو اپنا جا نشين اعالن کيا مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا جو انقالبات اٹھ رہے تھے 
کی زندگی  -انہيں دبا نا چاہتا تھا ا ور اس سلسلے ميں جو اير ان کی ٹليويزن نے بہت بڑی مدد کی ہے کہ امام علی ر ضا 

نہوں نے فلم بنا ئی ہے جو ہفتہ ميں دو مر تبہ ٹيليويزن پر دکھا ئی جاتی ہے يہ و ا قعاً بہت بڑ ی خد متکے حا ال ت پر جو ا
ہے کيو ں کہ تاريخ کے بہت سا رے حقايق ہو تے ہيں جو ہز ا ر مرتبہ سنے کے با و جو د انسان بھو ل جا تا ہے خصوصاً 

م کی شکل ميں اگر ہما رے بچے ايک مر تبہ اس حقيقت کو ديکھ ليں بہت سا رے نا م ہو تے ہيں کردا ر ہو تے ہيں ليکن فل
تو وه نا م بھی يا د رہتا ہے اور و ه اس اسٹو ری کو بھی يا د رکھتا ہے وه منا ظره بھی يا د ر ہتا ہے. ايران کی يہ بہت بڑی 

پر اٹھاره  -کے بعد امام حسن مجتبی پرجو انہو ن نے فلم بنا ئی تقريبا اکيس قسطوں کی تھی اس  -خد مت ہے ايک امام علی 
قسطوں ميں انہو ں نے فلم بنائی اس کے بعد اصحا ب کہف کے با ر ے ميں انہوں نے فلم بنا ئی اس اسٹوری کے ذر يعے 

سے معا د يعنی قيا مت جو مشکل ترين موضوع ہے اس کے دالئل فلم کے ذريعے سے سمجھائے گئے اور ا س کے بعد امام
لم ہے اس کا واقعا کو ئی جوا ب بھی نہيں ہے يہ پہلی مر تبہ علما ء کی اجا ز ت سے انہو ں نے امام رضا جو ف -علی رضا 

کی فلم ميں يہ ٹکنيکل چيز استعمال  -کی فلم امام حسن  -کا فقط نو ر دکھايا ہے تاکہ تو جہ بھی باقی رہے جبکہ امام علی  -
ے ہيں اور مومنين کا جو ش اور ولولہ جذبہ د کھا تے ہيں يہ تمام منا ظر نہيں ہوئی تھی ليکن يہاں امام کا نو ر د کھا ت

  واقعاًعجيب اور غريب ہيں
ما مو ن نے منافقت کے طو ر پر امام کو جا نشين بنا ياکيوں کہ ہر جگہ سے مو منين حيدر کرار انقال ب بپا کر چکے تھے 

سا ز ش بھی الٹ گئی جب وه امام کو طوس يا مشھد کی طر ف  حکو مت کو خطر ه تھا لہذا دھوکہ دينا چا ہتے تھے ليکن وه
لے آ ئے تو دن بدن امام کی عظمت بڑھتی چلی گئی لو گ امام کے مزيد موال کے معتقدان کی تعداد بڑھتی چلی گئی ما مو ن

ور عظمت تھی مگريہاں کو خطره ہو ا کہ ميں نے امام کو مدينہ سے اس لئے نکاال تھا کہ وہا ں ا ن کی بہت ز يا ده عز ت ا 
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  ميرے تخت کو خطر ه ہے 
کہ امام جہاں بھی ہو تو وه مثل چاند ہے مثل سو ر ج ہے کيو ں کہ نمائنده خدا ہے ما مون نے پہلے تو علما ء کو بال يا اور 

کی  امام سے منا طره کروا ئے ديکھا کہ کو ئی عالم ايسانہيں ہے جو زما نے کے امام کو شکست دے سکے ان مناظروں
تعداد بھی بہت ز يا ده ہے کہ مختلف علما ء آئے اور شکست کھا کے چلے گئے اور تسليم ہو تے چلے گئے آ خر ميں سا 

زش يہ ہو ئی کيو ں کہ امام قرآن کے علم پر بہت ز يا ده قوت ر کھتے ہيں کو ئی عالم نہيں ہے جو انہيں شکست دے سکے 
وره ديا کہ آپ کچھ عيسائی اور يہو دی علما ء کو بال ئيے کيو نکہ امام فقط قرآن کيونکہ امام وارث قرآن ہيں لو گو ں نے مش

  جا نتے ہيں تو ريت اور انجيل تونہيں جانتے ہيں وه جا ہل لو گ کيا جا نتے تھے 
بڑے کہ امام وه ہو تا ہے کہ ((و کل شیء احصيناه فی امام مبين)) تو با دشاه نے کہا کے يہ تجويز تو صحيح ہے بڑے سے 

  منا طره کرنے والے يہو دی ا ور عيسا ئی علماء منگو ا ئے گئے 
تا کہ امام کی توہين ہو امام تو توريت نہيں جا نتے ، امام تو انجيل نہيں جا نتے ہيں لہذا منا طره ميں ہار جا ئيں گے اب جب 

رے نبی حضرت محمد (ص) کا ذ کر  سامنے منا ظره ہوا امام (ع) نے فر ما يا: اے عيسا ئی عا لم اے يہو دی عالم ہما
تمہاری کتابو ں ميں مو جو د ہے اور يہ حوالہ ہيں فال ں چپٹر فال ن آيت ا س کے بعد امام نے فرما يا: اے يہو ديو! ا ن آيتوں 

تھیکو تم پڑھتے ہو يا ہم تالوت کر يں اس زما نے ميں اس طر ح سے توريت اور ا نجيل عالم نہيں تھی عبر ا نی زبا ن ميں 
عربی زبان ميں نہ تھی انہو ن نے کہا قبلہ آپ تالو ت کيجئے جب امام عبر ا نی زبا ن ميں ان آ يتو ن کی تالوت کر نا شر 

وع کی تو انہوں نے تسليم کيا کہ امام ہم سے بہتر اندا ز ميں تال و ت کر رہے ہيں اور ان کے بڑے بڑے عا لم وہيں پر مسلما
  ن اور مو من ہو گئے 

آ پ نے ديکھا کہ يہ سنت ائمہ معصومين ہے تو ريت اور انجيل سے دال ئل پيش کر کے کافروں کو مسلما ن بنائيں اور  لہذ ا
  کو ئی ايسی چيز اسال م کی نہيں ہے جس کو ہم اس کتا ب سے ثابت نہ کرسکيں 

ر کرنا ايک وحشيانہ حکم ہے جس حکم اسال می پراسال م کے دشمنو ں کو سب سے زياده اعتراض تھا کہ بد کا ر کو سنگسا
  خو د ان کی کتاب توريت ميں مو جود ہے انجيل ميں موجو د ہے 

حضرت موسی کی شر يعت ميں مو جو د ہے ايک دوسرا اعتراض قتل پر ہے کہ قتل کی سزا غير انسانی ہے چہ جائے کہ 
ے ديکھا کہ اس کے عال و ه کوئی چاره اب آخر ميں بہت ساری امريکی رياستوں ميں قتل کی سزا عام ہو چکی ہے انھوں ن

نہيں ہے جرا ئم پر کنٹر و ل نہيں ہوسکتا ہے ا گر ايک مجر م اور قاتل کو آ ر م سے جيل ميں رکھا جائے تو دن بدن قتل و 
غارت گری بڑھتی چلی جار ہی ہے ليکن پھر بھی ا عتراض ہے کہ اسال م ميں قتل کے بدلہ قتل، کے بار ے ميں اسال م نے 

  ت حکم دياہے يہ حکم بھی توريت ميں ہے يہ حکم حضرت آ دم کے زما نے سے ہے يہ حکم بھی انجيل ميں ہےسخ
 any person who murders must be kiled yesارشا د ہو ر ہا ہے  ٩توريت اولڈٹسٹا من چپٹر جنيسز چپٹر کا نمبر 

you must execute any one who murders another person for to kill a person  
جو بھی قا تل ہے يہ ضرو ری ہے کہ قا تل کو قتل کيا جا ئے اور يہی فيصلہ شريعت حضرت مو سی کا ہے اور يہی فيصلہ 
شريعت محمد (ص) کا ہے اسال م وہی ہے احکام پروردگا ر ميں تبديلی نہيں ہے شريعت حضرت محمد مصطفی (ص) تمام 

ر ين شريعت ہے کيو نکہ يہ قيامت تک کے لئے ہے اس کے ا حکام ابد ی ہيں اسالم انبيا کی شريعتوں سے کا مل اور اکمل ت
 ston 13ميں زا نی ا ور بدکار کو سنگسا ر کر نے کا حکم ديا ہے مگر يہاں پر توريت ميں چپٹرديوٹورونمی چپٹر کا نمبر `
the guilty onse to death becouse they have tired to drove you away from the lord your god (  

توريت يہ کہہ ر ہی ہے وه مجر م جو تمہيں هللا کے راستہ سے ہٹا دے اسے بھی اتنے پتھر مار و يہا ں تک کہ اسے مو ت آ 
جا ئے حا النکہ اسال م ميں صرف زا نی اور بد کا ر کو سنگسا ر کر نے کا حکم ديا ہے مگر تو ريت ميں کہا ہے کہ جو هللا 

ا نے والے ہيں گمر اه کر نے والے ہيں ان کے لئے سنگسار کی سزا ہے ظاہر ہے ان آيتو ں کے بعد کو کے راستہ سے ہٹ
ئی عيسا ئی ا وريہو دی کو حق نہيں پہنچتا کہ يہ کہيں، اسالم کی سزا ئيں سخت ہيں قانو ن بنا نے واال خدا ہے خدا انسان کی

کہ انسان کو گنا ه سے کيسے بچا يا جا ئے گا اگر سخت سزا نہ ہو  فطر ت سے آ گاه ہے وه ہما ر ا خالق ہے اسے معلوم ہے
تو وه انسان گنا ه پر گنا ه کر تے چال جا ئے گا جر م پر جرم ہو تا چال جا ئے گا امن اور اما ن نيست اور نا بو د ہو جا ئے 

رتگر ی ہے نيويارک و ہاں لکھتے  گااس وقت امريکا خو د کو سوپر پا ور کہال تا ہے وہاں امن کہاں ہے وہاں قتل اور غا
ہيں کہ اس سا ل دو ہزار تين ہزار سا ت ہزا ر لو گ قتل ہو ئے ہيں يہا ں تک کہ شگا گو ميں وہا ں پر ايک بہت بڑے عالم 
کہ ہيں آ ية هللا جال لی انہوں نے مجلس کے بعد ان سے خواہش کا اظہا ر کيا کہ ہم مو ال نا سے ملنا چاہتے ہيں انہوں نے کہا 

مو ال نا جال لی صا حب اس جگہ پر رہتے ہيں کہ وہاں اس وقت پليس بھی نہيں جا سکتی ہے بعض امريکا شکاگوميں ايسے 
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خظر نا ک جگہيں ہيں کہ وہاں پليس بھی نہيں جا سکتی ہے اب يہ ہے امن کا حا ل يہاں پر جو بد امنی ديکھ رہے ہيں اس 
رقہ پرستی کے عنواں سے ہو اس کے پيچھے امريکا کا ہا تھ ہے يہوديوں کا ہا تھميں خود اسال م کے دشمنو ں کا ہا تھ ہے ف

ہے وه نہيں چاہتے کہ اسال م عظمت کے سا تھ آگے بڑھتا رہے ہمارے يہاں بد امنی مصنو عی ہے يہوديوں کے ايجنٹ ہيں 
ٹيليويژن نے تحقيق کی ک پورے جو فرقہ پر ستی پھيال رہے ہيں لنڈ ن ميں بی بی سی ٹيليويژن کی ريپو رٹ بی بی سی 

انگلستا ن ميں کتنے لو گ چر چ جا تے ہيں جو لو گ باقا ئدگی سے چرچ جا تے ہيں پو رے انگلينڈ ميں عيسا ئيوں کی تعداد 
چھ سا ت کروڑ کے قر يب ہے بی بی سی ٹيليويژن نے ريپورٹ دی کہ ہم نے پورا ايک سا ل تحقيق کی ہے کہ کتنے لو گ 

ہفتہ ميں ا يک بار عبا د ت کر نے جا تے ہيں بی بی سی نے حيرت ا نگيز ريپورٹ يہ سنا ئی ان کے چھ  با قائد گی سے
  کروڑ ميں سے صرف بيس ہزار لو گ چر چ جا تے ہيں 

الحمد  جيسے جيسے سائنس کی ترقی ہوتی جارہی ہے قرآن کی عظمت آگے آتی چلی جارہی ہے ہمارے يہا ں نمازيوں کی
ھ رہی ہے ہما رے يہا ں عزاداروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے حجا ب کر نے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے تعداد بھی بڑ

دا ڑھی رکھنے والو ں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے ايما ن ميں بڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے دشمن ديکھ رہا ہے 
ميں ا گر کوئی خا تو ن حجا ب  ١٩٨۴ک اور عجيب چيز نظر آئی يہ اس لئے فرقہ پر ستی ہے اور ا س سا ل لنڈ ن ميں ا ي

پہن کر نکلتی تو اس قدر لو گوں کا پروپيکنڈه ہو تا کہ اس خا تو ن کو چھو ٹے چھو ٹے بچہ بھی ٹرورسٹ کہتے تھے مگر 
ا ن ميں اسکو اب اگر لنڈن کی کسی سڑ ک سے بھی گذريں تو دو چار خو اتين مکمل حجا ب ميں نظر آ تی ہيں اب انگلست

لوں ميں حجا ب فيشن ميں بدل گيا ہے ايک طرف عيسا ئيت ختم ہو رہی ہے دوسری طر ف اسال م بڑھ رہا ہے ا ب بيس کے 
قريب جو چرچ تھے وه ا ب امام با ر گاه بن چکے ہيں يا مسا جد بن چکے ہيں اور اگر باقا ئدگی سے ديکھا جا ئے تو سو 

کو مت بر طانيہ نے جب ديکھا کہ ان کے چر چ بک رہے ہيں اور مسجديں بن ر ہی ہيں سے زيا د ه ہوں گے اب اس دفعہ ح
اور يہ ايک اس حکو مت کے لئے ايک طما چہ ہے اس حکو مت جو حکو مت نے پور ی دنيا پر حکو مت کر چکے ہيں تو 

ں ايک آدمی بھی نہ آئے اب آپ حکو مت بر طا نيہ نے قانو ن پاس کيا کہ کو ئی چرچ بيچ نہيں سکتا ہے چا ہے اس چر چ مي
ديکھ ر ہے ہيں کہ اب لو گ اسال م سے پريشان ہيں اسال م کی عطمت سے پريشان ہيں کيو ں کہ عيسا ئی نو جو ا ن ديکھ ر 

ہے ہيں کہ عيسا ئيت ميں کچھ بھی نہيں ہے عيسائيت خال ف فطر ت ہے خال ف عقل ہے عيسا ئيوں کے يہاں متقی وه ہے 
ے کيا يہ ممکن ہے کہ نو جو ا ن قو ت بھی رکھتا ہو طا قت بھی رکھتا ہو اور پھر شا دی کے بغير زند گی جو شا دی نہ کر 

بسر کر ے اب عيسا ئی کہتے ہيں کہ متقی بننا ہے تو شادی نہ کرو لہذا يہ باتين عقل ميں آ نے والی نہيں ہيں کو ئی عقلمند 
اسالم بلند ہو رہا ہے يہی عيسا ئی اسال م سے خوف رکھتے ہيں مسجد يں  انسان قبول نہيں کر تا لہذا عيسا ئيت مر ر ہی ہے

ہما ری بڑھ رہی ہيں نماز جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد لو گ سڑ کوں پر آ رہے ہيں چاہے پا کستا ن ہو چا ہے مصر ہو 
  پورے انگلستا ن ميں عبا د ت کر نے والوں کی تعداد بيس ہز ا ر ہے 

يں عا م دنو ن ميں جو نماز تہجد پڑھنے والوں کی تعداد پچا س ہز ا ر سے زيا ده ہے جيسے نو کے حرم م -ا مام ر ضا 
روز کی عيد نزديک آئی توان دنوں ميں تہجد پڑھنے والوں کی تعداد ڈيڑ ھ ال کھ سے زياده تھی اب آ پ يہ فقط ايک شہر 

آ رہے ہيں اسال م دين فطر ت ہے لہذا وه خوف ميں ديکھ رہے ہيں اسال م کی عطمت بڑھ رہی ہے لوگ ا سال م کی طرف 
زده ہيں اسی لئے يہا ں پر فرقہ پرستی پيدا کر نا چا ہتے ہيں وه ان اجتماعات سے حسد کر تے ہيں کيو نکہ ان کے يہاں کو 

 ئی نہيں جا تا ہے وه تو چرچ کو بيچ رہے ہيں مسلما نوں کی مسجدوں ميں جگہ کم ہو رہی ہے لو گ سڑکو ں پر حسين
حسين کر رہے ہيں سڑ کوں پر نماز جمعہ ہو رہی ہے اور فقط يہاں پر نہيں ہے واشنگٹن ميں بھی يہی حا ل ہے مسا جد چھو

  ٹی پڑرہی ہيں لو گ سڑ کو ں پر نکل کر آ رہے ہيں 
شيعہ ہيں اوراب آپ جو فر قہ پر ستی کو ديکھ ر ہے ہيں يہ اسی کا کا م ہے يہ مصنوعی ہے يہ ان کے ايجنٹ ہيں اور يہ نہ 

نہ سنی ہيں وه يہوديو ں کا ايجنٹ ہے جو مسلما نوں پر بم پھينک رہاہے اور ا س کی وجہ يہ ہے کہ مسلمانو ں کو شعور 
نہيں ديا گيا ہے کہ رزق حالل کما نے کی کيا فضيلت ہے اوريہ ايجنٹ رزق حرام کی وجہ سے بنتے ہيں اس و قت ہمارے 

يبت ہے وه يہ ہے کہ وه پيسہ چا ہتے ہيں پيسہ کے لئے دين ا يما ن شرا فت ہير وئن معا شرے ميں سب سے زيا ده جو مص
بيچنے والے يہاں پر مسلما ن ہيں کا فر تو نہيں ہيں اوريہ فر قہ پرستی پھيال نے والے يہاں پر مسلما ن ہيں وه يہ کا م اس 

ميں لو گ پيسہ کما نے کے لئے دو بئی جاتے ہيں لئے کر تے ہيں کيو ں کہ ان کا دين اور ايمان پيسہ ہے آج کے زما نے 
امريکا جا تے ہيں اور جو لو گ وہاں پر اليگل پہنچتے ہيں ان سے پو چھا جا ئے کہ وه يہاں پر کيسے پہونچتے ہيں تو وه 

اتا ہے اور بہانہکہتے ہيں کہ ہم نے پاکستا ن ميں ايجنٹ کو پيسے ديئے اس نے ہميں اير ا ن بھيج ديا وه ايجنٹ ہم کو نہ پتہ بت
کچھ اوربنا تا ہے اور اس ايجنٹ نے ہم کو تر کی والے ايجنٹ کو بيچ ديا اس نے دوسرے کو بيچ ديا ہم بکتے رہے بکتے 

رہے اور ہم کيسے پہنچے بسو ں کے اندر سا ما نوں کے سا تھ جہاں کبھی گھٹن ہو تی ہے اور ہميں خطر ه ہو تا تھا کہ شايد
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اب لو گ پيسو ں کے لئے اپنی جا ن کو بھی خطر ه ميں ڈا ل ديتے ہيں اور وه لو گ جو يہاں پر اچھے ہما ر ا دم نکل جا ئے
کھاتے پيتے گھر انہ کے ہيں. آج جو معا شره ميں کروڑ پتی بنے کا ال کھ پتی بنے کا شوق پيد ا ہو گيا ہے اگر يہ شوق 

تے ہيں وه اگر اتنی کو شش ہم رزق حالل کما نے کے لئے  شعور ميں بد ل جا ئے کہ ہم جتنی کو شش پيسہ کما نے ميں کر
کر يں تو معاشره جنت بن جا ئے پھر کو ئی يہوديوں کا ايجنٹ نہيں بنے گا پھر کو ئی فرقہ پرستی نہيں پھيال ئے گا کيو ں 

ا ئيں گے کہاں گيا کہ لو گوں کو پيسہ کما نے کا شوق ہے ا ور اس پيسہ کوکہاں لے جاؤ گے کيا اس پيسہ کو قبر ميں لے ج
اور رسول خد ا فرما تے  -نمر و دکہاں گيا فرعو ن کہاں گيا قا ر ون ا ن کا بھی پيسہ يہا ں ره گيا وه چلے گئے مو ال علی 

  ہيں کہ اگر رزق حرام ہے تو نہ تيری نماز قبو ل ہے اور نہ تيری دعا قبو ل ہے انسان کتے سے بد ترہے 
اگر رزق حالل “ اوال ئک کااللنعام”ا بھی قبو ل نہ ہو انسا ن انسان نہيں رہے گ. بلکہ وه اگر اس کی نماز قبو ل نہ ہو دع

ال يشم ريح ”نہيں تو انسان کی زند گی ميں کے ہر ايک پل ہر ايک لمحہ پر خدا کی لعنت ہے هللا کے رسو ل فر ما تے ہيں 
وه جسم جنت کی خو شبو نہيں سونگھ سکتا “ الحرا م جسد نبت علی” وه انسان جنت کی خو شبو بھی نہيں پاسکتا ہے “ الجنة

ہے جو جسم حرا م غذا سے پل رہاہے جس کی پرورش رزق حال ل پر نہيں ہے وه جنت کی خوشبو نہيں پاسکتا ہے جو عبا 
  د ت کے سا تھ حرا م بھی کھا رہا ہے تو وه پا نی پر بلڈنگ بنا نا چا ہتا ہے پا نی پر گھر بنا نا چا ہتا ہے 

حر ام کے با رے ميں ايک مشہور رو ا يت ہيکہ شريک ابن عبد هللا اپنے زما نے کا ايک بہت بڑا عابد تھا بہت بڑا ز ا  رزق
ھد تھا بہت بڑا عالم تھا اس زمانے کے ظا لم نے با دشاه چا ہا کہ ميں اسے اپنا قاضی بناؤں اسے بال يا کہا آپ بہت بڑے 

جائيں قاضی کے معنی يہ ہيں کہ با دشا ه کے بعد سب سے بڑا عہده ہو تا ہے شريک  عالم ہيں زا ہد ہيں آپ ميرے قا ضی بن
ابن عبد هللا نے کہا با دشاه تو ظالم ہے اگرميں قا ضی بنا تو گو ميں تيرے ظلم ميں شريک ہو گيا ہوں آج کے زمانے ميں 

شا ه نے کہا ا گر آپ ميرے قاضی نہيں بنتے انسان چھو ٹی چھوٹی پوسٹو ں کے لئے دين ايما ن سب کچھ بيچ ديتے ہيں با د 
ہيں تو ميرے وزير اعظم بن جا ئيے کہا يہ ا س سے بد تر ہے ا ور آپ کے ظلم ميں شر يک ہو جاؤں گا ا س نے کہا تو 

ہوميرے بچو ں کے استا د بن جائيے کہا با دشا ه حديث ميں ہے کہ فر ما يا : ظا لم کے قر يب رہنے سے دل ميں کثافت پيد ا 
تی ہے باد شاه نے کہا ميں آپ کا بڑا احتر م کرتا ہو ں آ پ نے ميری توہين کی مير ا دل توڑ ديا اب چو تھی ميری خو اہش 

کو رد نہ کيجئے با د شاه نے کہا کہ ايک وقت کا کھانا ميرے سا تھ کھا ئيے اب يہاں يہ عابد اس شيطان جال ميں پھنس گيا ا 
ٹھکر اديا ايک کھا نے کھا نے سے کيا ہو تاہے با د شاه نے کہا ٹھيک ہے اب بادشا ه نے س نے کہا ميں نے تين دعوتيں 

دستر خو ان بچھوا يا شريک ابن عبد هللا نے کھا نا کھا نا شرو ع کيا اب جيسے لقمٔہ حرام پہنچا اس پر فوراً اثر کيا يہ نہيں کہ
ٹ ميں جا ئے تو فوراً ا ثر کر تا ہے اس لئے زمين کے فرشہ خو ن بنے دما غ ميں جا ئے حد يث ہے کہ جيسے لقمہ حرام پي

بھی لعنت کر تے ہيں زمين کے فر شتہ بھی اثر کر تے ہيں جيسے حرام پيٹ ميں پہنچا تو شيطا ن نے کہا اے عابد تو بڑا 
و انہيں متقی بنا سکتا ہے بيوقوف ہے اگر تو بادشاه کے بيٹوں کا استا د بنے گا يہی توبچہ تو وه کل با دشاه بننے و الے ہيں ت

تو وه عاد ل بادشا ه بنيں گے اس کا ثو اب تيرے اعما ل نا مہ ميں لکھا جا ئے گا اب شيطا ن کا وسوسہ ہوگيا کيو نکہ غذا 
حرام ہے ا س نے کہا ميں اپنا فيصلہ واپس کر نا چاہتا ہوں ميں آپ کی ايک آ فر قبو ل کرنا چا ہتا ہو ں آپ کے بچوں کا استا 

بن جا ؤ ں گا با د شاه نے کہا آپ کی بہت مہر بانی اب اور لقمہ حرام پيٹ ميں گيا شيطا ن نے کہاکہ قاضی بنے ميں کيا براد 
  ہے قا ضی بنو گے تو کتنے بے گنا ہوں کو آزاد کردو گے ا س نے کہا ميں قا ضی بنے کے لئے بھی ر اضی ہو ں

ے کہ شيطا ن تھک گيا ليکن شيطا ن کا کو ئی حربہ کا ميا ب نہيں ہو اايک ا ور روايت حضرت ايو ب (ع) کے با رے ميں ہ
ا س نے کہاکہ کسی طرح سے حضرت ايو ب کو حرام کھالدوں ان کی بيوی ان کے پاس جارہی تھی تو شيطا ن انسان کی 

تکليف ہے انھوں نے  شکل ميں آ کر ان کی بيو ی سے کہا کيا با ت ہے اس نے کہا ميرا شو ہر بيمار ہے شيطا ن نے کہاکيا
جب شيطا ن کو ايک دو تکليف بتائی تو شيطان نے کہا يہاں ميں ايک بہت بڑا حکيم ہوں اس نے کہا يہ بھی تکليف ہو گی يہ 
بھی تکليف ہوگی ان کی بيوی حير ان ہو گئی کہ يہ بہت بڑے حکيم ہوں گے کہ مر يض کو ديکھے بغير ساری خبريں دے 

کہا آپ جيسا حکيم ہميں نظر نہيں آ ئے گا آپ کو ئی نسخہ بتائيں تاکہ مير ا شوہر اس مر ض سےرہے ہيں ا ن کی بيو ی نے 
نجا ت پا ئے. شيطا ن نے کہا ہاں مجھ سے بڑا کو ئی حکيم نہيں ہے اس نے کہا ديکھو ايک بکره لے لو اور اس کو اس 

يوی آئی حضرت ايو ب سے کہا آج ايسا حکيم مال ہے طرح سے ذبح کر ناکہ جب ذبح کرو گے تو اس پر هللا کا نا م نہ لينا ب
کہ ہم سوچ بھی نہيں سکتے ہيں ميں نے مر ض کی ايک دو با تين بتا ئيں تو ا س نے سا ری تفصيل بتا دی اس نے نسخہ 

نا شروع بھی ديا انشا ء هللا آج آپ ٹھيک ہو جائيں گے حضرت ايو ب نے کہا کيا نسخہ بتا يا اب بيو ی نے ا س نسخہ کو بتاي
کيا، کہا کہ اس طر ح کا بکره ہو مگر جب اسے ذبح کرو تو قبلہ کی طر ف رخ بھی نہ کر نااور هللا کا نا م بھی نہ لينا جب 

  يہ حکيم نہيں ہے يہ تو شيطا ن ہے“ اعوذ با  من الشيطا ن اللعين الرجيم”حضرت ايوب نے يہ سنا توکہا، 
کتنی دکا نيں يہو ديوں کی کھل گئی ہيں اب باہر کی جو کمپنياں آتی ہيں تو وه ان  آج کا مشکل مسئلہ رز ق حالل کا ہے ا ب
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کا مقصد حرام کھال نا ہے ا ب مسلمانون کی بد بختی ہے کہ کھا نے پينے کی چيزوں پربھی يہوديوں کا قبضہ ہے اب آپ نے
  پڑھا کہ ذبيحہ حرام ہے 

ريکا ميں مومنين نے خود تحقيق کی ہے کہ حج پر مر غيا ں دو طرح کی ا گر اس پر هللا کا نا م نہ ليکر ذبح کيا جائے ام
ہوتی ہيں ايک امريکن ہوتی ہيں ايک سعودی کی ہو تی ہيں وہاں يوسٹن کے مو منين نے خود تحقيق کی ہے ديکھا کہ يو 

گردنيں کٹ رہی ہيں مشين چل رہی ہے “ بسم هللا الرحمن الرحيم”ستين ميں ذبيحہ کوئی درست نہيں ہے چھری پر لکھديا 
ايک بيچا ره امريکن مومن آئل کمپنی ميں کا م کر تا تھا اسے معلو م تھا کہ يہ مرغياں جو امريکا سے آتی ہيں وه حالل نہيں 

ہيں اور وه کمپنی بھی عيسائی کی ہے وه بيچاره احتياط کر تا تھا جاتا تھا خو د مر غياں خريد تا تھا ا ور دکاندا ر کے سا 
ہو تا تھا تاکہ وه ذبح کر ے اور وه سمجھتا تھا کہ ميں حالل کھا رہا ہوں ايک دو مہينہ يہ سلسلہ چال ايک دن وہی  منے کھڑا

نو جو ان جو ذ بح کر تا تھا وه جو دکاندار تھا اس نے لڑکے کو آواز دی اے رميش ذرا مرغی ذبح کردو ا س نے کہا رميش 
ے کہا نہيں يہ ہندو ہے اس نے کہا يا هللا ميں امريکا کی مرغی سے بچا تو اس نے کہا کہ کيا يہ مسلما ن نہيں ہے اس ن

رميش کی مر غی ميں آکر پھنسا سعودی عرب ايک مسلما ن ملک ہے وہاں پر بہت سارے چاکليٹوں ميں حرام ہے يہاں پر 
وں نے اشتہا ر لگا يا ہے کتا ب بھی يہی حا ل ہے حا ال نکہ انگلستا ن امريکا يو رپ ميں کئی جما عتو ں ميں ديکھا کہ لو گ

چھپی ہے يہ چيز يں حرام ہيں مگر يہاں پاکستا ن ميں کو ئی سلسلہ نہيں ہے و ہاں کے لو گ اپنے بچوں کو ياد کروا ديتے 
ہيں کہ ال رڈحرام ہے، استباليز حرام ہے، املسيفا ئر حرا م ہے، چھو ٹے بچے دکا نوں ميں جا تے ہيں پہلے ديکھتے ہيں کہ 

يں استبال ئز نہيں ہے ياہے؟ وہی چيز وں کو يہاں پر بھی بچہ سعودی عر ب ميں کھا تے ہيں اوريہاں پر بھی کھا تے ان م
ہيں چائنيز ڈش ميں جو وه نمک ہے اس کا نا م اجينو مو ٹو اس ميں ايک ايسا عنصر ہے جو سور کی چر بی سے نکا لتے 

ک مو ال انور علی صاحب امريکا ميں ہيں انھوں نے تحقيق کی ہے کہ ہيں وہی عنصر يہاں مصالحوں ميں ڈاال جا رہاہے اي
  کن کن چيزوں ميں حرام ہے اور کن چيز وں ميں حرام نہيں ہے حتی کے نو ٹ ، پيسہ بھی جن ميں حر ام ہے 

عد کو ا ور جس ميں حرام نہيں ہے صابو ن کس ميں حر ام ہے اور کس ميں حرا م نہيں ہے حاالنکہ صا بو ن دھو نے کے ب
  ئی مسئلہ نہيں ہے استعما ل کرسکتے ہيں ليکن پوری فہرست و ہاں کے مو منين کے پا س مو جو د ہے 

  کہ يہ چيز لينی ہے يا يہ چيز نہيں لينی ہے مگر پاکستا ن ميں وه چيزيں مصالحوں ميں بھی کھالئی جا تی ہے 
بڑھا تو لو گ کھا نے چھو ڑ دےئے لو گ وہاں پر کوثر پہلے ا نگلينڈ اور امريکا ميں حالل دکا نيں نہيں تھيں جب شعور 

گوشت کھاتے تھے جويہو د ی لوگ اسے ذ بح کر تے تھے اور کسی جاہل نے انہيں کہا کہ کو ثر گوشت کھا تے رہو جب 
مو شعور بڑھا تو مسلما نوں نے اپنی دکا نيں بنا ئيں اس سے دو فا ئدے ہو ئے ايک تو رزق حالل مال اوردوسرے ہزاروں 

منين کو کا رو بار مل گيا ا ب حالل گوشت لنڈ ن ميں امريکا ميں ا س گوشت سے زيا ده مہنگا ہے ا گر رز ق حالل کما نے 
کا اگر مو نين کو شعور پيد ا ہو گا تو مومنين کو کا رو بار ملے گا لوربازار کا ڈالڈا نہيں خريد ا جا ئے يہ بھی يہوديوں کا 

  رز ق حالل کھا نے کی اہميت کس قدر زياده ہے  ہے اس وقت شعور نہيں ہے کہ
ما مون رشيد اتنا بڑا ظالم تھا کہ وه دو لت حکو مت کے لئے اپنے بھا ئی امين کو قتل کيا مگر ہا ر ون کا ايک ا ور بيٹا بڑ ا 

ے گھر سے کھا نا نہيں نيک تھا جسے لو گ نہيں جا نتے ہيں اس کا نا م قا سم تھا يہ قاسم اتنا متقی تھا کہ وه ا پنے والد ک
کھاتا تھا مزدو ری کر کے کھانا کھا تا تھا کہتا تھا کہ ميرا باپ ظا لم ہے وه مسلمانو ں کا حق غضب کر تا ہے بيت الما ل 

مسلما نوں کا حق ہے تاريخ ميں ملتا ہے کہ يہ قاسم ہار ون کا بيٹا ايک دن گذ ر ہا تھا اس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے توکچھ
ئپ کے لو گ جو تھے وه اس کا مذ ا ق اڑا نے لگے کہ يہ کو ن پاگل دربار ميں آگيا ہے تو لو گوں نے کہا اسے گورنر ٹا

پاگل نہيں کہو يہ ہار ون کا بيٹا ہے تو لو گ حيرا ن ہوگئے کہ يہ با دشاه کا بيٹا ہے لو گوں نے کہا کہ يہ يہاں سے ايک لقمہ 
کيسی ہو ئی قاسم بصر ه ميں گيا اور وہاں مز د و ری کر تا تھا حالل کماتا تھا حرا م نہيں کھا تا ہے اب سنئے اسے مو ت 

وہاں کا ايک بہت بڑا سيٹھ تھا اسے بال يا اس نے ديکھا کہ يہ جو ان محنتی ہے اس نے ا سے اپنے گھر لے گيا اور اس نے 
  بہت اچھا کام کيا 

ش ميں نکالاس نے ديکھا کہ اس نے ايک ٹو ٹا پوٹا کمر ه اور اس کے بعد اسے پھر کا م کی ضرورت پڑی اسی قاسم کی تال
کر ايہ پر لے رکھا ہے وہا ں بيمار ليٹا ہو ا ہے اس نے کہا ميں آپ سے کا م کر ا نا چاہتا ہوں کہا ميں مر نے واال ہو ں 

ا يہ ہا ر ون رشيد ميری وصيت سن لو اس نے کہا وصيت کيا ہے اس نے کہاميں ہارون رشيد کا بيٹا ہوں وه شخص ڈ ر گياکہ
کا بيٹا ہے ا گر ہارون رشيد کو معلو م ہو گيا کہ ميں نے اس کے بيٹے سے مزدوری کا کا م ليا ہے تو وه مجھے ما ر دے گا 
قاسم نے اسے کہا، بہت زور سے نہ چا ہتے ہو ئے بھی ميرے والد نے مجھے زبردستی يہ انگوٹھی دی تھی کہ مجھے شک

ں کا حق ہے ميری وصيت يہ ہے کہ بغداد ميں اسے ميرے والد کو واپس کردو اور يہ حق حالل ہے کہ شايد اس ميں غريبو
کی کما ئی ہے اس سے ميرا کفن بھی کر نا اور اس سے ميرا دفن بھی کرن. يہ سر مايہ دار کہتا ہے کہ ميں حيرا ن ہو گيا 
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دير کے بعد ميری روح پرواز ہو جا ئے گی ا تنے ميں کيا سن رہاہوں کيا ديکھ رہا ہو ں ہار ون کے بيٹے نے کہا تھوڑی 
ميں ميں نے ديکھا کہ قاسم اپنی جگہ سے کھڑا ہو نا چاہتا ہے اور کھڑا ہو ا اور کہا السال م عليک يا علی ابن ابی طا لب اب آ

موت کے وقت مو پ نے ديکھا يہ قاسم کو ن ہے يہ ہا ر ون قاتل امام مو سی کا ظم کا بيٹا ہے مگر رزق حالل کی وجہ سے 
کو سال م کيا السال م -تشريف ال ئے بلکہ ا س نے مو ال کو پہچانا اٹھ کر مو ال علی  -ال علی تشريف ال ئے نہ فقط مو ال علی 

عليک يا مو ال يا علی ابن ابی طا لب اور رو ح پرواز ہو گئی ا گر ہم چا ہتے ہيں کہ ہميں موت کے وقت تکليف نہ ہو اور 
زيار ت ہو تو ا س قاسم کی طر ح رزق حالل کھاؤ اگر ا نسان رزق حرا م سے پيٹ بھررہا ہے تو وه انسان کی  -موالعلی 

حيو ان سے بد تر ہو جا تا ہے پيٹ بھر نا اصل کا م نہيں ہے کتا بھی پيٹ بھر ليتا ہے اصل انسان کا کما ل يہ ہے کہ رزق 
خد ا سے التجا کر يں تو يقينا خدا غيب سے مدد کرے گا اور  حالل پيٹ ميں جا ئے مشکل ہے نا ممکن نہيں ہے اور اگر

  رزق حالل ميسر ہو گ
 اختتا م

 

 مجموعہ تقارير

 

  ۴مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  اما بعد فقد قال هللا تبارک وتعالی فی کتابہ المجيد 

  “الذين يتبعون الرسول النبی االمی الذی يجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات واالنجيل”بسم هللا الرحمن الرحيم 
رزق حالل کمانا سب سے بڑی عبادت ہے اگر انسان رزق حالل نہيں کھا رہا ہے تو نبی (ص)بھی کہہ رہے ہيں اور مولی 

بھی کہہ رہے ہيں کہ نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کی زکاة قبول ہے نہ اس کی عزاداری  -علی 
ل ہونا چاہئے قرآن کريم نے بہت بہترين انداز ميں ہميں سمجھايا کہ قبول ہے. عبادت کے لئے شرط اول يہ ہے کہ رزق حال

حضرت فاطمة الزھراء(س) حسينين(ع) کی ماں نے فقط دس روٹياں هللا کی راه ميں خيرات دی تھيں کوئی زياده پيسے نہيں 
وری سورٔه دہر کو شان ميں نازل تھے کوئی زياده کھانانہ تھا حسينين کی ماں نے دس روٹياں هللا کی راه ميں ديں تو هللا نے پ

کردی. اب لوگ حيران تھے کہ دس روٹياں اور اس کی شان ميں، اس کے مقابلہ ميں ايک پوری سوره لوگ روٹياں ديکھ 
رہے تھے خدا روٹياں پکانے والی کو ديکھ رہاہے کہ يہ روٹياں کسی عام خاتون نے نہيں بنائيں يہ خاتون جنت نے بنائيں 

رہے تھے مگر پروردگار ديکھ رہا تھا يہ گندم يا آٹا کن ہاتھوں سے اليا گيا ہے وه ہاتھ کتنے پاک ہيں کہ  لوگ روٹياں ديکھ
رزق کن ہاتھوں سے حاصل کيا گيا ہے اور يہ رزق کتنا پاک ہے اور پکانے والی کی طہارت کی منزل کتنی بلند ہے 

ہو اور بہت خيرات کی مگر آيت ايک بھی نازل نہ ہوئی يعنی حاالنکہ لوگوں نے چاہا کہ ہماری شان ميں بھی کوئی آيت نازل
خدا زياده خيرات کو نہيں ديکھتا خداخيرات دينے والے کی نيت کوبھی ديکھتا ہے اور طہارت کو بھی ديکھتا ہے اور جو 

ہيں اجر رزق دے رہے ہيں اس رزق کی طہارت کو بھی ديکھتا ہے اگر کوئی حرام کے الکھوں ديدے اس کا کوئی ثواب ن
نہيں ، اسی لئے رزق حالل کی بڑی قيمت ہے موالئے متقيان حضرت علی(ع) نے سنا کہ ايک شخص نے چوری کے مال 

سے رزق حرام سے مسجد بنائی ہے اور وه ناز کر رہا ہے کہ يہ ميرے لئے نجات کا سرمايہ ہے اور آج کل يہی ہو رہا ہے 
کريں گے ظلم کريں گے لوگوں کا مال غصب کريں گے پھر جب مال لوگ رشوت کھائيں گے مالوٹ کريں گے بے ايمانی 

  آگيا 
تو اس پيسہ سے حج پہ چلے جائيں گے جب مال زياده آگيا تو اس سے مسجد بنائيں گے وه بيچارے سمجھ رہے ہيں کہ ہم 

(ع) نے اس فکر باطل نے جو مسجد بنائی تووه حرام کا مال حاصل کرنے کا گناه معاف اور يہ فکر پرانی ہے اور مولٰی علی
کو مٹانے کے لئے خط لکھا اور وه خط موجود ہے مولٰی علی(ع) نے اسے خط لکھا جس نے حرام کے پيسوں سے مسجد 

بنائی تھی اور کتنا سخت خط ہے فقط اس کے لئے نہيں سب حرام کھانے والوں کے لئے يہ مولی کا خط آج بھی بہترين 
وڑ دے مولٰی علی(ع) نے کيا لکھا مولٰی علی(ع) نے فرمايا: اے حرام کے پيسہ سے تازيانہ ہے تاکہ انسان حرام کھانا چھ

مسجد بنانے والے ! اے لوگوں کے مال غصب سے مسجد بنانے والے تيری مثال اس زانی عورت جيسی ہے تيری مثال اس 
تی ہے. فرمايا، نہ وه فاحشہ زانی عورت جيسی ہے جو زناکے ذريعے سے پيسہ کماتی ہے اور نجات کے ملئے مسجد بنا
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بدکاری کرتی نہ وه مسجد بناتی. تو سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کا مال غصب کر کے اگر ميں نے مسجد بنائی تو خدا ميرے 
ميں اس کا عمل قبول کرتا ہوں جو “ انما يتقبل هللا من المتقين”گناہوں کو معاف کر دے گا خدا نے قرآن ميں اعالن کيا ہے 

عبادت قبول کرتا ہوں جس کا رزق حالل ہو رزق حرام جمع کرنے والے کی نہ عبادت قبول ہے نہ نماز  متقی ہو ميں اس کی
  قبول ہے نہ حج قبول ہے 

اگرذبيحہ درست نہيں تو بکره حرام ہے اور يہ ذبيحہ جو مسلمان کرتے ہيں اس پر چند سال پہلے يورپ ميں شورہوا تھا 
ا کہ يہ ذبيحہ جو مسلمان کرتے ہيں يہ روکا جائے کيوں کہ اب ہر محلہ ميں يورپ اخباروں ميں ريڈيو ميں ٹيليويژن ميں آي
  ميں حرام گوشت کی دکانيں موجود ہيں 

ايک شور ايک سازش اٹھی تھی کہ يہ ذبيحہ جو مسلمان کر رہے ہيں يہ غير انسانی کام ہے يہ وحشيانہ عمل ہے کہا کيوں، 
بح کرتے ہيں ان کی پوری گردن کٹ جاتی ہے فوراً حيوان مر جاتا ہے مگرذبيحہکہا اس لئے کہ ہم تو جو کافر لوگ حيوان ذ

ميں پوری گردن نہيں کاٹ سکتے بلکہ آپ حيوان کوتڑپنے کا موقعہ ديتے ہيں تاکہ اس کے بدن کا پورا خون نکل جائے تو 
ظلم بيچارے حيوان پر يہ مسلمان وہاں پر حيوانات کے حقوق کے بارے ميں انھوں نے بڑا شور مچايا کہ بھائی ديکھئے يہ 

تھوڑی سی گردن کاٹتے ہيں پھر اس حيوان کو تڑپاتے ہيں اور تڑپ تڑپ کر نہيں معلوم کب وه مرتا ہے اور يہ ذبيحہ جو 
ہے مسلمانوں کا غير انسانی عمل ہے يہ حيوان پر ظلم ہے ہم حيوان کو ايک چھٹکلے ميں مار ديتے ہيں ، اب اس مسئلہ کا 

وريت سے پيش کرنا چاہتے ہيں ،اور يہ اسالم کی عظمت ہے کہ کتاب ان کی ہے اور دليل ان کی کتاب سے ہم جواب بھی ت
دے رہے ہيں اسالم کے ہر مسئلہ کا ثبوت توريت سے بھی حاصل کر سکتے ہيں انجيل سے بھی حاصل کر سکتے ہيں 

) يہ دين خدا کا دين ہے بندوں کا بنايا ہوا دين نہيں  سائنس سے بھی حاصل کر سکتے ہيں کيوں کہ (ان الدين عند هللا االسالم
  4آية کا نمبر  9ہے پہال چيپٹر توريت کا اور چيپٹر کا نمبر

but you must naver each animal thay istel have there life bleed in them  
  ہر گز اس حيوان کو مت کھأو جس کے اندر ابھی اس کا خون ہو

  ے چيپٹر ستره آيت کا نمبر دسدو سرا حوالہ توريت س
and I will trun aginst anyone wather an israelly or forner living amoung you or he eat and dring 

blud in any for I will cut such a parson from the comunty  
ئی خون پيتا ہے تو خون نجس ہے خون پينےيہ قانون شريعت موسٰی ہے فرما رہے ہيں اسرائيلی ہو يا کوئی فارينر ہو اگر کو

والے کو ہم کميونٹی سے نکال ديں گے توريت کہہ رہی ہے خون نجس ہے انجيل کہہ رہی ہے خون نجس ہے قرآن کہہ رہا 
ہے خون نجس ہے جب تک کے حيوان کے اندر خون موجود ہے توريت کا حکم ہے کہ اس کا گوشت مت کھأو اس لئے کے

طفی (ص) ميں جائز ہے نہ شريعت موسٰی(ع) ميں. وجہ کيا ہے وجہ يہ ہے کہ سائنسی دليل ہے کہ نہ شريعت محمد مص
خون تمام جتنے بھی بيماريوں کے جراثيم ہيں تمام بيکٹريااس کے لئے بہترين غذاہے لہذا اگر حيوان کے بدن ميں خون رہے 

داخل ہو جائيں گے اور يورپ والوں نے جو يہ شور  گا تو نتيجہ يہ ہوگا کہ اس کے خون ميں بيماريوں کے جراثيم فوراً 
مچايا تھا کہ ذبيحہ غير انسانی ہے ان کے خاموش ہونے کی سائنسٹيفک ريسرچ تھی کہ سائنسدانوں نے تسليم کيا کہ جب 

حيوان تڑپتا ہے تو اس کے بدن سے پورا خون نکل جاتا ہے لہذا يہ گوشت بہتر ہے اس گوشت سے جس کے اندر خون ہے 
  ذا وہاں بيماريوں کے چانسز زياده ہيں لہ

کوئی چيز  dont eat any think that have daied has nutrer dathتيسرا حوالہ بائبل سے چيپٹر چوده آية نمبر اکيس 
بھی مت کھأو جو خود مر جائے مردار ہو جائے اپنی موت جو بھی مرے اسے مت کھأو اور قرآن نے بھی يہی کہا کہ 

  ے اگر مرغی مری تو وه حرام ہے مرادار حرام ہے خون نجس ہے يہ تو توريت کے حوالے تھے بغيرذبيحہ ک
اب امام موسٰی کاظم(ع) فرماتے ہيں: مردار گوشت مت کھأو مردار گوشت کھانے سے کئی بيماريوں ميں مبتال ہونے کا 

وت ہو سکتی ہے اس کو جو مردار کھائے امکان ہے کيا بيمارياں مولٰی فرماتے ہيں سکتہ کی موت مرسکتے ہو سکتہ کی م
بغير ذبيحہ کے کھائے ،دوسرے يہ فرمايا،کہ مردار مت کھأو اگر مردار کھأو گے تو تمہاری نسل نہيں ہوگی تمہاری اوال 

پيدا نہيں ہوگی اور آج بيماری يورپ ميں کثرت سے ہے آج يورپ والوں کے لئے سب سے بڑا پروبلم يہ ہے کہ بوڑھوں کی
زياده ہو گئی ہے اور نوجوانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے کيوں کہ کچھ لوگوں کو اوالد نہيں ہوتی اور کچھ لوگ اوالد  تعداد

سے بيزار ہيں حوصلہ نہيں اوالد کی پرورش کريں اس قدر نفس پرست ہيں بہر حال اس وقت يورپ ميں بڑا پروبلم يہ ہے کہ
ی تعداد نہيں کے برابرہے . آخر ميں کئی لوگوں کو انڈيا سے منگوايا گيا بوڑھوں کی تعداد زياده ہے اور اور جوانوں ک

  خصوصاً کمپيوٹر جاننے والوں کو خود ان کے اندر نوجوانوں کی تعداد کم ہے 
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اور يہ بيماری يورپ آمريکا ميں کثرت سے ہے کہ لوگوں کو اوالد نہيں ہوتی اور امام سبب بتا رہے ہيں کہ اگر مردار 
گے بغير ذبيحہ گوشت کھأو گے تو تم اپنی نسل ختم کر رہے ہو پھر اوالد کے لئے تڑپتے رہو گے . عظمت گوشت کھأو 

  اسالم کو سمجھئے اسالم کتنا عظيم الشان مذہب ہے کتنا دين حکمت ہے 
ہے  نے فرمايا: کہ خبردار خون مت پيو خون نجس ہے توريت ميں بھی نجس-کتنا سائنٹيفک ہے اور اس کے بعد معصوم 

قرآن ميں بھی نجس ہے فقہ جعفری ميں بھی نجس ہے ديگر مذاہب ميں بھی نجس ہے اور ريزن کيا ہيں امام نے فرماياخون 
مت پينا اگر تم نے خون پيا تو تمہارا دل اتنا سخت ہو جائے گا تمہارے دل قساوت ميں اتنی بڑھ جائے گی کہ خون پينے 

نيں اور اپنے ماں باپ کے بھی قاتل بنيں يہ خون پينے کا نتيجہ ہے اور يورپ ميں والے امکان ہے اپنی اوالد کے بھی قاتل ب
اکثر ديکھا گيا ہے کہ اگر ان کی انگلی کٹ جاتی ہے تو وه مزے سے خون پيتے ہيں وه سمجھتے ہيں يہ طاقت ہے ضائع ہو 

فرماتے ہيں کہ فارينر بھی ہو تو ميں جائے گی اصالً اس قدر جاہل ہيں حاالنکہ ان کی کتاب ميں بھی ہے کہ حضرت موسٰی 
اسے کميونٹی سے نکال دوں گا اگر خون پی رہا ہو اور وه اپنی کتاب سے بے خبر ہيں اور امر بالمعروف ختم ہو چکا ہے 

اور وہاں چھوٹا بڑا بوڑھا جو بھی زخمی ہوتا ہے اپنا خون چاٹنے لگتا ہے يہ طاقت ہے ميری، اور اس کا نتيجہ بھی امام نے
تايا کہ جو خون پيئے گا خون پينے والے کا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ وه اپنی اوالد کو بھی قتل کرے گا اور ممکن ہے يہب

وه اپنے ماں باپ کو بھی قتل کرے اور يورپ امريکا ميں رپورٹ سنائی دے رہا ہے کہ ہزاروں سے زياده ايسے ماں باپ 
سے بچے مليں گے جو ماں باپ کے قاتل ہيں اس کا نتيجہ ہے کہ انسانيت ختم ہو ہيں جو اوالد کے قاتل ہيں اور ہزاروں اي

جائے گی درندگی آجائے گی اگر تم نے خون پيا ، کچھ لوگ يا جاہل ہيں يايہوديوں کے ايجنٹ ہيں يا مذہب کو بدنام کرنا 
ہيں اگر ان کا قرآن پر ايمان ہے تو محرم کو کھارا در ميں بکرے ذبح کرتے ہيں اور چہرے پر خون لگاتے  ۶چاہتے ہيں کہ 

  قرآن کہہ رہا ہے خون نجس ہے 
اگر امام جعفر صادق (ع) پر ايمان ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہيں خون نجس ہے اگر امام حسين(ع) پر ايمان ہے تو 

خون نجس ہے مگر اب توامام حسين فرماتے ہيں خون نجس ہے اگر امام علی(ع) پر ايمان ہے تو امام علی(ع) کہہ رہے ہيں 
انھوں نے پينا بھی شروع کر ديا يہ وه گروه ہے جو خون پيتا ہے وہی گروه مجلس حسين(ع) کو ڈسٹرپ کرنا چاہتا ہے تاکہ 
ديکھيں کتنے لوگ مجلس ميں ہيں صرف اس وجہ سے، يہ گروه ديکھتا ہے کہ ممبر حسين(ع) سے امريکا کے خالف بوال 

بوال جا رہا ہے اور وه نہيں چاہتے کہ يہ آواز بلند ہو ليکن صبر سے کام ليجئے يہودی يہی جارہا ہے يہوديوں کے خالف 
چاہتے ہيں کہ مجلس نہ ہو عزاداری نہ ہو ان کے ايجنٹ کبھی عزاداری کو عزاداری سے، کبھی مجلس کو مجلس کے 

ليں کيوں کہ يہوديوں کا مقصد يہی ذريعے سے ختم کرنا چاہتے ہيں لہذا کچھ نوجوان گئے بھی تھے وه سب صبر سے کام 
ہے کہ مجلسيں نہ رہيں عزادارياں نہ رہيں اپنے ايجنٹوں کے ذريعے سے مجلس کو مجلس کے ذريعے سے ختم کرنا چاہتے

  ہيں 
عزاداری کو عزاداری کے ذريعے سے ختم کرنا چاہتے ہيں يہ خون لگانے والے شريعت اسالم کو بد نام کر رہے ہيں کيوں 

يہودی خوف زده ہيں مذہب اہل بيت سے خوف زده ہيں وہی يہ فوٹو لے لے کر ان خون لگے ہوئے چہروں کا  اس لئے کہ
اپنی ٹيلويژن پر دکھاتے ہيں تاکہ لوگوں کو بتائيں کہ مذہب اسالم دين وحشی ہے يہ نجس خون اپنے چہروں پر لگاتے ہيں يہ 

ش ميں گھرے ہيں صبر سے حوصلہ سے کام ليں لہذا امر حيوانی اور درندگی کے قائل ہيں لہذا چاروں طرف سے ساز
بالمعروف کرنا واجب ہے ايک مٔومن پر قاتالنہ حملہ بھی ہوا اسی جرم ميں جب اس نے کہا کہ خون مت لگائيے خون نجس 

پيو گے تو  ہے اب تو خون پينا بھی شروع ہو گيا يہ خون نعوذبا پيجئے شفا پأو گے مقصد کيا امام(ع) نے فرمايا جب خون
تمہارا دل پتھر سے زياده سخت ہو جائے گا نہ حسين(ع) کے غم ميں رؤو گے نہ علی اصغر (ع) کے غم ميں رؤوگے يہ 

  عزاداری کے دشمن ہيں عزاداری کے نام پر مٔومنوں کو خون پالٔو حرام پالٔو تاکہ ہدايت کے دروازے بند ہو جائيں 
نسان حرام کھائے جب انسان خون پئے تو يقيناً اس کے لئے ہدايت کے دروازے ہدايت کے دروازے بند ہو جاتے ہيں جب ا

بند ہو جائيں گے ، اگر يہ لوگ مجلس کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہيں تو کل قيامت کے دن جواب حضرت فاطمہ(س) کو ديں گے
ر بالمعروف تھا اگر ہمارا کام ہے امر بالمعروف کرنا کيوں کہ امام حسين(ع) کی قربانی کا سب سے بڑا مقصد ام

امربالمعروف ختم ہوجائے ہم ڈر جائيں قاتالنہ حملہ سے کے ہم پر قاتالنہ حملہ ہوگا ان کو امر بالمعروف نہ کريں يہ خون 
لگائيں کل کوئی اور نجاست لگائيں آج خون قوم کو پالئيں کل کچھ اور پالئيں تو نتيجہ يہ ہوگا کہ ہماری قوم کا حشر يہ ہو 

آج عيسائيوں کا ہے ہماری قوم کا حشر وه ہو جائے گا جو آج يہوديوں کا حشر ہے لہذا امر بالمعروف واجب ہےجائے گا جو 
عالم پربھی غير عالم پر بھی. مگر امر بالمعروف کے شرائط ہيں کہ صبر کے ساتھ انسان امر بالمعروف کرے انبياء نے 

عروف کر کے گالياں کھائيں ہيں لڑنا لڑانا نہيں ہے کيوں کہ دشمن امربالمعروف کر کے پتھر کھائے ہيں انبياء نے امر بالم
  يہی چاہتا ہے 
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کہ فتنہ ہو پہلی محرم سے بم پھينک کر عزاداری کو نقصان پہنچانا چاہتے ہيں اور اپنے ايجنٹوں کے ذريعے سے مجلس کو 
يکن جو واقعی شيعہ ہيں وه امن سے مجلس کے ذريعے سے ماتم کو ماتم کے ذريعے سے بگاڑنا چاہتے ہيں تاکہ فتنہ ہو ل

رہيں اور برائی کا جواب اچھائی سے ديں وه اپنا کردارپيش کريں آپ مولی ٰعلی(ع) کا کردار پيش کريں. کسی نے مولٰی 
علی(ع) سے کہا مولٰی کوئی آپ سے برائی کرے آپ کيا کريں گے مولٰی نے فرمايا ميں اچھائی کروں گا مولٰی دوباره کوئی 

ے کيا کريں گے فرمايا دوباره اچھائی کروں گا کہا مولٰی تيسری بار کوئی برائی کرے آپ کيا کريں گے فرمايا برائی کر
تيسری بار اچھائی کروں گا اب پوچھنے والے کون تھے هللا کے رسول تھے اب جب پوچھا تو مولٰی علی(ع) کا انداز بدل گيا

تب تک ميں اچھائی کرتا رہوں گا ، کيوں کس لئے؟ مولٰی نے جواب ديا  فرمايا هللا کے رسول جب تک وه برائی کرتا رہے گا
  اس لئے جب وه بری عادت چھوڑنے کے لئے تيار نہيں ہے تو ميں اچھی عادت کيوں چھوڑدوں

  
عزاداری امام حسين(ع) کے دو دشمن ہيں ايک بموں سے عزاداری حسين(ع) کو روکنا چاہتے ہيں کچھ عزاداری کی 

کرنا چاہتے ہيں ايک خون پال کر اور خون لگاکر عزاداری کی صورت بگاڑنا چاہتے ہيں لہذا دونوں سے  طہارت کو پامال
ہوشيار رہيں يہ دونوں عزاداری حسين(ع) کے دشمن ہيں کچھ بموں کے ذريعے عزاداری حسين(ع) کو روکنا چاہتے ہيں 

نجس ہے اہل بيت(ع) کہہ رہے ہيں خون نجس ہے  کوئی طہارت عزاداری کو پامال کرنا چاہتے ہيں قرآن کہہ رہا ہے خون
 “ً انما يريد هللا ليذھب عنکم الرجس اھل البيت ويطھرکم تطھيرا”قرآن کی آيت ہے کہ جن اہل بيت(ع) کے ہم ماننے والے ہيں 

کی غذا کا  يہ اہل بيت کا مذہب ہے اور اہل بيت کا مذہب پاک مذہب ہے اور اس ميں نجاست کا کوئی گذر نہيں ہے لہذا حرام
اثر ہے دنيا ميں بھی آخرت ميں بھی عبادت قبول نہيں ہوتی اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے رزق حالل کمانا، مشکل ضرور 

قرآن ميں خدا کا وعده ہے مٔومن پکا اراده کر لے کہ مجھے “ والذين جاھدو فينا لنھدينھم سبلنا”ہے مگر نا ممکن نہيں کيسے 
ب سے مدد ہوتی ہے کيسے ايک واقعہ ہے ايک مٔومن تھا جس کا نام تھا حارث اس کا باپ غذاء حرام سے بچنا ہے تو غي

بہت امير تھا ليکن يہ ہارون الرشيد کے بيٹے قاسم کی طرح اتنا نيک اور متقی تھا کہ مزدوری کر کے گذارا کرتا تھامگر 
  اپنے باپ کا پيسہ خرچ نہيں کرتا تھا 
و آج کل کے کروڑ روپيہ بنتے ہيں وه چھوڑ کے مرا اور اب اس کی سب ملکيت تھی اس باپ اس کا مر گيا سترہزار دينار ج

کا ايک ہی بيٹا تھا اس نے کہا مجھے علم بھی ہے يقين بھی ہے کہ يہ ميرے باپ کی رقم جو ہے حالل نہيں ہے بلکہ حرام 
ب اتنی بڑی قربانی اس نے دی اب خدا ہے اور مجھ پر ايک درہم بھی اٹھانا حرام ہے حاالنکہ خود ايک درہم کا محتاج ج

کيسے غيب سے مدد کرتا ہے اس کے بعد جب بھی غذاء حرام اس کے سامنے آجاتی تھی تو اس کے ہاتھ کی ايک رگ 
کھڑی ہوجاتی تھی اور اس کا ہاتھ رک جاتا تھا آگے نہيں بڑھتا تھا اور وه سمجھ جاتا تھا کہ يہ رزق حرام ہے ورنہ کيسے 

ق حرام ہے خدا غيب سے مدد کرتا ہے اور کئی لوگوں نے اس کا امتحان ليا کوشش کی کہ اسے حرام کا سمجھے کہ يہ رز
کھانا کھالئيں ليکن جيسے ہی حرام کا کھانا اس کے سامنے آگيا اس کے ہاتھ کی رگ کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ وہيں رک

  گيا اور وه سمجھ گيا کہ يہ کرامت هللا نے مجھے عطا کی ہے 
اس قربانی کی وجہ سے خدا مجھے بتا رہا ہے کہ يہ حرام کا لقمہ ہے اسے چھوڑديا . لہذا ہم سب پر واجب ہے نو حصہ 
عبادت رزق حالل کھانا ہے رزق حالل کمانا ہے لہذا کوشش کريں جس قدر بھی سخت ہو ورنہ انسان حيوانيت کے درجہ 

ت ہو اور حالل حرام کا خيال نہ کرے انسان کی انسانيت ختم سے بھی گر جاتا ہے اگر فقط شکم پرست ہو صرف لذت پرس
ہے ،دين ختم ہے ،ايمان ختم ہے ،شيطان اور شيطان کے لشکر ی يہی چاہتے ہيں کہ مٔومنوں کو حرام کھال ديں پھر وه سور 

دشمن  کی چربی کی شکل ميں ہو يا خون کی شکل ميں ہو . يہودی اسالم کے دشمن عزاداری کے دشمن مسلمانوں کے
مٔومنين کے دشمن سازش پہ سازش کر رہے ہيں تاکہ عزاداری کو نقصان ہو مجالس کو نقصان ہو مٔومنين کے اندر فتنہ فساد 
ہو مٔومنين اور مسلمان کے درميان فتنہ اور فساد ہويہ سازشيں اسی لئے ہيں تاکہ مٔومنين متحدنہ ہوں. يہودی نہيں چاہتے کہ 

   مسلمان اور مٔومن متحد رہيں
لہذا کتنی بھی زيادتياں ہوں مگر صبر سے کام ليں اور اتحاد کو پاره ہونے نہ ديں مٔومنين کا اتحاد مسلمين کا اتحاد يہی اسالم 

  کی کاميابی ہے 
اور دشمن ان بڑے بڑے اجتماعات سے خوف زده ہے عزاداريوں سے خوف زده ہے وه اس عزاداری کومٹانا چاہتا ہے اگر 

فساد ہوگا تو کياہوگا عزاداری نہ ہوگی انہوں نے ہميں قتل کر کے بھی ديکھا کہ يہ قوم شہيد اٹھانے کے بعد اتحاد نہ رہا فتنہ 
بھی نہيں تھکتی کتنے شہداء ہم نے آج تک ديئے ہيں اس عزاداری کے لئے کيا مجمع ميں کوئی کمی آئی ہے کيا مجالس ميں 

آئی ہے جب دشمن نے ادھر سے شکست کھائی ہے اب اپنے ايجنٹوں کوئی کمی آئی ہے کيا ماتم و آه زاری ميں کوئی کمی 
  کے ذريعے ہمارے اندر داخل ہوکر فتنہ کرنا چاہتا ہے 
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آپ کو اور ہم کو صبر سے اتحاد سے کام لينا ہے احترام چاہے سامنے واال کرے يا نہ کرے عزاداری کا احترام کرنا ہے 
يہ کس کی مجلس ہے يہ زہراء(س) کے مظلوم بيٹے حسين کی مجلس ہے چاہے اگر اس عزاداری کو کوئی پامال کرنا چاہے

يہ حسين(ع) کی مجلس ہے يہ علی اکبر ہم شکل پيمبر کی مجلس ہے يہ عباس علمدار کی مجلس ہے اگر کوئی اس مجلس کو
يں گے لہذا ڈسٹرپ کرنا چاہے تو کل زہراء(س) کا کيا جواب دے گا ہميں کچھ نہيں کہنا ہے فيصلہ بی بی پر چھوڑ د

صبرسے کام ليں اتحا دسے کام ليں اپنا کردار پيش کريں علی(ع) کا کردار پيش کريں حسين(ع) کا کردار پيش کريں امام زين
العابدين(ع) کا کردار پيش کريں يزيد مجلس زين العابدين(ع) کو مٹانا چاہتا تھا حسين(ع) کا بيٹا مجلس پڑھ رہا تھا يزيد نے 

يا اذان بلند کرو تاکہ سجاد(ع) کی مجلس ڈسٹرپ ہو جائے ظلم کے خالف جو بيمار آواز بلند کر رہے ہيں اذان دينے کا حکم د
اشھد ان محمداً ”وه لوگوں تک آواز نہ پہنچے اذان کے ذريعے سے امام تھوڑی دير خاموش ہو گئے ليکن جب مٔوذن پہنچا 

رے جّدہيں يا تيرے؟ امام نے صبر سے کام ليا ہميں بھی صبر سے تو پلٹ کر کہا اے يزيد بتا محمد رسول ا  مي“ رسول هللا
کام لينا ہے اگر ماتم ہو جلوس ہو کوئی آپ کو دھکا بھی ديدے آپ اسے عبادت سمجھ ليجئے جواب نہ ديجئے اگر گالی بھی 

س کا جواب نہ ديں دے دے تو صبر، کيوں کہ اس مجلس ميں بی بی فاظمہ الزہراء(س) آ تی ہيں. سامنے واال جو بھی کہے ا
بی بی کا احترام کريں اس مجلس ميں بی بی زينب (س) آتی ہيں اس جلوس ميں امام زمانہ(ع)(عج) آتے ہيں اگر ہم نے جواب

ديا اگر کسی کی تھپڑ کا جواب تھپڑ سے ديا تو ہم نے بے احترامی کی بی بی فاطمة الزہراء (س) کی. لہذا صبر کا درس 
 کربال والوں نے ديا ہے 

 

 مجموعہ تقارير

 

  ۵مجلس 

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم
  اما بعد فقد قال هللا تبارک وتعالی فی کتابہ المجيد 

   “الذين يتبعون الرسول النبی االمی الذی يجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات واالنجيل”بسم هللا الرحمن الرحيم 
قرآن مجيد آج بھی ہمارے پيارے نبی محمد مصطفی (ص) کا زنده معجزه ہے قرآن کی ہر آيت معجزه ہے خدا نے حضرت 

موسی ٰکو عصا کا معجزه ديا تھا کہ جب عصا پھينکتے تھے تو اژدھا بن جاتا تھا اور جب عصا زمين پر مارتے تھے 
  توچشمہ بہتا تھا 

دوں کو زنده کرتے تھے ليکن جيسے حضرت موسٰی چلے گئے ويسے ان کا خدا نے حضر ت عيسٰی کومعجزه ديا کہ مر
معجزه بھی چال گيا جيسے حضرت عيسٰی(ع) چلے گئے ويسے ان کا معجزه بھی چال گيا مگر ہم اور آپ ديکھ رہے ہيں کہ 

  قرآن زنده معجزه آج بھی موجود ہے تو يہ دليل ہے 
نبی کے ساتھ اس کا معجزه چال گيا آج بھی قرآ ن موجود ہے تو  کہ آج بھی کوئی محمد(ص) جيسا موجود ہے ورنہ ہر

اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و ”ہمارے نبی (ص) جيسا ان کا وارث موجود ہے يہ خود نبی(ص) کی حديث ہے کہ 
  مد ہيں . ہمارا پہال محمد ہے ہمارا درميانہ بھی محمد ہے ہمارے سب کے سب محمد ہيں ہم سب کے سب مح“ کلنا محمد

يہ قرآن کی آيت معجزه ہے کہ اے مسلمانو! تمہارے نبی کی صداقت کو تمہارے اسالم کی صداقت کو فقط قرآن سے نہيں 
فقط عقل کی روشنی ميں نہيں فقط فلسفہ کی روشنی ميں نہيں بلکہ تم توريت سے بھی ثابت کر سکتے ہو انجيل سے بھی 

ميں عيسائی يہوديوں نے بہت خيانتيں کی ہيں بہت تبديلياں کی ہيں مگر قيامت  ثابت کر سکتے ہوچہ جائے انجيل اور توريت
تک پيمبر کا معجزه ہے يہ قرآن کی آيت کا معجزه ہے کہ ہر چيز آپ سن رہے ہيں کہ اسالم کی ہر چيز نہ فقط قرآن سے 

هللا کے نزديک دين اسالم “  االسالمان الدين عند هللا”بلکہ ہم توريت سے بھی ثابت کر سکتے ہيں يہ اسالم کی عظمت ہے کہ 
  ہے دين ايک ہے آدم (ع) کے زمانہ ميں بھی اسالم تھا 

ابراھيم کے زمانہ ميں بھی اسالم تھا موسٰی(ع) کے زمانے ميں بھی اسالم تھا عيسٰی کے زمانے ميں بھی اسالم ہے اور 
  محمد (ص) کے زمانہ ميں بھی اسالم ہے . 

نہيں تو اس جانور کا گوشت حرام ہے اور جتنی چيزيں اسالم نے حرام قرار دی ہيں امام کا خون نجس ہے اگر ذبيحہ صحيح 
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فرمان ہے کہ يہ نجاست کھأو گے تو يہ بيماری ہوگی يہ نجاست کھأو گے تو وه بيماری ہوگی اور سائنس نے بھی اسے ثابت 
ے ہيں. کہتے ہيں يہ اسالم نے کيا کہا کہ کيا ہے جيسے بعض لوگ ہوتے ہيں خود کو ماڈرن کہتے ہيں پڑھے لکھے کہت

سور مت کھأو جب کہ پورے کافر کھا رہے ہيں پورا آمريکا کھا رہا ہے سور کھانے ميں کيا حرج ہے بعض جو بہت ہی 
ويسٹر( نائز) ہو جاتے ہيں ايسے سواالت کرتے ہيں تو ايک بہترين کتاب انگريزی ميں موجود ہے کہ سور کے گوشت کے 

بيکٹرياز ہيں کتنے پيراسائٹ ہيں کتنی بيمارياں ہيں سائنس کے اعتبار سے اور خود ان کی رپورٹ کے مطابق. اندر کتنے 
  ليکن سور (خنزير) جو حرام ہے 

صرف آج حرام نہيں صرف ہمارے نبی کے زمانہ ميں حرام نہيں ہوئی ہے بلکہ حضرت آدم(ع) کے زمانہ ميں بھی حرام 
ی حرام تھی حضرت عيسٰی کے زمانہ ميں بھی حرام تھی کيوں کہ دين ايک ہے ، چيپٹر کا تھی موسٰی(ع) کے زمانہ ميں بھ

  11نام ليويٹکس چيپٹر کانمبر
then the lord said to moses and haron give the following  حضرت عيسٰی اور حضرت موسٰی(ع) پر خدا نے

  وحی نازل کی 
 and the hare so they also never be eaten and theحالل ہيں کہ کون سی چيزيں حرام ہيں اور کون سی چيزيں 

pig may not be eaten  توريت کہہ رہا ہے کہ خرگوش اور سور حرام ہے اور يہ فقہ جعفری ہے جس ميں خرگوش بھی
ں سمندر کی مخلوقات مي deutronomy14:9 ،as for marine animalsحرام ہے اور سور بھی حرام ہے چيپٹر کا نام 

   you may eat has both fins and scaleکون سے حالل ہيں 
سمندری مچھليوں ميں توريت کہہ رہی ہے ان کو کھانا جن ميں چھلکے ہوں اور يہ بھی فقہ جعفری کی صداقت ہے کہ 

  چھلکے والی مچھلی کھاتے ہيں اور بغير چھلکہ والی مچھلی ہے تو وه حرام ہے 
نسدان بھی منع کرتے ہيں کہ بغير چھلکے والی مچھلی مت کھأو اس ميں جراسيم جلد آج سائنسی ريسرچ بھی ہے کہ سائ

  جاتے ہيں چھلکے جراسيم کو اندر داخل ہونے نہيں ديتے مگر يہ آيت انجيل کی بہت حيران کرنے والی ہے
ephesians 5:18 ،don"t be drunk with wine  شراب پی کر مدہوش مت ہو جأو ,because that will ruin your 

life  کيوں کہ شراب تمہاری زندگی کو برباد کردے گا حضرت عيسٰی کہہ رہے ہيں کہ شراب تمہاری زندگيوں کو برباد کر
دے گا مگر عيسائيوں کو توچھوڑيں مگر ان کی عبادت گاه ميں ان کے پادری شراب پيتے ہيں آج سائنس نے ثابت کر ديا ہے

وتی ہيں آج عيسائيوں کی عبادت گاه ميں شراب پی جاتی ہے کيوں، عيسائی پادريوں نے کہ کتنی بيمارياں شراب پينے سے ہ
امر بالمعروف نہيں کيا کيسے امر بالمعروف کرتے جب کہ بادشاه خود شراب پی رہا تھا اگر کہتے شراب حرام ہے تو بادشاه

آيت موجود ہے بہت سارے عيسائيوں کو  جيل ميں ڈال ديتا اگر کہتے شراب حرام ہے تو عوام خالف ہو جاتی انجيل ميں
معلوم نہيں ہے کہ انجيل ميں آيت موجود ہے شراب پی کے مدہوش مت ہو جأو شراب تمہاری زندگيوں کو برباد کردے گااب 

اگر جس قوم سے امر بالمعروف ختم ہو جائے تو گناه کبيره ان کی عبادت گاہوں ميں آجاتا ہے اے مسلمانو! شکريہ ادا کرو 
کا ، اے کلمہ پڑھنے والو! شکريہ ادا کرو کربال والوں کا يزيد نے يہی کام شروع کيا تھا مسجد دربار ميں ہوتی  - حسين  امام

 -تھی مسجد ميں بيٹھ کر سب سے پہلے يزيد نے شراب پينا شروع کيا جوا کھيلنا شروع کيا گانا چالنا شروع کيا اگر حسين 
ہوتے اگر حسين(ع) کربال ميں علی اصغر جيسے معصوم بچے قربان نہ کرتے نے علی اکبر جيسے جوان قربان نہ کئے 

اگر زينب(س) کربال ميں چادر قربان نہ کرتی تو مسلمانو! ہماری مسجدوں ميں بھی عيسائيوں کی مسجدوں کی طرح شراب 
(ع) کے الل کو پہنچی تو پينا کوئی گناه نہ سمجھا جاتا جب يہ خبر فرزند علی(ع) فرزند زہراء فرزند رسول خدا (ص) علی

حسين(ع) نے کہا چاہے کتنی قربانی دينی پڑے اے يزيد تو مسجد ميں شراب پيتا ہے ميں پورا گھر قربان کردوں گا مگر ايسا
  امر بالمعروف کا درس دوں گا 

معروف کا اثر کا درس ہے يہ امر بال -تاکہ قيامت تک پھر کسی حاکم کو جرأت نہ ہوگی کہ مسجد ميں شراب پئے يہ حسين 
  ہے اگر مولٰی حسين(ع) امر بالمعروف نہ کرتے تو لوگ گناه کو گناه نہ سمجھتے اب کتنی اہم عبادت ہے 

ظالموں کو خطره، کافروں کو خطره، شياطين کو خطره امر بالمعروف سے ہے . کربال ميں آکر امام حسين(ع) نے بتايا کہ 
ہے وه امام حسين(ع) کے خالف جنگ کر رہا ہے اور امام حسين(ع) اس جو بھی جوا کھيل رہا ہے جو بھی شراب پی رہا 

کے خالف جنگ کر رہے ہيں لہذا اگر کوئی شرابی ہے تو شرابی کا امام، امام حسين(ع) نہيں ہيں شراب پينے والے کا امام ،
ی شکل ميں ہو حرام پھر يزيد ہے. نشہ کرنے والے کا امام يزيد ہے بھنگ کی شکل ميں ہو چرس کی شکل ميں ہو ہيروئن ک

بھی حرام ہے شراب کی شکل ميں جو نشہ کر رہا ہے وه اپنے عمل سے اپنا امام يزيد کو بنا رہا ہے اس کا امام حسين(ع) 
امام نہيں، حسين(ع) اس کا امام نہيں جو شراب پئے امام حسين(ع) اس کا امام نہيں جو رقص وسرور گانے بجانے کی 
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ين(ع) نے کربال ميں آ کر بتايا کہ قيامت تک کے لئے ميں اس کے خالف جنگ کروں گا جو ان محفلوں ميں جائے امام حس
کاموں ميں مشغول ہے . مولٰی علی،(ع) نبی (ص)اہل بيت(ع) ،کے فرامين بتائے گئے کہ حرام کھانے کے بعد عبادت قبول 

عا قبول نہيں ہے مسلسل مولٰی علی(ع) فرما نہيں ہوتی، جو حرام کھائے چاليس دن نہ اس کی نماز قبول نہيں ہے اس کی د
رہے ہيں، نبی (ص) فرمارہے ہيں کہ اے لوگو! اگر حرام سے تمہاری زبان نے طاقت حاصل کی تمہارے دل نے حرام سے 

طاقت حاصل کی تو اس زبان سے جو بھی تسبيح پڑھو گے استغفار کرو گے اس کا کوئی ثواب نہيں هللا کے رسول کی 
ئی حرام کھا کر عبادت کر رہا ہے وه دريا يا سمندر ميں گھر بنانا چاه رہا ہے عبادت وه قبول ہے جہاں لقمہحديث ہے اگر کو

حالل ہو شراب پينے والے کے بارے ميں بہت حديثيں ہيں. هللا کے رسول (ص) فرماتے ہيں اگر کوئی شراب پيتا ہے تو اس 
بی مر جائے اس کے جنازه کو کاندھا مت دو اس کی تشيع جنازه کی عيادت کو مت جأو يہ حکم نبی(ص) ہے اگر کوئی شرا

ميں مت جأو اگر شرابی تم سے بيٹی کا رشتہ مانگے اسے بيٹی مت دو اگر ديا تو تمہاری بيٹی کی نسل برباد، شرابی کی 
  اوالد مٔومن بننا مشکل ہے، نسل تباه ہو گئی ،فرمايا شرابی اگر گواہی دے اس کی گواہی قبول نہيں، 

شرابی کے پاس امانت مت رکھو وه خائن ہے اور اس کا عذاب ، هللا کے رسول نے دوسری حديث ميں فرمايا اگر کوئی 
  شراب پيتا ہے حرام کھاتا ہے 

خدا اس حرام کی وجہ سے اس کے دل کو اتنا سخت بنا ديتا ہے اتنی غالظت کی نجاست کا پرده اس کے دل پر آجا تا ہے کہ 
ں لذت ملے گی نہ اسے نماز پڑھنے ميں لذت ملے گی نہ اسے قرآن پڑھنے ميں لذت ملے گی نہ اسے نہ اس کو عبادت مي

ذکر خدا ميں لذت ملے گی شرابی کے لئے عبادت کی لذت کے دروازے بند ہو جاتے ہيں ، دوسرا عذاب جب کوئی شراب 
نت بھيجتے ہيں تيسرا جب کوئی شراب پيتا پيتا ہے هللا کے رسول فرماتے ہيں زمين اور آسمان کے سارے فرشتے اس پر لع

ہے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفی (ص) تک ايک الکھ چو بيس ہزار انبياء اس پر لعنت بھيجتے ہيں 
فرمايا، شرابی جب مرے گا جہنم کی آگ کے سواء اسے کچھ بھی نہ ملے گاسوره واقعہ کی تفسير ہے جب جہنم ميں شراب 

ھانے والے بھوک سے تڑپيں گے اور کہيں گے اے فرشتو اگر کوئی غذا ہو تو ہميں دو ہم بھوک سے مر پينے والے، حرام ک
رہے ہيں فرشتہ جواب ديں گے تم نے اگر عمل صالح کيا ہوتا تو يہاں تمہارے لئے نورانی غذائيں بنتی تم تو حرام کھانے 

کا نام ہے ذقوم ، ذقوم جہنم کا پہل ہے جہنمی جب  والے تھے تم تو شراب پينے والے تھے حرام سے جو غذا بنی ہے اس
بھوک سے تڑپے گا مجبور ہو جائے گا کہ وه پھل کھائے اب جيسے وه ذقوم جہنمی پھل کھائے گا جس کے لمبے لمبے 

کانٹے ہيں يہ کانٹے اس کی گردن ميں پھنسيں گے ايک دفعہ فرياد کرے گا پانی پانی فرشتے کہيں گے اگر دنيا ميں روزه 
کھتے تو يہاں پانی ملتا اے کم بخت تو نے کبھی روزه نہيں رکھا تو پانی کہاں سے ملے گا يہاں کا پانی روزه کی بھوک ر

اور پياس سے بنتا ہے تو نے جو گناه کئے اس سے جو پانی بنا اس کا نام حميم ہے ابلتا ہوا پانی اب يہ لے لے پی لے تفسير 
پانی کو پئے گا اس کا ہونٹ کٹ کے اس کے سينے پر گرے گا ، يہ سزا ہے حرام ہے سوره واقعہ کی جيسے وه گنہگار اس 

غذا کی . اگر حرام کی غذا ہے تو دنيا اور آخرت کی بربادی ہے . لہذا اہل بيت ٪ نے تاکيد کی ہے کہ لقمہ حرام سے بچو 
حرام کسی کا حق کھا رہا ہے کسی کا کوئی عمل قبول نہيں ھدايت کے دروازے بند ہو جاتے ہيں اگر انسان غذا حرام کھائے 

مال کھا رہا ہے رشوت کھا رہا ہے . ايک نورانی جملہ مولٰی علی نے فرمايا: ميں سخت ترين زہريلے کانٹوں پر سونا پسند 
کرتا ہوں اور اگر کوئی ميرے گلے ميں رسی باندھے ميرے ہاتھوں ميں ہتھکڑی پہنائے ميرے پأوں ميں رسی باندھے اور 

سيٹتا ہوا لے جائے ميں اسے بھی محبوب رکھتا ہوں مگر ميں اسے پسند نہيں کرتا کہ ميں قيامت کے دن خدا اور مجھے گھ
  رسول کے سامنے آٔوں اور ميں نے کسی کا حق غصب کيا ہو ،يا کسی پر ظلم کيا ہو ، 

ھے قبول نہيں اور دوسرا سخت کانٹے يعنی سختی دنيا ہر سختی مجھے قبول ہے مگر حرام اور کسی کا حق غصب کرنا مج
نورانی جملہ ارشاد فرمايا: کوئی ميرے گلے ميں رسی باندھے يعنی دنيا کی جاه و عزت اس کی مجھے فکر نہيں ہے کہ 

مجھے حکومت مل جائے مجھے يہ مل جائے مجھے وه مل جائے نہيں علی(ع) اس کو پسند نہيں کرتا کہ ميں کسی کا حق 
هللا اور هللا کے رسول(ص) کے سامنے حاضر ہو جأوں اور اس کے سامنے منھ غصب کروں اور کل قيامت کے دن 

ديکھانے کے قابل نہ رہوں. تو مولٰی علی(ع) ہميں سمجھانے کے لئے بتا رہے ہيں ، فرما رہے ہيں اس جسم کے لئے ميں 
کسی پر ظلم کروں کسی کا حق غصب کروں کسی پر ظلم کروں جو بہت جلد بوڑھا ہو رہا ہے اس جوانی کے لئے ميں 

جوناتوانی ميں بدل رہی ہے يہ جوانی جو بڑھاپے ميں ڈھل رہی ہے فرما رہے ہيں اس جسم کی راحت کے لئے ميں کسی کا 
حق غصب کروں ميں کسی پر ظلم کروں جو مجھے يقين ہے کہ مٹی کے نيچے دبنے واال ہے يہ علی(ع) آپ کو اور مجھے

  کہہ رہے ہيں 
ے جو مٹی کے منوں کے نيچے دبنے واال ہے کيوں کسی پر ظلم کر رہے ہو کيوں کسی کا حق اے انسان اس جسم کے لئ

غصب کر رہے ہو خبردار کسی پر ظلم مت کرو کسی کا حق غصب نہ کرو اگر کوئی آپ سے ضعيف ہے بيوی ضعيف ہے 
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ے بھی طاقتور ہو .فرمان اس پر ظلم نہ کرو نوکر ضعيف ہے اس پر ظلم نہ کرو ، کسی کا حق غصب نہ کرو چاہے تم کتن
  معصوم نور ہے فرمان معصوم پڑھنے اور سننے سے دل ميں نور پيدا ہوتا ہے 

انسان کو ھدايت ملتی ہے هللا کے رسول(ص)کی حديث ہے کہ اگر کوئی اپنے نبی(ص) کی چاليس حديثيں ياد کرے گا اور 
نور ہے دلوں ميں نور پيدا ہوتا ہے مولٰی نے کس  اس پر عمل کرے گااس پر خدا جنت کو واجب کر ديتا ہے . فرمان امام

قدرنورانی فرمان سے ہميں ھدايت دی کہ کسی کا حق غصب نہ کرو رزق حرام ميں برکت نہيں ہے بعض لوگ کہتے ہيں 
فالں رشوت ليتا ہے اس کے پاس اتنے گھر ہيں اتنی گاڑياں ہيں اور آپ کہتے ہيں کہ رزق حرام ميں برکت نہيں ہے ہم تو 

  کھ رہے ہيں بر کت ہی برکت ہے ہم دنيا ديکھ رہے ہيں دي
سال سے زياده انسان دنيا ميں نہيں رہتا ) ١٠٠يا سو () ٨٠برکت سے مراد کيا ہے يہ دنيا کی زندگی زياده سے زياده اسی (

ال ہے؟ نہيں وه اب مرنے کے بعد والی زندگی کتنی ہے کيا سو سال ہے کيا ھزار سال ہے کيا ايک الکھ سال کيا ايک ملين س
تو ابدی زندگی ہے وه کروڑوں سالوں سے بھی زياده ہے اب اگر ايک انسان حرام کھا رہا ہے هللا کے رسول نے کہا برکت 
نہيں ہے حرام کے مال ميں کيوں کہ جو بھی عبادت کر رہا ہے وه آخرت ميں نہيں جا رہی ہے نماز پڑھ رہا ہے وہاں کچھ 

رات دے اس کا کوئی اجر نہيں ہے کيوں کہ رزق حرام ہے اس لئے کہا رزق حرام ميں نہيں ہو رہا ہے روزه رکھے خي
کوئی برکت نہيں اور اگر مال چھوڑ کر مرتا ہے تو اس سے بھی آتش جھنم کے سواء کچھ نہيں ملتا ، مولٰی علی(ع) نے 

ٔو عبادت قبول نہيں جاہل عبادت کرنا فرمايا يہ فکر باطل ہے کہ حرام کھا کر مسجد بنأو کسی پر ظلم کر کے حج پر چلے جا
چاہتا ہے الٹا گناه کرتا ہے امام جعفر صادق (ع) کو لوگوں نے بتايا کہ ايک بہت بڑا هللا واال شہر ميں آگيا ہے امام نے کہا 
 چلو ہم بھی اس هللا والے کو ديکھتے ہيں امام اس هللا والے کے پيچھے گئے ديکھا ايک دکان کے پيچھے چھپ کے کھڑا

ہوگيا ہے دو انار چوری کئے پھر آگئے بڑھا نانوائی کی دکان ميں کھڑا ہوا وہاں سے دو روٹياں چرائيں اور چال گيا غريب 
محلہ ميں وہاں کچھ بھوکے لوگ تھے جا کے ان کو روٹياں بھی ديں انار بھی ديئے امام نے اس کا ہاتھ پکڑ ليا فرمايا تونے 

سے  -ئے ادھر سے دو روٹياں چوری کيں اور آکر غريبوں کو ديا وه بھی حرام. تو امام يہ کيا کياوہاں سے دو انار چوری ک
کہنے لگا آپ قرآن مجيد سے جاہل ہيں جاہل خود ہے اپنے زمانہ کے امام سے کہہ رہا ہے آپ قرآن مجيد سے جاہل ہيں آپ 

ہے ايک گناه کرو گے تو اس کی سزا ايک  نے قرآن کی آيت نہيں پڑھی امام نے کہا کون سی آيت کہا قرآن کی آيت کہہ رہی
ہے اور ايک نيکی کرو گے تو اس کی جزا دس ہے ميں نے دو گناه کئے اور ميں نے نيکياں کيں، تو بيس تو ميری نيکياں 
ہو گئيں اور دو گناه مائنس کرو تو اٹھاره نيکياں ميری پھر بھی ہيں . جہالت يہی ہے کہہ رہا ہے ميں نيکی کر رہا ہوں جب 

کہ عين گناه کر رہا ہے اور امام سے کہہ رہا ہے آپ جاہل ہيں آپ نے قرآن نہيں پڑھا امام نے کہا اچھا تونے کيا يہ قرآن کی 
خدا اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو متقی ہو تو تو چور ہے تيرا عمل کيسے “ انما يتقبل هللا من المتقين”آيت نہيں پڑھی 

کل ہے دو طرح کے جاہل ہيں ايک جاہل وه جس کو يہ احساس ہے کہ ميں جاہل ہوں ايک قبول ہوگا آج معاشره ميں يہی مش
جاہل وه جو ضدی ہے جو جاہل بھی ہے اور زمانہ کے امام کو کہہ رہا ہے آپ جاہل ہيں ليکن جاہل ضدی کے لئے ھدايت 

عاشره ميں امر بالمعروف اگر ختم کے دروازے بند ہيں يہ خود بھی گمراه اور دوسروں کوبھی گمراه کر رہا ہے . ہمارے م
ہو جائے تو ہمارے يہاں بھی شراب پينا عام ہو جائے گا لوگ شراب پينا گناه نہيں سمجھيں گے آج عيسائی شراب پينا گناه 

 نہيں سمجھتے کيوں کہ امر بالمعروف ختم ہو گيا ہے . يہ کربال والوں کا احسان ہے آج اسالم کے خالف سازش ہو رہی ہے 
دی ايجنٹ سب سے زياده خوفزده شيعيان حيدرکرار سے ہيں کئی مرتبہ انھوں نے اظہار کيا کہ لبنان ميں پوری زمين آج يہو

شيعوں کی نہيں ہے حکومت شيعوں کی نہيں ہے فقط ايک حصہ شيعوں کا ہے بيس بيس سال سے قبضہ اسرائيليوں کا ہے 
و باہر نکال ديا يہ لوگ خوفزده ہيں عزاداری کو ڈسٹرپ کرنا ليکن شيعيان حيدرکرار نے اپنی زمين سے ايک ايک يہودی ک

  چاہتے ہيں 
کہ شيعوں کے پاس جو جرأت ہے شجاعت ہے وه عزاداری حسين(ع) سے ہے لہذا بيرونی سازشيں کی ہيں اندرونی سازشيں

مقصد کيا ہے امام  کی ہيں اندر گھس کر بھی کچھ لوگ عزاداری کے مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہيں عزاداری حسين(ع) کا
حسين(ع) کے دو طرح کے قاتل ہيں صرف شمر قاتل نہيں، شمر امام حسين(ع) کے سر کا قاتل ہے آج بھی امام حسين(ع) 
کے قاتل موجود ہيں جو امام حسين(ع) کے سر کے نہيں امام حسين(ع) کے مقصد کے قاتل ہيں انہيں پہچانئيے سر کا قاتل 

ل ہے جو مقصد حسين(ع) کا قاتل ہے مقصد امام حسين(ع) کيا تھا يہ مقصد نہيں کہ ہم روئيں اتنا خطرناک نہيں جتنا وه قات
ماتم کريں نہيں يہ خود ہمارے لئے نجات ہے امام حسين(ع) پر کوئی احسان نہيں امام حسين(ع) کا مقصد يہ نہيں تھا کہ ميں 

اپنی محبت کا اظہار ہے مقصد حسين(ع) کيا تھا کربال  شہيد ہو جأوں اور قيامت تک لوگ روئيں اور ماتم کرتے رہيں يہ تو
ميں آکر مولٰی حسين(ع) نے بتايا کہ ميرا مقصد کتنا عظيم ہے علی اکبر کی جوانی رہے يا نہ رہے ليکن ميرا مقصد زنده 

ا مقصد رہے علی اصغر کی مسکراہٹ رہے يا نہ رہے مگر ميرا مقصد زنده رہے عباس کے بازو رہيں يا نہ رہيں مگر مير
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  زنده رہے 
اور وہی وعده سکينہ نے کيا بابا تماچے کھأوں گی ليکن تمہارے مقصد کو ذره برابر نقصان نہ ہونے دوں گی اور وہی وعده 

بی بی زينب کا تھا بھيا حسين تازيانے کھأوں گی مگر تيرے مقصد کو نقصان نہ پہنچنے دوں گی آج عزاداری کے نام پر 
حسين(ع) کو نابود کرنے کی سازش ہے مقصد حسين(ع) کيا ہے ہر زيارت ميں ہے ہر ايک امام  مقصد عزاداری اور مقصد

حسين(ع) کا پہال مقصد يہ تھا کے نماز قائم ہو جائے يہ “ اشھد انک قد اقمت الصلواة و ٰاتيت الزکاة”کی زيارت ميں ہے 
خالفت کرتے ہيں فجر کے وقت سو جاتے ہيں وارث حسين(ع) نے کہا لوگ پوری رات عزاداری کرتے ہيں ليکن نماز کی م

اشھد انک ”يہ ہيں حسين(ع) کے قاتل نوجوانوں کو بہکا رہے ہيں وارث حسين(ع) کہہ رہا ہے کہ ميرے بابا کا مقصد کيا تھا 
سے کہ  نماز قائم ہو جائے يہاں تک کہ عزاداروں کو گمراه کيا جا رہا ہے عزاداری کے نام“ قد اقمت الصلواة و ٰاتيت الزکاة

نماز کی کوئی ضرورت نہيں ہے بس عزادری کرو جنت ميں چلے جأو گے. يہ ہيں مقصد حسين(ع) کے قاتل يہ ہيں قرآن 
يہ“ اقيموا الصلواة و ال تکونوا من المشرکين”کے خالف يہ ہيں اپنے امام کے خالف امام خود کہہ رہے ہيں قرآن کہہ رہا ہے 

  قرآن کی آيت ہے 
ں پڑھ رہا ہے تو وه مشرک ہے تمام علماء کا فيصلہ تمام مجتہدين کا فيصلہ جو منکر نماز ہے وه نجس ہےاگر کوئی نماز نہي

  اس کے ہاتھ کا کھانا پينا حرام ہے 
کيوں کہ جو منکر نماز ہے کيوں کہ نماز کا حکم دينے واال کون ہے هللا ، هللا کے بعد نبی(ص) ہيں نبی کے بعد علی(ع) ہيں 

منکر نبی ہے نجس ہے مشرک ہے اس کے ہاتھ کا کھانا پينا جائز نہيں ہے عزاداری کے ذريعے سے  لہذا منکر نماز
عزاداری کو بد نام کرنا چاہتے ہيں، سوال کيا گيا کہ بکرا کاٹ کے خون ملنا کس روايت ميں ہے تو کہتے ہيں امام حسين(ع) 

ی علی اصغر کو نسبت دے رہے ہيں بکرے کے ساتھ. اس سےنے علی اصغر کا خون اپنے منھ پہ نہيں مال تھا استغفرهللا يعن
بڑھ کے توہين کيا ہوگی کہ علی اصغر معصوم حسين(ع) کے بيٹے کو ايک معمولی سے بکرے سے نسبت دی جا رہی ہے 
م يہ ہيں جاہل جو سمجھ رہے ہيں عبادت کر رہے ہيں يا توہين کر رہے ہيں کہ اس لئے امام حسين(ع) نے خون مال تھا تو ہ

بکرا ذبح کر کے اس کا خون ملتے ہيں اچھا علی اصغر کو تو شمر نے تير مارا تھا اس بکرے کو کس شمر نے تير مارا ہے
يہ ہيں جاہل جو اپنی ہر مرضی کو دين کا نام دے رہے ہيں نہ آيت ہے نہ دليل يہ مذھب اہل بيت(ع) ،اسالم ،دين عقل ہے دين 

دين جاہل بنائيں اسالم پر ضرب مارنا چاہتے ہيں واجب ہے امر بالمعروف کرنا ورنہفطرت ہے يہ چاه رہے ہيں دين عقل کو 
آج بکره ذبح کررہے ہيں کل کتا ذبح کريں گے اور يہاں تک بتايا گيا کہ بعض عيسائيوں سے ذبح کرواتے ہيں مسلمان بھی 

، لہذا واجب ہے ہر عالم پر ہر مٔومن پر ہر نہيں اور بعض اوقات قبلہ کی طرف رخ بھی نہيں ہوتا اور ذبح کرواتے ہيں بکره 
بدعت کا مقابلہ کرو ورنہ کل وہی بدعت مانند شراب مسجدوں ميں آجائے گی جيسے عيسائيوں کے يہاں ہوگيا جو انسان اپنی 

ہر مرضی کو دين سمجھے وه شيطان کی پيروی کر رہا ہے شيطان نے بھی وہی کہا تھا کہ پروردگار ميں آگ سے بنا ہوں 
مٹی سے بنا ہے ميں کيوں سجده کروں خارجی کون تھے خارجی پہلے علی(ع) کے ماننے والے تھے مگر جب انہوں  وه

نے ديکھا کہ مولٰی علی(ع) ہماری مرضی سے نہيں چلتے تو مولٰی پر تلوار نکالی مولٰی کے قاتل خوارج ہيں يہ خود کو عقل
م ہو جائے مٔومن وه ہے جو حديث کے سامنے تسليم ہو جائے مٔومنکل کہہ رہے تھے مٔومن وه ہے جو قرآن کے سامنے تسلي

  وه ہے جو امام کے سامنے تسليم ہو جائے دين ميں جو اپنی مرضی چالئے وه ابن ملجم ہے وه مٔومن نہيں وه خارجی ہے 
زمانہ ميں ايسے  دين کی شکل بگاڑی جا رہی ہے مذھب کا مذاق اڑايا جا رہا ہے مولٰی علی رض(ع) کے زمانہ ميں بھی ہر

خارجی لوگ رہے ہيں. امام کے قريبی پانچ لوگ تھے جو ہارون رشيد کے جيل ميں گئے . جہاد کيا مٔومن تھے ليکن کيسے 
مٔومن اپنی مرضی کو دين سمجھنا ، ميرا عمل جو ہے وه صحيح ہے، ميں چاہے بکره کا خون لگأوں يا کتے کا خون لگأوں 

   ميں شريعت بنانے واال ہوں ،
جب مولٰی رض(ع) نے مأمون رشيد کی ولی عہدی کو مجبوراً قبول کيا تو يہی لوگ تھے جنھوں نے دو مرتبہ امام پر قاتالنہ

  حملہ کيا شيعہ تھے کہا امام نے اس ظالم کی ولی عہدی کو کيوں قبول کيا يعنی خود کو امام سے بھی عالم سمجھتے تھے 
کی بات نہيں مانتے جو خود کو عقل کل کہتے ہيں اور پوری قوم کو گمراه کرتے  آج جو مجتہدين کی بات نہيں مانتے قرآن

ہيں ہم قرآن کو مانتے ہيں شريعت کوبدلنے واال کبھی بھی مٔومن نہيں ہو سکتا ہم وہاں سر جھکاتے ہيں جہاں آيت قرآن ہو يا 
م کا فرمان دکھائيں . لہذا اگر بدعت کی فرمان معصوم ہوجو لوگ بکره کا خون لگاتے ہيں وه قرآن کی کوئی آيت يا معصو

مخالفت نہ کی جائے تو آنے والی نسليں چھوٹے بچے جب ديکھيں گے امام بارگاہوں ميں خون مال جا رہا ہے کہيں گے يہ 
بھی کوئی سنت ہے کوئی آيت ہے اور دوسری گمراہی کہ امام حسين(ع) نے علی اصغر کا خون مال تھا علی اصغر کو بکره 

دينے واال شيعہ نہيں ہو سکتا وه دشمن عزادار ہے شريعت سے نا واقف ہے کيوں کہ جنگ کے احکام اور ہوتے  سے نسبت
ہيں سفر کے احکام اور ہوتے ہيں ہر احکام مختلف ہوتے ہيں جو اس طرح سے اسالم کو بگاڑنا چاہتے ہيں عزاداری کو 
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  نا چاہتے ہيں . بگاڑنا چاہتے ہيں عزاداری کے نام سے مقصد عزاداری کو بگاڑ
اس طرح کا گروه انگلينڈ ميں بھی داخل ہوا تھا نوجوانوں کو ہيروئن بھی پال رہا تھانشہ بھی کروارہا تھا مولٰی علی(ع) کے 

نام سے، حاالنکہ کفرستان تھا ليکن وہاں کے مٔومنين نے ہمت کی ايسے گندے افراد کو امام بارگاہوں سے نکال ديا اور تمام 
وائيں الئے کہ ان کا شيعوں سے کوئی تعلق نہيں ہے نجس ہيں ان کے ہاتھ کا نذر و نياز کھانا بھی صحيح نہيںمجتہدين کی فت

ہے جو منکر نمازہو جو مجتہدين پر لعنت بھيجے جونائب امام پر لعنت بھيج رہا ہے کيا وه عاقل انسان ہو سکتا ہے اور ان 
ا گروه آمريکا کے خالف ايک آواز بلند کرتے ہوئے نظر نہيں آئے گا ، لوگوں کو پہچاننا ہے تو ان کا ايک اصول ہے ان ک

اسرائيل کے خالف ايک نعره بلند کرتا ہوا نظر نہيں آئے گا اب اس سے خود اندازه لگائيں کہ مقصد حسين(ع) تو يہ ہے کہ 
تے ہوے نظر نہ آئيں گے وقت کے يزيدوں کے خالف آواز بلند کرو کبھی بھی يہ وقت کے يزيدوں کے خالف آواز بلند کر

تو سمجھ ليں کہ يہ کون لوگ ہيں البتہ وہی سب نہيں، بعض لوگ سمجھتے ہيں عزاداری ہے ان کو کيا پتہ وه جاہل ہيں نادان 
ہيں ان سے دور ہو جائيں ان ميں چند افراد واقعاً ايجنٹ ہيں مانند خوارج ضدی ہيں مولٰی علی(ع) نے فرمايا دو افراد نے 

ڑی ہے ايک جاہل ضدی ايک عالم بے عمل جو ديکھ رہا ہو خالف شريعت عمل ہورہا ہے بدعت ہو رہی ہے ميری کمر تو
مگر اس ڈر سے کہ مجھے گالياں پڑيں گی مجھ پر حملہ ہو گاسالم اس مٔومن پر جس نے امر بالمعروف کيا، اور اس پر 

وش ہونا حرام ہے مقصد حسين(ع) کے خالف ہے کوئی قاتالنہ انھوں نے حملہ بھی کيا، اخبار ميں آچکا ہے. لہذا يہاں خام
بدعت اگر عزاداری ميں آرہی ہے وه سازش ہے وه عزاداری کی شکل کو بگاڑنا چاہتے ہيں اس پاک مذہب کو نجس کرنا 

چاہتے ہيں لہذا اجازت نہ ديں البتہ امن کے دائرے ميں، صبر کے دائرے ميں، جو بھی زيادتی کرے ان کا مقصد فتنہ ہوگا 
فتنہ سے ہاتھ نہ لگائيں يہ لوگ چاہتے ہيں فتنہ ہو ليکن ہميں صبر سے کام لينا ہے دليل سے کام لينا ہے فتنہ و فساد وه کرتا 
ہے جو جاہل ہو اس کے پاس قرآن کی دليل نہ ہو اہل بيت کا علم نہ ہو الحمد ہم علی(ع) کے ماننے والے ہيں ہم امام زمانہ 

مارے پاس قرآن بھی ہے اور اہل بيت ٪کا فرمان بھی ہے لہذا ان فتنہ کرنے والوں کو اجازت نہ (عج) کے ماننے والے ہيں ہ
فتنہ قتل سے بڑا گناه ہے “ الفتنة اشد من القتل”ديں کہ عزاداری کے تقدس کو پامال کريں مجلسوں کا تقدس پامال کريں 
وئی برا بھال کہے کوئی بات نہيں ، اگر کوئی مجلس عزاداری ميں احترام سے چلنا ہے مجلس ميں احترام سے آنا ہے اگر ک

 ميں کسی کو مار دے تو جواب نہ ديں کس کے احترام ميں بی بی فاطمہ کے احترام ميں

 

 مجموعہ تقارير

 

  ۶مجلس 

  بسم هللا الرحمن الر حيم
  فقد قال هللا تبا رک و تعالی فی کتا بہ المجيد 

  بسم هللا الر حمن الرحيم ((الذ ين يتبعو ن الرسول النبی االمی الذی يجدو نہ مکتو با ًعندہم فی التوراة و االنجيل ))
قر آن کر يم سر کار حضرت محمد(ص) کازنده معجزه ہے اورقرآن کی ہرآ يت معجزه ہے مختلف زمانوں ميں مختلف آ يتو 
ں کے معجزات انسان کے سا منے آئے اور اسال م جوآ ج انسان کے سامنے نظر آرہا ہے وه قرآن کی عظمت کی وجہ سے 

پر بر اوقت پڑا تو اہل بيت ٪نے قر با نياں دی ہيں جہا ں جا ن  ہے يا ا ہل بيت ٪کی عظمت کی وجہ سے ہے جب بھی اسال م
دينے کی قر با نی آ ئی تو اھل بيت ٪ميدا ن ميں آ ئے جہا ن مباہلہ کی ضرورت پڑی تواہل بيت ہی سامنے آئے اور جہا ں 

  مناطره کی ضرورت پڑی تو اہل بيت ٪سامنے آ ئے
لم جو منا ظره ميں بہت خطر نا ک حدتک ما ہرتھا تو اس نے آکرلو گوں کو تار يخ ميں ملتا ہے کہ ايک بہت بڑا عيسا ئی عا

گمر اه کر نا شروع کياوه لو گو ں سے پوچھتاتھااے مسلما نوں تم کيا حضرت عيسٰی کو نبی ما نتے ہو تو ظا ہر ہے کون 
  کہے گا کہ حضرت عيسٰی کو نہيں ما نتا حضرت عيسٰی هللا کے نبی ہيں قابل احترام ہيں 

و لو گ کہتے تھے ہا ں ہم عيسٰی کوما نتے ہيں تو وه پلٹ کرکہتاتھامگر ہم عيسا ئی تمہا رے نبی کو نہيں ما نتے ہيں ت
کہتاتھااب بتا ؤ کونسا نبی بڑا ہے جس کودو نوں فرقہ مانيں ياجس کو فقط ايک فر قہ مانے تومسلما ن يہاں پرچپ ہوجا تے 

  گمر اہی بڑھ گئی  تھے اب جب لو گوں نے ا س طر ح سے سناتو
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تو اس زما نے کا با دشا ه مجبو ر ہواکہ وه وارث قرآن کے در پر آ کر جھکے اور اس نے کہااے مو الايک عيسا ئی ہے جو 
اسکے سو ال کاکوئی جو اب نہيں د ے سکتا ہے آپ تشريف لے آئيے اما م وقت تشريف لے آئے تو عيسا ئی نے ا سی طر ح

حضرت عيسٰی کو ما نتے ہيں اب عالم لوگ جوتھے وه علم غيب نہيں رکھتے تھے تو وه سے سو ال کيا کہ کيا آ پ 
فوراًکہتے تھے ہاں ہم ما نتے ہيں مگر امام وه ہوتا ہے جو دلوں کے را زکو جا نتا ہے جب اس نے سوال کياتو امام سمجھ 

طفی (ص)کے آ نے کی خبر دی ہے اگرگئے تو امام نے فر ما يا ميں اس عيسٰی کو نبی مانتا ہوں جس نے حضرت محمدمص
اس کے عال و ه کو ئی اور ہے تو ميں اس کو نہيں ما نتا ہوں اب فقط ايک ہی حملہ ميں با طل کاغرورمٹ گيا ا ور وه عيسا 

ئی شکست کھاگی. اس قصہ کا مقصديہ ہے کہ ہر زما نے ميں اھل بيت ٪ نے اسال م کو بچايا ہے ا ھل بيت ٪کے گھر انہ 
  نياں ديں ہيں اسال م کی آج جو عظمت ہے وه قرآن کی وجہ سے ہے نے قربا 

يامحمد اور آل محمدکيوجہ سے ہے اور اسال م ہر زمانے ميں تھآ دم کے زمانے ميں بھی اسالم تھاحضرت ابراہيم کے زما 
انجيل ميں شر اب حرام نے ميں بھی اسالم تھاآپ نے توريت اور انجيل سے پڑھا کہ عيسا ئيوں کونہيں معلو م کہ توريت اور 

  ہے ، سور توريت ميں حرام ہے، 
زا نی کو سنگسا رکرناتو ريت ميں بھی مو جو د ہے ا ورانجيل ميں بھی مو جودہے سجده کے بارے ميں بھی مو جو د ہے 

ھ رہے کہ تمام بزر گ انبيا نے سجد ه کيا ہے مگر عيسا ئيوں کی کسی عبا د ت ميں سجده مو جو د نہيں ہے عيسائی جوبڑ
ہيں اس کی سب سے بڑی وجہ يہ ہے کہ ا ن کا زور ميڈيا پر ہے اور دوسرا ان کاکنٹر و ل اقتصاديات پر ہے يور پ ،امريکا

ميں اسال م کے خالف ہنسی مذاق اڑانے کے لئے ايک بہت بڑا موضو ع ہے وه يہ ہے کہ اسالمنے چارشادياں کر نے کی 
  کر عورتوں پر بہت بڑا ظلم کياہے  اجاز ت دی ہے اوراسال م نے يہ اجازت دے

اوريورپ ميں ا يک سے زياده شادياں کرناغيرقانو نی ہے خو د امريکی ہو م منسٹر نے کہاکہ جو ہما ر ی نيوجنريشن جوہے
  وه ففٹی پرسنٹ سے زياده حرام ز اده ہيں 

ہ اسال م ميں مر د کواجاز ت د يکے وهمگر پھربھی کہتے ہيں کہ ايک سے زيا ده شادی کر نا غير قانونی ہے وه کہتے ہيں ک
چار شا د ياں کرسکتا ہے مگر عورت کو اجازت نہيں ہے کہ وه چار شادياں کر ے اب آئيے اس مسئلہ کی حکمت کو 

سمجھيں اسال م دين عقل ہے آپ پوری دنيا ميں نظردوڑا ئيں دو ملکوں کے عالوه ہر ملک ميں عو رتوں کی تعداد زياده ہے 
ں ميں سب سے زياده مرد ما رے جا تے ہيں اور عو رتيں نہيں ماری جاتيں ہيں جب جنگوں ميں مر د مار ے نمبردو جنگو 

جا تے ہيں اور کيوں کہ عورتوں کی پيد ا ئش بھی زيا ده ہے اور جنگوں ميں بھی مر د ما ر ے جا تے ہيں تو نتيجہ يہ ہے 
مشاہد ه کيجئے افغانستا ن ميں مشاہده کيجئے کہ دس بيس سال  کہ عورتوں کی جمعيت اور بڑھ جاتی ہے اب آ پ لبنا ن ميں

کی جنگوں کے بعدعورتوں کی تعداد زياده ہوگئی ہے نمبر تين اکسيڈنٹ ميں ڈرائيور مسا فر زيا ده تر مردہو تے ہيں 
لڑکی لڑکے سے دواکسيڈنٹ ميں بھی ز يا د ه مرد مارے جا تے ہيں نمبرچار کہ ايک بچہ ايک لڑکی ايک سا تھ پيد ا ہو ئے 

سال پہلے با لغ ہوجا تی ہے وه شا دی کے قابل ہے اور لڑکا شادی کے قابل نہيں ہے يہاں پر بھی عورتوں کی جمعيت بڑھ 
گئی يہ تو عقلی دالئل ہيں مگر تاريخ کو اٹھا کر ديکھيں کہ دوسری جنگ جہانی کے بعدجنگ عظيم دو م کے بعد جب جر 

ے تو عورتوں نے جلو س نکا لے کہ ہر مردکودو دو تين تين شادياں کر نی چاہئے ورنہ پورےمنی ميں مرد بہت زياده مر گئ
ملک ميں کرپشن پھيل رہا ہے حا ال نکہ ان کاتعلق اسال م سے نہ تھا اسال م دين عقل ہے اسال م دين فطرت ہے اب ہم اس 

اسالم کايہ حکم مردوں کی طرفداری کر تا ہے مسئلہ کو توريت سے ثابت کر تے ہيں کہ اسال م کا کيايہ حکم غلط ہے ؟ 
  اس کی پہلی آيت ٢۵اورخو ا تيں کے حقوق کو پاما ل کر نا ہے. توريت کا پہالچپڑ جنيسزچپٹرکا نمبر

ow ibrahim maried again qatora was his new wife  
  

ہاجره اور دوسری سا ره بھی تھی  جبکہ توريت ميں لکھا ہے کہ حضرت ابرا ہيم کے پاس پہلے بيوی تھی جب ايک کا نا م
پھر حضرت ابر ا ہيم نے ايک اور شادی کی اس کا نا م قطوره تھا تو جب تم ابراہيم کو نبی مانتے ہو کہ ابراہيم کی تين بيوياں

ہيں  تھيں توتم نے قانو ن کيسے بنا د يا کہ ايک سے زيا ده شادی کر ناغير قانو نی ہے ا ب جو عيسائی ہم پر مذا ق اڑا تے
کہ ہم نے عو رتوں پر زيا د تی کی ہے اور ان کے حقوق پاما ل کئے ہيں ہما رے يہاں تو چا رسے زياده شاديا ن کر نا حرام 

 yes solymanميں حضرت سليمان کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے  First king chapter 11ہے مگر توريت ميں لکھا ہے 
ansest loving the m any way کے لئے کہہ رہے ہيں حضرت سليما نany way he had seven hunderd wives 

اب يہ کتنا بڑاجھو ٹ ہے کہ حضرت سليمان کے پا س سا ت سوبيوياں تھيں اے عيسا ئيو! جب تم لو گوں نے لکھا کہ 
وريتحضرت سليمان کے پاس سات سوبيويا ں تھيں توتم چار بيو يوں پر کيسے اعتر اض کر تے ہو اب ہم بڑی آسانی سے ت
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اور انجيل کے ذريعے سے عيسا ئيوں کو شکست دے سکتے ہيں اور انہيں مسلما ن بنا سکتے ہيں عيسا ئيت ميں کچھ بھی 
  نہيں ہے کيو ں کہ عيسا ئيت دين عقل نہيں ہے دين فطر ت نہيں ہے اور اس کتا ب ميں کتنی تبديليا ں ہو چکی ہيں 

مثل قرآن نہيں ہيں. عيسا ئيو ں کا دوسرا سب سے بڑااعتر اض حجاب پر ہے مگر قرآ ن کال م خد ا ہے يہ توريت اور انجيل 
  کہ عورتوں پر کتناظلم ہے 

کہ انہيں حجا ب کرا ياجا تا ہے مگر ايسا نہيں ہے حجاب اسال م ميں اسے ملتا ہے جو صا حب تقدس صا حب مقام ہو آ پ 
قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبة هللا “ بکہ مبارک ھدی للعالمينا ن اول بيت وضع للناس للذی ب”پوری کا ئنا ت ميں ديکھيں کہ 

مبارک ہے تو هللا نے کعبہ کو حجاب ميں رکھا ہے حجاب عزت کی دليل ہے کوئی عام عقلمندانسان بھی اگر با زار ميں 
ہوتے ہيں جاکر ديکھے تواسے معلوم ہو گا کہ جو معمو لی پتھرہو تے ہيں وه لو گوں کے ٹھوکروں ميں آتے ہيں بے حجاب 

مگرڈائمنڈ کبھی بغيرحجا ب کے نظر نہيں آئے گا جوقيمتی پتھر ہے وه ہميشہ محفو ظ حجابو ں ميں ہوتے ہيں.جوانسان 
واقعاًہدايت لينا چاہتا ہے تواسال م دين ہدا يت ہے حجاب خا تو ن کے لئے بہترين زينت بھی ہے بہترين حفا طت بھی ہے لنڈن 

بليغ کر نے لئے گئے تھے لوس آنجلس ميں ايک مو منہ بچی يو نورسٹی ميں پڑھتی تھی اورسے ايک مو ال نا لو س آنجلس ت
وه با حجا ب جا تی تھی اس مو منہ بچی کی ايک عيسائی بچی سہيلی تھی وه بغير حجاب کے آتی تھی وه عيسائی لڑکی کچھ 

اس مو منہ سے کہنے لگی ميں کيا  خو بصورت تھی تو بد ما ش لڑ کے اسکو تنگ کر تے تھے وه بچی تنگ آ گئی اور
کروں کس سے لڑوں يہ بد معاش يو نورسٹی کے لڑکے مجھے تنگ کرتے ہيں تو اس نے کہا اس کاحل ہے ا گرتوعمل 

کرے گی اس نے کہاکيا حل ہے اس نے کہاتو اسال می لبا س پہن لے تو بدمعاشوں سے بچ جاؤ گئی اس نے کہاڈھيال ڈھا ال 
اف ہوو ه عيسا ئی لڑکی تنگ آگئی تھی اس نے کہاٹھيک ہے ميں تجربہ کرتی ہوں اور اس نے اسال لبا س ہواور سر پر اسک

می لبا س پہنا تو بدمعاشوں نے چھيڑ نا چھوڑ ديا اور يہ عيسائی بچی اسال می لباس سے متا ثرہو ئی کہ ا س نے اسال م کو 
ہے يہ شريعت قيا مت تک کے لئے ہے قيا مت تک . جتنے  قبو ل کرليا اسال م دين الھی ہے اسال م قيا مت تک کے لئے دين

پروبلم ہيں اس کے سا لو شن اسال م ميں ہيں حجا ب کے بارے ميں توريت ميں مو جود ہے مگر وہی بدبخت اپنی کتا ب پر 
رت اسحا حض 66آ ية  4عمل نہيں کر تے ہيں کيو نکہ انکے يہاں امر با لمعروف ختم ہو چکا ہے توريت چپٹر جنيسز چپتر 

جب حضرت ربيکا  So rabica coverd her face with her villق کا ذ کر ہے کہ حضرت اسحاق شا دی کر نے گئے 
نے ديکھا کہ اسحا ق آ رہے ہيں تو انہوں نے اپنے منھ کو حجا ب کيسا تھ چھپاليا يہ ان عيسا ئيوں کی بد بختی ہے کہ و ه 

ہ انکے يہان امر با لمعروف کا نا م و نشان نہيں ہے عيسائی پا در ی وه با ت کر تااپنی کتا ب پر عمل نہيں کر تے ہيں کيو نک
  ہے جو پبلک کو پسند ہو اگر سا ری پبلک شر اب پيناپسند کر ے 

تو وه اپنے چرچو ں ميں شر اب ليکر آئے. اگرپبلک جو ا کھيلنا پسند کرے تو اب انگلنڈ ميں کتنے چرچو ن ميں جو ا خانہ 
  ں کھل گئے ہي

حاالں کہ جو ا کھيلنا توريت ا ور انجيل ميں حر ام ہے ا مربالمعروف اورنہی عن المنکر نہ ہو نے کايہ نتيجہ ہے . توريت 
هللا جروشلم کی عورتوں کو ديکھا  Next the lord will judge the woman of jerusalam 3چپٹر اسا ئيان چپٹر نمبر 

lked around there noses in the air و ناک چڑھا کرچلتی تھيں جwith tinkling ornaments on their ankle   
 filitringاور وه نا محر م مردو ں کوديکھتی تھيں  there eyes rowf amomg the craft, پا ؤں ميں زيورات پہنتی تھيں 

with the mans  اور نا محرمو ں کے سا تھ مذا ق کر تی تھيںThe lord will saind a plige نے ان بے حجاب هللا 
هللا نے ان پرجو ؤں کا عذاب بھيجا يعنی توريت کہہ رہا  on ognoments their head of scabsعورتوں پرعذا ب بھيجا 

  ہے کہ پہلے جوئيں نہيں تھيں 
  جب عورتيں سر ننگے پھرنے لگی تو هللا نے ان پر جوؤں کا عذا ب بھيجا 

   for all to see yes the lord will make them boldا 
کا يہ  -اورقيا مت کے دن هللا ان بے حجاب عورتوں کوگنجا کر دے گا کہ قيا مت کے دن سب انہيں ديکھيں. مو ال علی 

فر ما تے ہيں اگرتمام عبادتوں کو ايک  -فرمان ياد رکھئے اور اسال م کو بھی ديکھيں اور مسيحت کو بھی ديکھيں مو ال علی 
روزه حج و زکا ت خمس حتی جہاد فی سبيل هللا يہ سا ری عبا دتوں کو ايک طرف رکھديا جا ئےطر ف رکھ ديا جا ئے نماز 

اور امربا لمعروف اورنہی عن المنکريعنی نيکی کی طرف بالنا اور برا ئی سے روکنا يہ دوسری طرف رکھدی جا ئيں تويہ 
چلتے ہو ئے در يا کی طر ح ہے جس قوم ميں امر ساری عبا د تيں پا نی کے ايک گال س کے برابر ہيں اور امر با لمعروف 

  با لمعروف ختم ہو جا ئے تو وه قو م تباه ا ور بربا د ہے 
ہمارا مذ ہب ہمارادين دين عقل ہے دين قرآن ہے دين اہل بيت ٪ ہے اگرآ پ لو گوں کو کو ئی ايسی نئی رسم نظر آ جا ئے جو



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

 
 

ل يا د رکھئے کہ اس رسم کے با نی سے سوال کيجئے کہ يہ جوتم کا م عزادا ری کو نقصا ن پہونچانے والی ہو توايک اصو 
کررہے ہو تو اس کی دليل ميں قرآن کی آيت دکھاؤ اور معصوم کی رو ا يت دکھاؤ اگرآيت بھی نہيں اور روا يت بھی نہيں 

  ہے 
  ہ وه گمر اہی ہے تو ہم اسے تسليم نہيں کر تے ہيں جوخال ف قرآن ہے خالف اہل بيت ٪ہے وه دين نہيں ہے بلک

نے فر ما يا،  -هللا کے رسو ل نے فر ما يا، جو حرام کھا کر عباد ت کر ر ہا ہے تو وه پا نی پر گھربنا رہا ہے مو ال علی 
اگرتيری زبا ن ا وردل حرا م غذاسے قو ت لے رہا ہے تو نہ تمہا ری دعا قبو ل ہے اور نہ تيری عزاداری قبو ل ہے هللا کے 

ا يا، اگرلقمہ حرام پيٹ ميں چال جائے تو چاليس دن نہ تيری دعا قبول ہے اور نہ تيری عباد ت قبول ہے اور ر سول نے فر م
  حديث کے الفا ط ہيں جوحرام کھاتا ہے 

ا س کے نتيجہ ميں وه ہميشہ جاہل رہتا ہے جہالت خود عذاب ہے کيو نکہ حديث کہ الفا ظ ہيں اگرانسان کا پو ر ا د ن گذ ر جا
اسکے علم ميں اضا فہ نہ ہو تو وه سب سے بڑی مصيبت ہے لہذا اہل بيت ٪نے فر ما يا، اگر ايک لقمہ حرام پيٹ  ئے مگر

ميں گياتو جہا لت بڑھے گی بعض افر ا د کہتے ہيں کہ ہمارا بيٹاکنسر کے مر ض ميں مبتال ہے ڈا کٹر نے ا سے ال عالج کر
ہمارے لئے دعا کيجئے بعض لو گ ا تنے قر ضوں ميں مبتال ہيں انہيں کو ديا ہے بعض لو گ زندانوں ميں ہيں کہتے ہيں کہ 

  ئی سبيل نظر نہيں آ تی کہ وه اس سے نجا ت حا صل کر سکيں 
اور ايسا ہی سوال امام سے کيا گيا اے امام ہم مصيبت ميں ہيں دعا ما نگتے ہيں مگر دعا قبول نہيں ہو تی ہے امام نے فر ما 

اے ميرے بندو! تم لوگ دعا کرو ميں تم “ ادعونی استجب لکم”انے خود قرآن ميں فر ما يا ہے يايہ کيسے ممکن ہے خد 
لوگوں کی دعا قبو ل کر وں گا خد ا کبھی وعده خالفی نہيں کر تاہے کہا کہ امام ہم جودعاکر رہے ہيں ہماری دعاقبو ل کيوں 

کے شر ائط پورے ہيں مثال ايک انسان نماز بغيررکوع کی  نہيں ہو رہی ہے تو امام نے فرما ياجوتم دعاکر رہے ہو آ يا ا س
پڑھ رہا ہے کيايہ ا س کی نمازکہال ئے گی ايک انسان نماز بغير سجد ه کے پڑھ رہا ہے تو وه نماز نہيں ہے تو دعاکيا ہے ہم 

بس کيا يہ دعا ہے نے سمجھا کہ ہم نے ہا تھ ا ٹھائے پا لنے والے ميرے بيٹے کو کينسر کی بيما ری ہے اسے نجا ت دے 
  امام نے فرمايانہيں يہ دعا نہيں ہے. ہرعبا دت کی شکل و صو رت ہے ہرعبادت کے شرائط ہيں مو الکياشرط ہے 

امام نے فرما يا: پہلی شر ط يہ ہے کہ رد مظا لم ادا کرو ر د مظا لم يعنی اگرتو نے کسی پر جا ن بوجھ کر ظلم کيا ياغلطی 
کر مال کھا ليا يا غلطی سے ما ل کھا ليا تو اس کو وا پس کر نا واجب ہے رد مظا لم يہ ہے سے ظلم کيا کسی کاجا ن بوجھ

کہ ا گر اسکو ل ميں کسی کا قلم توڑ دياتو اس کا حق واپس کر نا ہے آج کے زما نے ميں يہ شعورختم ہو گيا ہے کہ حرام 
مت کے دن ايک انسان کو کھڑاکر ديا جا ئيگا اس  کی غذا کھا نے سے کتنی بربا دی ہے هللا کے رسول فرماتے ہيں کہ قيا

لئے کيو نکہ اس نے ايک قصائی سے گوشت خريد ا تھا لے گيا اس کی بيوی کو پسند نہيں آ يا اس نے واپس کيا اس نے جو 
تو گوشت ہاتھ ميں ياکپڑے ميں لے گياتھا اب جو اس نے واپس کيا تو اس گوشت کی چربی اس بر تن ميں لگ گئی ہا تھ ہے 

ہا تھ ميں لگ گئی اب جو اس نے يہ نقصان اس قصا ئی کوديا اس کابھی قيا مت کے دن حساب ہو گا آ ج کے زما نے ميں يہ 
شعور ختم ہوچکا ہے لوگ تو دو سر وں کا پالٹ کھا جا تے ہيں کروڑں روپيہ کھا جا تے ہيں. اے انسان اگرتو کسی کا مال 

ہ تيری کو ئی عبادت قبو ل ہے تو تو اے انسان انسان کہال نے کا حقدارکہاں ر ہاتو تو کھا ر ہا ہے تو نہ تيری نماز قبو ل، ن
ا گر کسی انسان کی نہ دعا قبو ل ہو نہ تال وت “ اوالئک کاالنعا م بل ہم أضل”حيو ان سے بھی بدتر ہے قرآن کہہ ر ہا ہے 

ہ رد مظالم واپس کرو ا گر کسی کا بھی حق تمہاری قرآن قبول، تووه انسان کہاں تو وه انسان سے بدتر ہے معصوم نے کہا ک
 گر د ن پر ہے تو تم اسے واپس کرو. اب ہميں کيا معلوم پہلے ہم توجاہل تھے 

 

 مجموعہ تقارير

 

  ٧مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  فقد قا ل هللا تبارک و تعا لٰی فی کتابہ المجيد 

  بسم هللا الرحمن الرحيم : (( الذين يتبعو ن الرسو ل النبی االمی الذی يجدو نہ مکتو با ً عندہم فی التو را ة و االنجيل))
هللا کا وعده ہے کہ اے مسلما نو! جس پاک نبی محمد مصطفی(ص) کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے فضا ئل انجيل ميں بھی 
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ہيں اور توريت ميں بھی ہيں کوئی يہودی کوئی عيسائی فضا ئل سرکار محمد مصطفی (ص) کو توريت اور انجيل سے نہيں 
کا ذکر  -يان کی تھيں کہ کہاں کہاں ہمارے نبی کا ذکر ہے کہاں موال علی نکا ل سکتا . پہلے بھی ہم نے بہت ساری آيتيں ب

ہے اور آج بھی وه آيتيں موجود ہيں کہ انجيل ميں کتنی مرتبہ حضرت عيسٰی نے فرمايا : کہ ايک نبی آئے گا اس کا نام 
  فارقليط ہے 

مد مصطفی (ص) بنتا ہے اور اسی طرح اور فارقليط کا ترجمہ اگرعبرانی زبان سے عربی ميں کيا جا ئے تو حضرت مح
(ع) کا تذکره موجود ہے ايليا ايليا ايليا يہ حضرت عيسٰی نے مدد کے لئے پکارا ايلی ايلی ايلی لما  -انجيل ميں حضرت علی 

  شبقتنی. 
رسکتے مگر اس سال آپ نے سنا کہ تمام اسال م کے مسائل اور احکام اور شريعت کو بھی ہم توريت اور انجيل سے ثابت ک

ہيں اور يہ اسال م کی حقا نيت پر سب سے بڑی دليل ہے کيا آپ نے پڑھا کہ تمام انبيا ء کا ذکر توريت و انجيل ميں موجودہے
  خنزيز اور سور توريت اور انجيل ميں حرام ہيں خون دونوں جگہ نجس ہے اوراسی طر ح سے آپ نے پڑھا ہے 

جيل سے بڑی آسانی سے ثابت کيئے جا سکتے ہيں ليکن آج کی بحث بہت اہم کہ اسالم کے جتنے احکام ہيں وه توريت اور ان
ہے اور و ه بحث توحيد کے بارے ميں ہے کہ عيسائی اس لئے مشرک ہيں کہ ان کا عقيده جو ہے وه ہولی ٹرينٹی کا عقيد ه 

عقيد ه کی وجہ سے عيسا ئی ہے يہ ہولی ٹرينٹی کيا ہے يعنی خدا اور خدا کا بيٹا اور ہولی گوسٹ يا روح القدس . اسی 
  مشرک ہيں تين خدا ؤں کے قا ئل ہيں 

ا س سے پہلے کہ انجيل اور توريت سے کچھ عرض کروں معصوم امام (ع) کا ايک مناظره اور اس کی طرف اشاره آپ 
حضرت  نے کچھ باتيں سنيں تھی اب امام نے کہا اے عيسائی ہم حضر ت عيسٰی کو مانتے ہيں مگر بعض لوگ کہتے ہيں کہ

عيسٰی جو ہيں عبادت ميں تھوڑا کمزور تھے تو ايک مرتبہ يہ عيسائی غصہ ميں آگيا اور ہمارے ا مام سے کہنے لگا کس 
نے يہ جھوٹ بوال ،کس نے يہ تہمت لگا ئی کہ حضرت عيسٰی عبا دت ميں کمزو رہيں وه تو پوری پوری رات جاگ کر 

  تھے  عبادت کرتے تھے تو امام (ع)نے کہا اگر خود خدا
تو عبادت کس کی کيا کرتے تھے تو يہ ہولی ٹرينٹی کا جو عقيد ه ہے تثليث کا جو عقيده ہے يہ شرک عقيد ه ہے ہم توحيد 
پرست ہيں ہم الاٰلہ اال هللا کہنے والے ہيں ليکن يہ عقيد ه بھی جو ہولی ٹرينٹی کا يہ خود مسيحيوں نے بنا يا ہے توريت و 

عقيده باطل ہے اسی کی وجہ سے مشرک ہيں ہم آج دوبا ئيبلوں کے با رے ميں گفتگو کريں انجيل سے توحيد ثابت ہے يہ 
گے ايک با ئيبل تو بہت پرانی ہے جو کنگ جيمز نے لکھی ہے اور يہ جو پہلے آپ اس سے آيتيں سنتے تھے يہ نئی با ئبل 

  ہے يہ سب سے ليٹسٹ چھ سات مہينہ پرا ئی ہے 
The Living Whater ترين اور سب سے قديم ترين اور اب آپ مالحظہ کيجئے کہ دونوں ميں کتنا فرق ہے سب سے جديد

اور وقت گذرنے کے ساتھ يہ عيسائی کتنی خيانت کرتے ہيں . کيوں کہ سب سے قديم ترين با ئيبل ہے لہذا اس کی انگريزی 
 one came and said an to him)16,17) اور آيت ا (19بھی قديم ہے يہ نيو ٹيسٹامنٹ يعنی انجيل چيپٹر کا نمبر انيس (

 Whatاے بہت اچھے ما سٹر اے بہت خوبصورت ما سٹر  good masterايک شخص آيا اور حضر ت عيسٰی سے کہا 
good thing shall I do  حضرت عيسٰی کو جب کسی نے کہا اے بڑے اچھے ما سٹر اے بہت خوبصورت ماسٹرand he 

said an to him س عيسا ئی سے کہا تب حضرت عيسٰی نے اwhycalse thoses me good   
حضرت  that is god There is non good but oneتونے مجھے اچھا کيوں کہا تونے مجھے خوبصورت کيوں کہا 

ال ”عيسٰی نے فر ما يا کہ کو ئی اچھا نہيں مگر وه جو ايک ہے وه ميرا خداہے اگر ہم اسکوعر بی ميں ترجمہ کر يں توہو گا 
يعنی جميل خوبصورت خدا ہے اب آپ نے ديکھا کہ صاف اس کلمہ کا انداز وہی ہے جو الاٰلہ اال هللا کاا ندازہے“  هللاجميل اال

کوئی اچھا نہيں کوئی خوبصورت نہيں مگر خدا، الجميل اال هللا . اب يہ تو but one tha t is god There is no goodکہ 
  سب سے پرانی با ئيبل ہے 

 Someيہاں يہ جو سات مہينے پہلے نيو ورجن آيا ہے انہوں نے کس قدر خيانت کی ہے . وہی بات ہے ليکن اب پڑھئے 
one came to Jesus  کوئی حضرت عيسٰی کے پاس آيا اور کہا کہ تم بہت اچھے ہوjeses replied only God is good 

 There is no good but oneہے کلمہ توحيدسے وه الاٰلہ جو ہے اس سے جو ملتا جملہ ہے وه نکا ل ديا کيوں کہ شبا ہت 
اب سوال پيدا يہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عيسٰی اسے پسندنہيں  only God is goodوه بالکل اڑا ديا صرف ايک جملہ کہ 

کرتے کہ کوئی مجھے اچھا کہے اور جميل کہے تو کيسے پسند کريں گے کہ کوئی انہيں خدا کہے لہذا يہ ہولی ٹرينٹی کا 
  خود عيسائی پادريوں کی پيدا وار ہے توريت و انجيل ميں بالکل نہيں  عقيده

   29آيت : 12اب اسی انجيل کی دوسری آيت يہ نيوٹسٹامنٹ اوف ما رک چيپٹر 
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Jesus replied the most important commandment is this  سب سے اہم ترين ميرا حکم يہ ہے اب سنيئے
ہمارا خدا ہمارا  O" Israel the Lord our God is the oneم انجيل ميں کيا ہے حضرت عيسٰی کا سب سے اہم ترين حک

 The lordاور وہی ايک ہی ہمارا لورڈ ہے اب صاف حضرت عيسٰی حکم دے رہے ہيں  only Lordلورڈ فقط ايک ہے 
over god is  

 ))the one يوں کی پيدا وا ر ہے لہذا بڑی آسا نی سے ہمارا خدا فقط ايک ہے اور يہ جو تين خدا بنا ئے ہيں يہ خود عيسا ئ
اسالم کے حقا ئق کو توريت اور انجيل سے ثابت کرسکتے ہيں مسلمانوں کا کام ہے کہ مسيحيوں کو مسلمان بنا ئيں نہ کہ 

  مسيحی ہمارے ملک ميں آکراورپيسہ کے ذريعے سے غربت کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کو گمراه کريں. 
) ٩ت اسالم ميں کون سی ہے تو هللا کے رسول (ص)نے فرمايا : سب سے افضل ترين عبادت نو (سب سے افضل ترين عباد

حصہ جوعبادت ہے وه رز ق حال ل کما کے رزق حالل کھا نا باقی سب ايک جزء ميں ہيں آج معا شره کا سب سے بڑا پرابلم
باد ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہے ا سکيا ہے کہ شعور ختم ہوگيا ہے کہ حرام کھا نے سے ہماری يہ زندگی بھی بر

لئے کہ آپ پڑھ رہے ہيں هللا کے رسول (ص)کيا فرما رہے ہيں احاديث پڑھ رہے ہيں کہ اہل بيت (ع) کيا فرمارہے ہيں کہ 
الوت لقمہ حرام اگر پيٹ ميں چال جا ئے چا ليس دن نہ تيری نماز قبول نہ تيرا روزه قبول نہ تيری عبادت قبول نہ تيری ت

  قرآن قبول 
،هللا کے رسول (ص)فرماتے ہيں کہ قيامت کے دن مسلمان ابھی ايک قدم نہيں رکھے گا تو سوال ہوگا کہ بتا عمرکيسے 

گذاری دوسرا سوال ہوگا جوانی کيسے گذاری تيسرا سوال ہوگا رزق کيسے کمايا اور کيسے خرچ کيا آج شعور ختم ہوگيا کہ 
(ع) کی جوتيوں ميں -(ع) آپ جا نتے ہيں کہ موال علی  -ا ئنات ميں نہيں ہے اورموال علی رزق حرا م سے بدتر کوئی چيز ک

بھی چپياں ہوتی تھيں لباس ميں بھی چپياں ہوتی تھی اب ايک مرتبہ بيت المال ميں کوئی اچھا کپڑا آيا تو حضرت قنبرنے موال
  کہا موال اب ميں برداشت نہيں کرتا  کے غالم نے وه کپڑا چھپا کر رکھا اور موال کی خدمت ميں لے آيا

جو بھی اچھی چيز آتی ہے آپ غريبوں ميں ديديتے ہيں مسکينوں ميں ديتے ہيں آخر آپ خليفة المسلمين ہيں آپ کے لباس ميں 
آکر (ع) نے جالل ميں  -يہ چپياں لگی ہوئی ہيں لہذا يہ کپڑا ميں نے چھپا کر رکھا تھا آپ کے لئے بس يہ سننا تھا موال علی 

تلوار نکال دی قنبر، قنبر ڈر گئے ميں نے کيا جرم کيا موال جالل ميں آکر تلوار نکا لتے ہيں اے قنبر تو ميرے گھر کو آگ 
کے جملے ہيں غريب کا حق يتيم کا حق مسکين کا حق حرام کا پيسہ آگ ہے يہ دنيا کا گھر نہيں -سے جالنا چاہتا ہے يہ علی 

ميشہ رہنا ہے قرآن نے بار بارکہا کہ جو حرام کھا رہے ہيں وه جہنم کی آگ کھا رہے ہيں آج آخرت کا گھر ابدی گھر جہاں ہ
نہيں ديکھ رہے ہيں، موال نے تلوار نکا ل دی قنبر تو ميرے گھر کو آگ سے جالناچاہتا ہے اس قيمتی کپڑے کے ٹکڑے 

ديکھ رہے ہيں يہ شعور ختم ہوگيا ہے حرام پہ  ٹکڑے کيئے کہا جا ٔو فقراء ميں تقسيم کردو يتيموں ميں تقسيم کردو اب آپ
حرام کھا تے چلے جا رہے ہيں کچھ پرواه نہيں ، نہيں معلوم کتنا عذاب، انسانيت ختم ہوجا تی ہے اسالم کی رو سے حرام 
يشم  کھا نے واالخنزير سے بدتر ہوجا تا ہے کيوں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہيں ہے هللا کے رسول (ص) فرماتے ہيں ال
ريح الجنة جنت کی خوشبو نہيں پاسکے گا حرام کھا نے واال، آج لوگ کروڑوں روپيہ کھا جا تے ہيں کچھ پرواه نہيں يہ 

غفلت ہے حضرت عيسٰی قبر ستان سے گذر رہے تھے ايک قبر پر شديد عذا ب ہورہا تھا هللا کے نبی ہيں برزخی آنکھ سے 
ا صحابيو! ٹھہر جا ٔو تاکہ معلوم کروں اس قبر پر عذاب کيوں ہورہا ہے ديکھ رہے ہيں برزخی کان سے سن رہے ہيں کہ

اصحاب ٹھہر گئے حضرت عيسٰی نے پوچھا: اے قبر ميں سونے والے زنده ہوجا اور مجھے بتا کہ کيو ں اس عذاب ميں 
 کے رسول ميں حمال تھا مبتال ہے ايک مرتبہ قبرپھٹتی ہے وه مرده قبر سے نکلتا ہے ، پوچھا کس گناه کی سزا ؟ کہا : هللا

لوگ سبز ی خريدنے آتے تھے ميں ان کی ٹوکرياں سر پر رکھ کران کے گھر تک پہنچاتا تھا اسے کہتے ہيں حمال مزدور 
ٹوکرياں اٹھانے واال کہا پھر کيا ہوا کہا ايک مرتبہ کسی کی ٹوکری اٹھا کے جا رہا تھا ميرے دانت ميں کوئی چيز پھنسی 

  ير اجازت اس ٹوکری کا ايک تنکا توڑ ديا ہوئی تھی ميں نے بغ
اور اس سے ميں نے اپنے دانت کو صاف کيا جب سے مرا ہوں اب تک اسی عذاب ميں گرفتا رہوں آج شعور ختم ہوگيا کہ 

یاگر ذره برا بر تيرا عمل خير ہے تو بھ“ فمن يعمل مثقا ل ذرةخيرا يره”حرام کی سزا کيا ہے کيا خدا نے قرآن ميں نہيں کہا 
ديکھے گا اگر ذره برا بر تيرا عمل شر ہے تو بھی ديکھے گا شہيد آية هللا دستغيب نے کتاب گناہان کبيره ميں لکھا اس حديث 

کو کہ کچھ لوگ قيامت ميں آئيں گے ان کی نمازيں روزه حج و زکات پہاڑوں کے برابر اس قدر عبادت مگر خدا کا حکم 
تے چيخ اٹھيں گے مالک کس جرم ميں يہ تو عابد تھے نيک تھے نمازی تھے حاجیملے گا ان کو جہنم ميں پھينک دو ، فرش

  تھے 
فرما يا ميں بھی جانتا ہوں يہ نمازی تھے مگر جب جہاں پر مال حرام ديکھتے تھے پيسہ ديکھتے تھے جہاں نفع ديکھتے 
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ہے يا امام زمانہ(عج) کا ہے کس کاحق  تھے اس وقت نہيں سوچتے تھے کہ يہ حالل کا ہے يا حرام کا ہے يتيم کا ہے بيوه کا
هللا حرام کھانے والے“ انما يتقبل هللا من المتقين”ہے پيسہ کے وقت يہ نہيں فکر کرتے تھے کہ يہ پيسہ حالل ہے يا حرام لہذا 

مل کو قبول کی نماز قبول نہيں کرتا حرام کھا نے والے کی عبادت قبول نہيں کرتا ، عزادار ی قبول نہيں کرتا هللا اس کے ع
  کرتا ہے 

وما خلقت الجن و االنس” جو متقی ہو .لہذاآپ نے ديکھا کس قدر سخت منز ل ہے انسان کی زندگی کا مقصد فوت ہوجا تا ہے 
قرآن ميں خدا کہہ رہاہے کہ اے انسانو! ميں نے تمہيں کس لئے خلق کيا صرف مال جمع کرو مال يہاں ره جا “ اال ليعبدون

تھ قبر ميں چلے جا ٔو گے کہاں گيا قارون کہاں گيا يزيد کہاں گيا فرعون سب مٹی ميں مل گئے جہنم ميں ئے گا تم خا لی ہا
خلقت کا مقصد ہماری “ وما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون” جل رہے ہيں مال يہاں ره جا ئے گا تم تنہا چلے جا ٔو گے، 
اگر انسان عبادت کررہا ہے ليکن اس کی غذا“ العبادة مع الحرام” زندگی کا مقصد عبادت ہے ليکن هللا کے رسول نے فرمايا:

حرام ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزه قبول ہے نہ اس کا حج قبول ہے کچھ بھی قبو ل نہيں يعنی اس کی زندگی 
ڑھ کر بدبختی کيا ہوگی برباد ہے مقصدحيات فوت ہوگيا انسان نجس ہوجاتا ہے اس کی نہ دعا قبول نہ تسبيح قبول اس سے ب

آج وجہ کيا ہے کہ لوگ حرام کھارہے ہيں شعور ختم ہوگيا اگر شعور پيدا ہوجا ئے کروڑ پتی آدمی ہے مگر حرام خور ہے 
اگر آج کوئی اس کے دستر خوا ن پر نہ کھا ئے تو کروڑ پتی بھی سوچے گا کہ عزت نہيں ہے کروڑ پتی بنناذلت ہے آج 

زت ہے چاہے لوٹ کر چا ہے مار کر چاہے حرام کے ذريعے سے چاہے ظلم ہے ذريعے سے بڑیفکر يہ ہے کہ امير بنناع
گاڑی ميرسڈيز ہوبڑا بنگلہ ہوتو يہ صاحب عزت ہے اگر کوئی کچے مکان ميں رہتا ہے چھوپڑی ميں رہتا ہے يہ صاحب 

ريب کا حق کھا کر اس نے بنگلہ بنا عزت نہيں ہے ليکن ايک مرتبہ شعور پيدا ہوجا ئے کہ يہ جو بڑے بنگلہ ميں ہے اگر غ
يا ہے تو يہ قا رون ہے مومن و مسلما ن نہيں اس کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے اگر نفرت پيدا ہو جائے غذائے حرام سے تو 

ايک مرتبہ حرام کھا نے والوں کے ہاتھ رک جا ئے گے کيوں کہ جب معاشره ميں ما ل حر ام کی عزت نہ رہے گی تو کون 
. مسئلہ يہ ہے کہ اگر فکر اسالمی ہوجا ئے جو انسان جھونپڑی ميں رہتاہے اگر صاحب عزت اسے سمجھا جا  کما ئے گا

  ئے جو چھونپڑی ميں رہتا ہے رزق حالل کھا تا ہے اگر اسے عزت دی جا ئے کہ جو سخت محنت کرتا ہے 
ے کی دوڑ ہے پيسہ يہوديوں کے پاس بھی ہےمگر رزق حالل کھاتا ہے تويقينا معا شره ميں تبديلی آئے گی آج کروڑ پتی بنن

کافروں کے پاس بھی ہے اس لئے بعض مسلمانوں نے هللا کے رسو ل (ص)سے شکايت کی کہ هللا کے رسول ہم نمازی ،ہم 
روزه دار، ہم حاجی مگر خدا نے ہميں پيسہ نہيں ديا پيسہ يہوديوں کے پاس زياده ہے کيوں ؟ہم جو نماز پرھ رہے ہيں ہميں 

نے زياده پيسہ کيوں نہيں ديا ؟ تو هللا کے رسو ل (ص)نے فرمايا : يہ فکر باطل ہے اگر خدا کی نظر ميں اس پيسہ اور  هللا
حکومت کی قيمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا اپنے دشمن قارون اور فرعون کو نہ ديتا يہ ختم ہونے والی چيز 

کی قيمت ہے وه ہدايت ہے وه نور قبر ہے وه نورانی چہره کے ساتھ قيامت  ہے يہ فانی چيز ہے خدا کی نظر ميں جس چيز
کے دن آنا ہے وه عزت کے ساتھ جنت ميں جا نا ہے وه محبت خدا ہے وه محبت قرآن ہے وه محبت اہل بيت (ع) ہے .اسی 

فکر کو قرآنی بنائيں  لئے آپ ديکھئے جب حضرت امام مہدی (ع) (عج) تشريف لے آئيں گے تو امام کياکريں گے لوگوں کی
گے اسالمی بنا ئيں گے. يہ روايت ميں ہے کہ آدمی کوفہ کی گليوں ميں کئی کيلو سونا کتنا پيسہ لے کے پھرتا رہے گا ہے 

کوئی زکات لينے واالہے کوئی فقير؟ کوئی لينے واال نہيں ہوگا يعنی فکر بلند ہوجا ئے گی کہ کيوں جھوٹ بوليں جھوٹ بول 
ق لينا حرام ہے لوگ پيسہ کو آج کيوں عزت دے رہے ہيں اس لئے حرا م ميں مبتال ہيں جب کہ قرآن مجيد کی کر غذا لينا رز

صاحب عزت وه ہے جو متقی ہے اور رزق حال ل کمارہا ہے تو اصل فکر کی بات ہے “ ان اکرمکم عندهللا اتقا کم” آيت ہے 
گز نہيں کرتا ليکن ايک مرتبہ فکر نورانی ہوجا ئے تو انسان  اگر فکر باطل ہو تو انسان رزق حالل اور حرام کا خيال ہر

(ع) کا وه جملہ واقعا ً سنہرے الفاظ ميں لکھنے کے قا بل ہے، کيا فرما يا: کہ علی  -بھوکا رہنا بھی پسند کر تا ہے موال علی 
اگر کوئی گلے ميں رسی ڈال (ع) کو زہريلے کانٹوں پر سونا پسند ہے محبوب ہے کہ علی کانٹوں پر سوجا ئے اور علی کے

کو يہ بھی محبوب ہے مگرعلی اسے پسند نہيں کرتا کہ کل قيامت کے دن خد ا کے سامنے اس حالت ميں -کر کہيں چل علی 
آئے کہ کسی کا حق غصب کيا ہو يا کسی پر ظلم کيا ہو اب صرف رزق حرام کھا نا ہی حرام نہيں کسی کو کھالنا اس سے 

  زياده حرام ہے 
.  
ک غريب آدمی تھا سو دو سو روپيہ سے کھير بنا کے بيچتا تھا اب ظاہر ہے کہ اس بيچاره کی يہی پونجی تھی ايک سو اي

دوسو روپيہ کھير دود ھ سے بناکے اور گلی ميں بيچتا تھا مگر نيک اور متقی تھا اب ايک مرتبہ کيا ہوا کہ وه بنا رہا تھا 
  استعمال کيا ہے غلطی سے اس ميں چوہے کا فضلہ غالظت پڑی ہوئی ہے تواس ميں ديکھا کہ جوکھير کا چاول اس نے 

اب غريب ہے سو دوسو روپيہ سے اپنا کاروبار چال رہا ہے ليکن ديکھا کہ يہ تو حرا م ہے اگر ميں نے مسلمانوں کوحرام 
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ی يہی ہے سو دوسو کھالديا تو قيامت کے دن ميں کس کس کا حساب دوں گا اب ديکھئيے يہ تقوٰی ہے اس غريب کی پونج
  روپيہ اسی سے پيٹ پالتا ہے ليکن جب ديکھا کہ غلطی سے اس ميں حرام گرگيا 

وه پوری کھير اس نے بہادی اور اپنا دوسو تين سو جو بھی نقصان کرنا تھا وه کرليا مگر مسلمانوں کو حرام نہيں کھاليا يعنی
گناه ہے حرام خود کھا نا بھی حرام اور کسی مسلمان کو کھالنا اگر کسی مسلمان کو ہم حرام کھالتے ہيں يہ اس سے بھی بڑا 

اس سے زياده حرام ہے . لہذا حضرت مو سٰی (ع) پر پروردگارنے وحی نازل کی موسٰی سب سے بہترين وسيلہ مجھ تک 
سے بہترين  پہنچنے کا رزق حالل کھانا ہے اور اپنے گناہوں پہ گريہ کرنا ہے اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو سب

وسيلہ يہ ہے کہ رزق حالل کھائيں اور اپنے گناہوں پہ روئيں تو وه خدا سے زياده نزديک ہوسکتے ہيں کيوں کہ خدا نے خود
  خدا رونے والوں کو پسند کرتا ہے “ ان هللا يحب التوابين” قرآن مجيد ميں فرما يا: 

کتنا بھی گنہگار ہو ليکن اگر پشيمان ہوکرآنسو بہاتا ہے تو خدا رونے والے خدا کے محبوب ہيں هللا اکبروه اتنا قريب ہے کہ 
اے مومنو! کبھی هللا کی “ التقنطوا من رحمة هللا” کہتا ہے نہ گھبرا هللا کی رحمت سے ما يو س ہو نا سب سے بڑا گناه ہے 

ن سے بھی زياده ہو ں ليکن رحمت سے مايوس نہ ہونا چاہے تمہارے گناه زمين اور آسمان کے برابر ہو ں يا زمين اورآسما
کسی حالت ميں مومن کو هللا کی رحمت سے مايوس نہيں ہونا چاہيئے کيوں کہ هللا کی رحمت سے مايوس ہونا اتنا بڑا گناه 

ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناه نہيں ہے اس لئے خود کشی کرنے کے بعد انسان يقينا جہنمی ہے اس لئے خود کشی 
سے مايوس ہوجا تا ہے اوردوسرا خود کشی کرنے واال خود اپنے عمل سے توبہ کا دروازه بند  کرنے واال هللا کی رحمت

کرديتا ہے خد ا توبہ کا دروازه کسی کے لئے بند نہيں کرتا ليکن جو انسان خود کشی کرتا ہے اب جب مرگيا مرنے کے بعد 
تو هللا کی رحمت سے مايوس ہوگيا اور دوسرے تو توبہ نہيں ہے لہذا اس لئے خودکشی کرنے واال انسان جہنمی ہے ايک 

اس نے اپنے لئے توبہ کا درواز ه بند کرديا .لہذا يہ اسالم کے نورانی پيغامات ہيں جو قرآن ميں بھی موجو د ہيں اور اہل 
ں گے بيت(ع) کے فرامين ميں بھی موجو د ہيں اگر ان پر عمل کيا يقينا صحيح معنوں ميں ہم حسين (ع) کے عزدار کھالئي

حسين (ع) کا مقصد کيا ہے مقصد حسين (ع)اتنا عظيم الشان ہے کہ امام حسين (ع)نے ہرشئی اپنے مقصد پہ قربان کردی 
اصغر کو کربال ميں قربان کرديايہاں تک کہ بيبيوں نے اپنے ہاتھوں ميں رسياں  -کوکربال ميں قربان کرديا علی ) ٧٢بہتر( 

  بندھنا منظور کيا 
قبول کيا ليکن حسين (ع) کے مقصدسے وفا کرتے چلے گئے مقصد حسين (ع) کيا ہے معصوم (ع)نے  اور قيد جانا بھی

اشہد انک قد اقمت الصالة وآتيت الزکوة و امرت بالمعروف ونہيت عن ”فرمايا وارث حسين (ع) نے فرما يا ہرامام نے بتايا 
ز قائم رہے زکوةقا ئم رہے امر با لمعروف قا ئم رہے يہ ہے مقصد امام حسين (ع) ، مقصد حسين (ع) کيا ہے ؟ نما“ المنکر

نہی عن المنکر قا ئم رہے يہ ہے مقصد امام حسين (ع). اگر مجلس امام حسين (ع) ميں امر بالمعروف نہ ہونہی عن المنکر نہ 
ربانياں ديں جب ہو تو ہم نے اور اس منبر پر آنے والوں نے امام حسين (ع) سے خيا نت کی ہے . امام حسين (ع) نے کيوں ق

چلے تھے مدينہ سے تو کيا فرما يا کہ ميں اس لئے نہيں جا رہا کہ مجھے تخت چا ہيئے يا حکومت چاہيے اگر حکومت اور 
اصغر کو ساتھ نہ لے جاتا ميں لڑنے کے لئے نہيں جا رہا کيوں جارہے ہيں موال حسين  -تخت کے لئے جا تا تو علی 

و فرما يا : الصالح امة جدی رسول هللا ، اس لئے جا رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصالح (ع)مدينہ کو کيوں چھوڑ رہے ہيں ت
ہوجا ئے يزيد اسالم کی شکل و صورت کو بگاڑنا چاہتا ہے اگر ميں فرزند رسول خاموش رہا تو اسالم کی شکل وصورت 

گے گناه کوگناه نہيں سمجھاجائے گا .  بگڑ جا ئے گی اور لوگ گمراه ہوجا ئيں گے جو يزيد کررہا ہے اس کو دين سمجھيں
يہ مقصد حسين (ع) آج اسالم مظلوم ہے آج بھی ہزاروں مسلمان فلسطين ميں شہيد ہوچکے ا ب تک خود پاکستان ميں شہداء 
کی تعداد ہزاروں کے قريب ہے اور ديکھئے خدا کيسے حق کو ظاہرکررہاہے يہ امام زمانہ (عج) کامعجزه ہے کہ لوگ جو 

ف سازشيں کررہے ہيں امام زين العابدين (ع) کی دعا ہے خدا ظالم کو ظالم سے لڑا دے تاکہ مظلوم کی تو ہمارے خال
  حفاظت کرے يہ رپورٹ ہے جس کا ذکر ميں نے کل کيا تھا يہ کتاب امريکاسے چھپی ہے

A Plan to devid and distroyed the thelog   
عوں کے خالف جسے بوش نے مقرر کيا تھا اس کا نام ہے ڈاکٹر ما امريکی سی آئی اَے کا چيف باب وڈورس اس نے شي

ئيکل برائٹ اس کے ذمہ تھا کہ شيعوں کودنيا سے ختم کرنا ہے اور اس کے لئے نوسو ملين ڈالر کا بجٹ پاس ہوا ہے نوسو 
مريکی سی آئی اَے نے ملين ڈالر اب پاکستان نے کتنے ڈلر قرضہ ليا ہے حال ہی ميں جو قرضہ ليا ہے اور نوسو ملين ڈالرا

يہ رقم مخصوص کی کہ شيعوں کو دنيا ميں کيسے قتل کيا جا ئے اور اس رقم ميں خوردوبرد ا ورغبن ہوا اوراس ما ئيکل 
کو عہده سے ہٹايا گيا تو غصہ ميں آکر اس نے يہ کتاب لکھی ہے اور اس حقيقت سے پرده ہٹائے ہيں جس کا جا ننا ہر 

صاً مومنين کے لئے ،غور سے اس سازش کو سنيں اور ہر ايک تک يہ پيغام پہنچائيں يہ مسلمان کے لئے الزم ہے خصو
ايک پمفليٹ ہے زياده نہيں ہے کوشش کريں جتنی اخباريں ہيں پاکستان کی کسی طريقہ سے يہ رپورٹ اس کتا ب کی اس 
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م ہے اس کے پمفليٹ چھپوا کر ميں آجا ئے بہت ضروری ہے اس سازش سے پرده ہٹانا ہر مومن کے لئے الزم ہے جتنی رق
  مومنين اور مسلمين ميں تقسيم کريں يہ معجزه ہے خدا کاکہ خدا نے ظا لم کو ظالم سے لڑايا ہے 

اور ہمارے خالف جو سازش ہے اس وقت ہمارے ہاتھ ميں ہے ، مائيکل برائٹ جو چيف تھا صدر تھا اس شعبہ کا کہ دنيا ميں
ھتا ہے اپنی کتاب ميں کہ پوری دنيا پر غرب کا ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے قبضہ شيعوں کو کيسے ختم کيا جا ئے يہ لک

تھا لوگ ظاہراً آزاد ہوگئے ليکن ان کا اٹھنا بيٹھنا انگريزوں جيسا ان کی فکر انگريزوں جيسی تھی ليکن جب ايران کا اسالمی
يب سے نفرت کرنے لگے لہذا پہلے توہم نے يہ سمجھا انقالب آيا تو اس نے مسلمانوں کی فکر کو بدل ديا اور يہ مغربی تہذ

تھا کہ ايران کا انقالب شاه کے ظلم کے خالف ہے ليکن جب ہم نے شيعہ مذہب کا مطا لعہ کيا تو ہم نے ديکھا کہ شيعہ مذہب 
انيس  ايک خزانہ ہے اس کے پيچھے فلسفہ ہے اس کے پيچھے الجک ہے ا س کے پيچھے بہت علمی حقا ئق ہيں لہذا ہم نے

ميں ايک ميٹنگ کی جس ميں لنڈن کی برطا نوی سکريٹ سرويس ايم آئی ايس جو برطانوی اداره) ٨٠/١٩٧٠سو ستر ا سی (
ہے کيوں کہ انہيں مسلمانوں کا زياده تجربہ ہے ان کی خدمات بھی حاصل کی گئيں اور ہم نے انيس سو سترا سی ميں ميٹنگ 

ے وہاں پر فيصلہ ہوا کہ لبنان ميں امريکی فوجيں بھی تھيں فرانس کی فوجيں بھیکی امريکاميں شيعت کوکيسے ختم کيا جا ئ
تھيں اسرائيل کی فوجيں بھی تھيں مگر شيعہ حزب هللا کی وجہ سے سب فوجوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا يہ رپورٹ ہے کيوں 

لڑنے ميں ہميں نقصان کے سواء کچھ  اس رپورٹ ميں يہ ڈاکٹر برائيٹ کہتا ہے کہ ہم نے فيصلہ کياکہ شيعوں سے ڈائيريکٹ
نہيں ملے گا کيوں اس لئے امام خمينی کا قول ہے کہ جو قوم مرناسيکھ لے اسے دنيا کی کوئی طاقت نہيں مارسکتی يہ 

امريکی سی آئی اَے کے چيف کے نائب ڈائرکٹر برائيٹ کی رپورٹ ہے کہ ہم نے فيصلہ کياکہ شيعہ موت سے نہيں ڈرتے 
کوئی بڑا مسئلہ نہيں وه اسے شہادت سمجھتے ہيں افتخار سمجھتے ہيں لہذا شيعوں سے ڈائريکٹ لڑنا اس مرنا ان کے لئے 

سے ہميں کچھ فا ئده نہيں ملے گا ايسے لوگوں کو تيار کيا جا ئے ايک ايسا ٹولہ تيار کيا جائے جو شيعوں کو کافر کافر کہے 
  اور اسے اسلحہ ديا جا ئے اسے پيسہ ديا جا ئے 

ميں ہوئی ڈاکٹر برائيٹ ) ٨٠/١٩٧٠کی حمايت کی جا ئے تاکہ شيعوں کا قتل عام ہويہ بات اس ميٹنگ ميں کہی جو ( اور اس
کہتا ہے کہ پہال مرحلہ شيعوں کے بارے ميں ابھی تک ہماری معلومات ناقص ہيں پوری معلومات حاصل کرنا ، دوسرا 

  لڑانا ايک ٹولہ بنانا مرحلہ جو پروگرام ہے وه ہے شيعہ اور سنيوں کو آپس ميں 
جو شيعوں کو کافر کافر کہے تاکہ شيعہ اس سے الٹ جا ئيں اور امريکا کوبھول جائيں يہ مقصد اور اس کے بعد اسکالرس 

کو بھيجا جائے کہ شيعيت پر تحقيق کرے اس کتاب ميں ہے کہ چھ اسکالرز پاکستان ميں آئے جنہوں نے عزاداری پہ پی ايچ 
موجود ہيں ڈاکٹر شوم ويل جورضيہ سوسائيٹی ميں رہتا رہا اس نے کراچی يونيورسٹی سے عزداری  ڈی کی ان کے نام بھی

پر پی ايچ ڈی کی ، ايک عورت ايک جاپانی عورت جس نے تمام کوئٹہ کے علماء سے انٹرويو ليئے وه بھی شيعيت پر پی 
ود ہے اکثر مجالس مينآ تی تھی وه ، چھ لوگوں ايچ ڈی کرنے کے لئے آئی تھی اس کا نام نيکوما وه بھی اس کتاب ميں موج

کا نام ہے جو پاکستان ميں عزدار ی اور شيعيت پر ريسرچ کرنے کے لئے آئے کيا مقصد تھا اب يہ اس رپورٹ ميں لکھتا 
  ہے کہ شيعہ ديگر مسلمانوں سے ہمارے لئے بہت خطرناک ہيں 

رہی ہے مگر انقالب نہ آسکا اور جگہوں پر تحريکيں چل رہی کوئی اورفرقہ انقالب کيوں نہيں السکا مصر ميں تحريک چل 
ہيں مگر انقالب نہ آسکا شيعہ انقالب النے ميں کيوں کامياب ہوئے پہلی وجہ کہتے ہيں ان کے يہاں تقليد ہے اور مرجعيت 

ڑ مگر ان کا مرکز ہے ان کے يہاں نائب امام ہيں ايک مرکزہے چہ جا ئے کہ دنيا ميں تيس کروڑ ہيں ديگر مسلمان ستر کرو
ايک ہے لہذايہ مرجيعت جو ہے انہيں ميں ان کی طاقت کا راز ہے لہذا ايسے دين فروش دنيا پرست ضمير فروش لوگوں کو 

تالش کيا جا ئے جو ہو شيعہ مگر مرجعيت کے خالف باتيں کريں مراجع کو نائب امام کو گالياں ديں علما ء کو گا لياں ديں 
  پروپگنڈه کريں 

د شيعہ اپنے علما ء سے نفرت کرنے لگيں جب تک مرجعيت ہے اور پھر اس ميں ريفرينس ديا کيوں کہ مرجع آية تاکہ خو
هللا شيرازی نے ايران ميں جب تنباکو کو حرام قرار ديا تو برطانيہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا شيعوں کی طاقت ان کے مرجع 

جو مرجع کو نائب امام کو مجتہدين کو گا لياں ديں تاکہ خود لوگ  ہيں ان کے مجتہد ہيں بے دين ٹولے کو تيار کيا جا ئے
اپنے علماء سے نفرت کريں تو يہ ختم ہوسکتے ہيں اور آپ جا نتے ہيں کہ انقالب سے پہلے کوئی شيعہ اپنے مجتہد کو برا 

وگيا جو مرجع، نائب امام بھال کہنے کو سوچتا بھی نہيں تھا مگر جيسے انقالب ہوا ايک فاسد امريکی يہودی ٹولہ پيد ا ہ
مجتہدين پر لعنت تک بھيجنے لگا مگر وہی ٹولہ نہ کبھی اسرائيل کو مرده باد کہے گا نہ آمريکا کو کيوں کہ وہی نمک ليتے 

ہيں انہيں کے نمک حالل ہيں يہ اس رپورٹ ميں ہے دوسری چيز يہ کہ شيعوں کی طاقت عزاداری ہے عزاداری کے لئے 
منبر پر آکے مجلس پڑھتا ہے کربال کے واقعات پڑھتا ہے اور جب مجمع کربال کے واقعات سنتا  لکھتا ہے کہ ايک شخص

ہے تو ان کے دل ميں جذبہ شہادت پيدا ہوتا ہے اسی لئے شيعہ دوسروں سے مختلف ہيں کہ ان مجا لس سے ان کے دل و 
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ال، کربال والوں کی طرح شہيد ہوجا ئيں لہذا شيعوں دماغ ميں يہ تصور يہ نيت پيدا ہوتی ہے کہ ہم هللا کی راه ميں مانند کرب
کی پہلی طاقت ان کے علما ء تقليد او ر مرجعيت ہے مرکز ايک ہے اگر مرجع کوئی کہہ دے ان کا کہ امريکی چيزيں کھا نا 

  حرام ہے 
صان امريکا کو امريکا کے پروڈکس چيزيں مت خريدو تو اگر تيس کروڑ شيعہ ہيں تو ايک دن ميں تيس کروڑ ڈالر کا نق

ہوسکتا ہے ، ان کے يہاں مرجعيت کی طاقت کو ختم ہونا چا ہيئے نمبر دو عزاداری جس سے يہ جذبہ شہادت حاصل کرتے 
ہيں عزاداری کو ضمير فروش دنيا پرست بے دين افراد کے ذريعہ سے اس کی شکل ايسی بگا ڑدی جا ئے کہ جو عزاداری 

و يہ رپورٹ ہے ڈاکٹر برائٹ کہتا ہے کہ ايسے بے دين ذاکروں کوخريدا جا ئے جو خود شيعہ کے بنيادی عقا ئد کے خالف ہ
دنيا پرست ہيں ياا ثر لوگوں کو خريدا جا ئے جو امام بارگاہوں کے ٹرسٹی يا چال نے والے ہيں اور بے دين ہيں دنيا پرست 

واال عزاداری سے نفرت کرے يا ہيں ان کو خريدا جا ئے کہ وه عزاداری کی شکل اس طرح سے بگاڑديں کہ ديکھنے 
عزادارکو مشرک کہے يا عزادار کو جا ہل کہے تا کہ شيعيت کے پيچھے جو علمی فلسفہ ہے وه دب جائے اور آپ ديکھ 
رہے ہيں کہ اس پر بھی کئی سالوں سے عمل ہورہا ہے کہ عزاداری کی شکل کو عزاداری کو خود مقصد عزاداری کے 

کہ بکروں کا نجس خون لگا ٔو اور نعوذ با اس نجس خون کو او ر اس حيوان پست کو علی خالف استعمال کيا جا رہا ہے 
اصغر (ع) سے نسبت دے کر اور اس خو ن کو لگا ٔو بھی او ر اس خون کو پيو بھی يہ پہلے نہيں تھا يہ وہی نمک خوار ہيں 

  رنا چاہتے ہيں امريکا کے جو ہمارے مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہيں عزاداری کو بدنام ک
کہا ايسی عزاداری ہوکہ ديگر مسلمانوں کو اس سے نفرت ہو يہ بھی پہلے نہيں تھا کہ ذوالجناح کے سا منے کوئی سجده 

کرے پھر سجده گروپ بھی پيدا ہوگيا تاکہ ديگر مسلمان ان شيعوں سے نفرت کرنے لگيں اور ايک مخصوص ٹولہ جن کو 
کافر کہيں تا کہ شيعہ ان سے الٹ جا ئيں اور امريکا کو بھول جا ئيں . يہ کتاب ہمفر کے رقم دی جا ئے تا کہ شيعوں کو کافر 

اعترافات سے بھی زياده اہم ہے اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو وه کتاب برطا نيہ کے جاجوس نے لکھی ہے اس سے بھی يہ 
ين پاکستان ميں شہيد ہوگئے مگر تعجب کتاب زياده اہم ہے کيوں کہ اس وقت ہم اسی سازش سے گذر رہے ہيں ہزاروں مومن

يہ ہے کہ جو عزاداری کے نام پر عزاداری کی صور ت کو مٹا رہے ہيں خون لگا کر بکرے کا عزاداری کو بدنا م کررہے 
ہيں خون پی کر وه شيعيت کو بدنام کررہے ہيں کہ شيعہ ايک وحشی مذہب ہے کہ بکرے کا خون پيتے ہيں ہندؤوں کی طرح 

ح کو سجده کرکے اور شيعوں کو بدنا م کررہے ہيں پورے پاکستان ميں آپ ديکھيں کہ سپاه صحابہ نے ان کے جو ذوالجنا
ايک آدمی کو شہيد نہيں کيا کيوں کہ وه سب ايک ہيں جتنے شہداء ديکھے اس وقت ساٹھ سے زياده علما ء شہيد ہيں اس کے 

آئی کے لوگ شہداء کی فہرست ميں ہيں مگر يہ جو غننڈا بعد تحريک جعفريہ کے لوگ شہيد ہيں اس کے بعد آئی سی او 
گردی کرتے ہيں مذہب کو بدنا م کرتے ہيں حيرت بھی ہے اور اس رپورٹ کے بعداب يقين بھی ہے کہ ان کا بھی مقصد وہی

  ہے جو سپاه صحابہ کا مقصد ہے . 
ہم آپ کا پيچھا نہيں چھوڑيں گے ہم امام زمانہ کے  امريکا کو ہی مرده باد کہيں اور بتا ئيں کہ آپ جتنے بھی سپاه بنائيں مگر

انتظار ميں ہيں. اے آمريکيوں سن لو تم قاتل ہو ہزاروں شيعوں کے لبنان ميں تم قا تل ہو ہزاروں عزاداروں کے پا کستان ميں
  تم قا تل ہوپچاس ہزار مومنين کے افغانستان ميں ، انشاء هللا ہم بھی انتظار کررہے ہيں 

ظار کرو جب فرزند زہرا (ع) آئے گا تو تمہار ا خون وائيٹ ہاؤس ميں بہا يا جا ئے گا . سپاه صحابہ کہتے ہيں کہ تم بھی انت
ہم صحابہ کے دشمنو ں کو قتل کرتے ہيں صحا بہ کو گالياں دينے واال يہی گروه ہے جو خون ملتا ہے اہل بيت (ع) کے 

(ع)  -کيوں ؟ اس لئے کہ اہل بيت (ع) نے منع کيا ہے موال علی سچے ماننے والے کبھی صحابی کو گالی نہيں دے سکتے 
نے منع کيا ہے اور قرآن نے منع کيا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کوجھوٹا مت کہو کہيں کوئی تمہارے سچے کو نہ کہے 

ارے اہل سنت کےمگر ہمار ا سوال ہے خود ان لوگو ں سے جو امام بارگاه ميں تبرئہ بازی کرتے ہيں يہ يہی گروه ہے کہ ہم
بھا ئيوں کو تکليف ہوتی ہے يہ تبرئہ باز ی کرنے والے يہی لوگ ہيں جو گالی گلوچ تک حتٰی کہ پتلے بنا تے ہيں جو اہل 

بيت (ع) نے اجازت نہيں دی ہے يہ دشمن کی سازش ہے کہ اسی طرح سے کسی کی توہين کی جا ئے. مگر تعجب يہ ہے 
نتا ہے تو مجھے بتائے يہ گروه جو مجتہدين کو گالياں ديتا ہے جو نائب امام کی توہين کہ پورے پاکستان ميں اگر کوئی جا 

کرتا ہے کبھی امريکا کے خالف کوئی لفظ نہيں کہتا پوری رات عزاداری کے نام سے لوگوں کو نماز کا مخالف بناتا ہے اور
اه صحابہ نے ان کے ايک آدمی کو بھی قتل نجس خون لوگو ں کو پالتا ہے اور چہرے پہ ملتا ہے پورے پاکستان ميں سپ

کيوں نہيں کيا لہذا اس رپورٹ سے پتہ چال کہ يہ جو ہمارے اندر داخل ہوکر اور عزاداری کو شرک اور ہندوايزم بنانا چاہتے
مو  ہيں يہ بھی اتنے دشمن ہيں البتہ جو پہلے بے خبر ہيں ان کے لئے راستہ کھال ہوا ہے کہ ان سے بيزاری کرکے آجائيں

(ع) کو خدا کہا رب  -منين ميں شامل ہوجا ئيں اور يہاں تک کہ ايک پمفليٹ چھپا اس ميں يہی گروه نے حضرت علی 
(ع) خود فرماتے ہيں اس  -المشرقين والمغربين ، اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی پمفليٹ ديکھ لے تو کيا کہے گا موال علی 
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(ع) کی تلوار سے  -(ع) نے کہا تو مشرک ہے تو کافر ہے وه علی (ع) کو خدا کہاعلی  -نصيری کو جس نے حضرت علی 
(ع) کو خدا کہے، شرک ہے نصيريت کی مذہب شيعہ ميں کوئی اجازت نہيں  -(ع) کا جو علی  -مارا گيا دشمن ہے وه علی 

کے چہرے کو ہمارے اہل بيت ٪ نے ان پر لعنت بھيجی ہے تو يہ فرقہ ايک طرح سے عزاداری کو برباد کررہا ہے شيعيت 
مسخ کرنا چاہتا ہے تا کہ عام مسلمان شيعوں سے نفرت کريں اور ادھر سے نو جوانوں کے عقا ئدکو بگا ڑ رہا ہے يہ پيغام 

  ہر ايک تک پہنچائيں.
 ( تمام شد ) 

 

 مجموعہ تقارير

 

  ٨مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  اما بعد فقد قا ل هللا تبارک و تعا لٰی فی کتابہ المجيد 

  بسم هللا الرحمن الرحيم : (( ا لذين يتبعون الرسول النبی االمی الذی يجدونہ مکتوباً عند ہم فی التوراة و االنجيل
  

اسالم کی صداقت اسالم کی عظمت يہ ہے کہ اسالم فقط قرآن سے ثابت نہيں بلکہ عيسائيوں کی کتاب انجيل سے بھی ثابت 
ہے اور يہوديو ں کی کتاب توريت سے بھی ثابت ہے اگر آج اسالم کے اصولوں کو سائنس کی روشنی ميں ديکھا جا ئے تو 

اور اسی طرح سے اسالم ايک دين کامل ہے ايساکوئی مسئلہ نہيں جو  اسالم دنيا کا سب سے زياد ه سائينٹيفک رليجن ہے
اے “ يجدونہ مکتوباًعندہم فی التوراة واالنجيل”پروردگار نے اسال م ميں بيان نہ کيا ہو . اسی کتاب قرآن ميں هللا کہہ رہا ہے 

ا ئل موجود ہيں ہم نے ا ن آيتوں کا مسلمانو! توريت ميں تمہارے نبی کے فضا ئل موجود ہيں انجيل ميں تمہارے نبی کے فض
  اس لئے ذ کر نہيں کياہے کہ ان کوبياں کيا گيا ہے کہ فارقليط کا ترجمہ حضرت محمد مصطفی(ص) ہے 

اور حضرت موسٰی نے بھی کہا ايک عظيم الشا ن نبی آنے واال ہے خدا نے بھی قرآن ميں کہا وه نبی مثل موسٰی ہيں حضرت
(ع) کے فضا ئل بھی  -آئے گا جس کی نبوت پوری کائنات کے لئے ہے انجيل ميں موال علی  عيسٰی نے بھی کہا ايک نبی

موجود ہيں ايليا کا ذکر بھی موجود ہے اور موال (ع) نے جنگ خيبر ميں يہوديوں سے کہا (( انا ايليا فی االنجيل )) ميرا نام 
کی ايلی ايلی ايلی لما شبقتنی ، اے ايلی ميری مدد کے  انجيل ميں ايليا ہے يا حضرت عيسٰی نے پھا نسی کے تختہ پر فرياد

  لئے آئے 
  

يہ تمام فضا ئل توريت اور انجيل ميں موجو د ہيں مگر ہماری بحث يہ تھی کہ اسالم کے تمام احکام توريت و انجيل سے ثابت
نجيل ميں بھی نجس ہے زانی ہيں اگر سو ر خنزيز نجس و حرام ہيں تو فقط قرآن ميں نہيں بلکہ توريت ميں بھی نجس ہے ا

کے لئے سنگسار کا حکم قرآن ميں ہے تو يہ حکم وحشيانہ نہيں ہے غير انسانی نہيں ہے يہ حکم توريت ميں بھی موجود ہے 
انجيل ميں بھی موجود ہے نما ز جو بہترين عبادت ہے مگر يہ فضيلت مسلمانو ں کو حاصل ہے کہ مسلمان نماز جيسی 

ہيں عيسائيوں کے پاس ايسی کوئی عبادت نہيں جس ميں سجده ہو مگر توريت و انجيل سے ثابت عبادت ميں مشغول رہتے 
  ہے کہ حضرت موسٰی نے سجده کيا 

حضرت عيسٰی نے سجده کياحضرت ابراہيم نے سجده کيا حضرت عزيرنے سجده کيا تمام بزرگ انبياء انہوں نے سجده 
ہے وه بہت اہم ہے اصل عيسائيوں کو مشرک مسلمان اس لئے کہتےکرکے پروردگار کی عبادت کی. ہم نے بحث شروع کی 

ہيں کہ ہولی ٹرينٹی کو مانتے ہيں ہولی ٹرينٹی يعنی خدا ،خدا کا بيٹاہولی گوڈس يا روح القدس اسالم دين توحيد ہے اور انجيل 
کہ جب کسی نے حضرت عيسٰی  سے آپ نے آيتيں پڑ ھيں ہيں کہ حضرت عيسٰی بھی ہماری طرح الاٰلہ اال هللا کے قا ئل ہيں

کی تعريف کی تو کہا ميری تعريف مت کرومجھے خوبصورت مت کہو بالکل اسی طرح سے جملہ ہے جيسے الاٰلہ اال هللا 
ہے ويسے ہی يہ جملہ بھی ہے کہ ال جميل اال هللا . خدا کے سوا کو ئی جميل نہيں ، ليکن اب عيسا ئی کس بنيا د پہ حضرت 

ٹا کہتے ہيں ؟ کہتے ہيں اس لئے کہ انجيل ميں حضرت عيسٰی نے خدا کو فادر کہا ہے باپ کہا ہے يا عيسٰی کو خدا کا بي

 
   



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

 
 

کا ورڈ آيا ہے بيٹا ، جب کہ اس توريت ميں هللا کے ہزاروں بيٹے يہوديوں نے بنا  sonانجيل ميں حضرت عيسٰی کے لئے 
  ئے ہيں 

 The sonsاس کا چيپٹر جينيسز کا اور ابتدائی آيتيں  6ز پہال چيپٹر اور عيسائيوں نے ، ايک حضرت عيسٰی بيٹا نہيں . جينيسي
of God  ٢ورس  6يہ دوسری آيت ہے جينيسز ،The sons of god  يعنی هللا کے بيٹے هللا کا بيٹا بائيبل ميں فقط حضرت

  س ہے ، عيسٰی نہيں ہيں بلکہ بہت سار ے اور بھی بيٹے ہيں دوسرا چيپٹر ترتيب کے اعتبار سے ايک سو د
  israea is my first born son says Then you will tell him this is what the lord، ۴٢آيت ۵ايک سودس چيپٹر 

يعنی هللا کے کتنے بيٹے ہيں ان کی کوئی تعداد ہی نہيں اوريہاں ايک سو دس آيت کہہ رہی ہے کہ اسرائيل جو ہے وه هللا کا 
پہالبيٹا ہے تو وه حضرت عيسٰی سے بھی افضل ہوگيا تو تم حضرت عيسٰی کو خداکا بيٹا پہال بيٹا ہے جب اسرائيل هللا کا 

بسم هللا الرحمن الرحيم ”کيسے مانتے ہوتوريت و انجيل ميں تو ہر ايک هللا کا بيٹا ہے وه اسالم ہے جو توحيد کا درس ديتا ہے 
نہ کوئی اس کا بيٹا نہ کوئی اس کا باپ ہے “ د لم يلد ولم يولدهللا الصم”کرشنٹی ميں توحيد کا تصور ہی نہيں ، “ قل ھو هللا احد

يہ قرآن ہے جس نے صحيح توحيد ہميں بتا ئی ہے اور صحيح “ ولم يکن لہ کفواً احد”نہ وه کسی کا باپ ہے “ لم يلد ولم يولد”
عيسٰی کاباپ نہيں ہے اسی  معرفت پروردگار بتا ئی ہے . لہذا با ئبل ميں خد اکے ہزاروں بيٹے ہيں. نہيں کيوں کہ حضرت

لئے حضرت عيسٰی ہی خدا کے بيٹے ہيں ، اچھا حضرت عيسٰی کا باپ نہيں اسی لئے حضرت عيسٰی خدا کے بيٹے ہيں تو 
  حضرت آدم کی تو ماں بھی نہيں باپ بھی نہيں تو اس کا زياده حق پہنچتا ہے 

يال سکتے ہيں تبليغ اسالم کرسکتے ہيں ہزاروں مسيحيوں لہذا اس کتاب کے ذريعے سے آپ اسالم کی حقا نيت کو دنيا ميں پھ
کو مسلمان بنا سکتے ہيں مگر ا فسوس کہ مسلمان يہ کام نہيں کررہے ہيں الٹے مسيحی آکر ہمارے ملک ميں مسلمانوں کو 

پمفليٹ کی شکل ميں  عيسائی بنا رہے ہيں يہاں واقعاً ا فسوس کا مقام ہے کہ اتنی آيتيں آپ نے سنيں اور يہ تمام آيتيں آج ايک
موجود ہيں ہر مومن ايک پمفليٹ اپنے پاس رکھ لے تاکہ کسی بھی عيسائی سے منا ظره ہو تو آرام سے اسے مسلمان بنا 

  سکتے ہيں 
سرحد ميں انہيں مجالس ميں سے چند آيتيں انتخاب کرکے ايک مليٹری کا آدمی تھا وه جا کے ايک عيسائی دوست سے 

کا اعال ن “ الاٰلہ اال هللا محمد ٌ رسول هللا علی ولی هللا”دن وه ميرے پآس ليکر آئے اس نے کلمہ ڈسکيشن کی اور دوسر ے 
کيا . اصالً کوئی مشکل کام نہيں عيسائيوں کو مسلمان بنانا بہت آسان ہے يہ سارے ريفرينسز موجود ہيں پمفليٹ کی شکل ميں

کيئے ہيں وه بھی موجود ہيں بڑی آسانی سے آپ عيسائيوں کو جو آپ اپنی جيب ميں رکھ ليں اس سے زياد ه بيان نہيں 
مسلمان بنا سکتے ہيں . مگر جو عيسائيت پھيل رہی ہے اس کا ريزن اس کا سبب کيا ہے وه دو چيزيں ہيں اس پر جب تک 

ينے سے مسلمانوں نے قبضہ نہيں کيا تو ہم صحيح تبليغ نہيں کرسکتے ايک ہے ميڈيا ، ريڈيو ، ٹيليويزن ، اب اس مہ
عيسائيوں نے پاکستان ميں ايک ريڈيو ايسا شروع کيا جس کا شايد مرکز کويت ہو يا يہاں ہو.پورے اس ايريا ميں کئی زبانوں 
ميں پانچ دس زبانوں ميں حتی کہ بلتی زبان ، حاالنکہ بلتستان ميں ايک بھی عيسائی نہيں ہے وه تبليغ شرو ع کرنا چاه رہے 

مقصد يہ ہے کہ ميڈيا پر ان کا کنٹرول ہے اور دوسرا اقتصاديا ت ، اقتصاديات کو معمولی نہ  ہيں شايد کربھی چکے ہوں .
سمجھں اقتصادی بہانے سے ہی افريقہ ميں انہوں نے مسلمانوں کوعيسائی بنا يا ہمارا اقتصاد آزاد نہيں ہے يہوديوں کا 

  کنٹرول ہے جب يہودی چاہيں ہماری کرنسی کو کاغذ بنا سکتے ہيں 
يہوديوں کا ايجنٹ شاه ايران ميں بادشاه تھا تو سات تومان ميں ايک ڈالرتھا اور جب انقالب آيا تو اب کيا ہواسات سو توما جب 

ن کاايک ڈالر، تومان کاغذ بن گيای. کيوں کہ ہمارا جب تک اقتصادی نظام درست نہيں ہوگا تب تک ہم مسلمان آزاد ہيں ہيں 
اری ہمارا دبئی سے چيز منگانا چاہتا ہے اب دبئی اور پاکستان کے درميان ٹريڈ ہے مگرآپ بيوپاريوں سے پوچھيں ايک بيوپ

جب ايلسی کھلے گی وه ڈالر پہلے نيويارک امريکہ جا ئيں گے يہ سارا نظام جو ہے اس پر دشمنان اسالم کا قبضہ ہے اور 
ا گذشتہ سال اکنو مس ميں جيسی پی ايچ ڈی پاکستان اتنابڑا ہے کروڑوں لوگ رہتے ہيں مگر آپ کو سن کے بھی تعجب ہو گ

ہونی چاہيئے ، پاکستان ميں نہيں ہورہی ہے. ہمارے ايک دوست مومن لنڈن انگلينڈميں پی ايچ ڈی کے لئے آئے خود اکنومس 
  تھے ان کا موضوع تھا کہ يہ ورلڈبينک وغيره جو لون ديتے ہيں 

نيورسٹی ميں ايک انگريز پی ايچ ڈی پہلے کررکھا تھا يہ لون کا اس سے آيا غربت ختم ہوتی ہے يا غربت بڑھتی ہے اسی يو
تھا وه تھا ا يڈ کہ ورلڈ بينک ميں چاليس ممالک کو ايڈ دی تو جب ايڈ ديتے ہيں تو کم سے کم پچاس شرائط لگا تے ہيں اور 

م آئی يا ورلڈ بينک اس وقت جب ايڈ انہوں نے لی تو وه اور ڈوب گئے اور غربت بڑھ گئی فقر اور بڑھ گيا يعنی يہ جو اف ا
يہ يہوديوں کے ايجنٹ ہيں يہ لٹيرے ہيں يہ خون پی رہے ہيں پہلی شرط ان کی يہ ہوتی ہے کہ آپ کرنسی کو کاغذ بنائيں لہذا
اس وقت واقعاً مسلمان غالم ہيں آزاد نہيں ہيں جب تک ہمارا کوئی اقتصادی نظام نہ ہو تو ہم کيسے آزاد ہوسکتے ہيں يہودی 
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ئی جب چاہيں آپ کے روپيہ کو کاغذ بنا ديں اس وقت ساٹھ روپيہ ميں ايک ڈالر ہے کبھی باره روپيہ ميں ايک ڈالرملتا عيسا
تھا ممکن ہے دشمنان اسالم اس پيسے کو اور گرا ديں دشمنا ن اسالم سب سے بڑے يہ حکمران ہيں جو ہر حکمران آکے 

ف کو بھی لون چاہيئے، اور جنرل صاحب کو بھی لو ن چاہئيے اور وه لون ليتاہے بينظير کو بھی لون چاہيئے ، نواز شري
مصيبت عوام ديکھے گی کرنسی جب گرے گی کاغذبنے گی مہنگائی بڑھے گی ہماری چيز دس روپيہ کی ايک روپيہ ميں 

ر يہ لے جا ئيں گے اور ہميں ايک روپيہ کی چيز دس روپيہ ميں لينی پڑے گی . دونوں طرف سے مار کھا ئيں گے او
  حکمران لون اس لئے ليتے ہيں تا کہ اس سے پيسہ کاٹ کر اپنے بينکوں ميں دنياميں باہر بھيج ديں . 

لہذا اس وقت مشکل يہ ہے کہ اقتصاديات ميں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہئيے دوتين افراد آئے بھی ان سے کہا گيا آ 
ر اس وقت جو يہوديوں کا کنٹرول ہے اس سے مسلمان کيسے آزاد پ لو گ اس پر پی ايچ ڈی کيوں نہيں کرتے کہ کرنسی پ

ہوں انھوں نے کہا ہم کرہی نہيں سکتے ، ہم نے کہا کيوں ؟ اوالً تو ہميں کسی بينک نے بھيجا ہے اور يہاں پر جو ٹاپک 
ا کی اور دنيا کی سليکشن کا مسئلہ ہے اس ميں بھی ہم آزاد نہيں ہيں يعنی واقعا ً يہوديوں نے اس وقت اقتصاديات دني

يونيورسٹيوں پرکنٹرول کررکھا ہے کہ پاکستان جيسا ملک ہے مگر اسے صحيح معنو ں ميں يہاں اکنومس ميں پی ايچ ڈی 
نہيں ہورہی لہذا ناممکن نہيں ہے کہ ان کی سازش سے ان کے جال سے ہم آزاد نہ ہوں ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان آگے

اور واقعاً اس سبجيکٹ پر پی ايچ ڈی ہونی چاہئيے کہ کيسے مسلمان اقتصادی غالمی  بڑھيں کچھ مخير حضرات آگے بڑھيں
  سے آزاد ہوں . 

اقتصاديات کے بعد جتنی عيسائيت پھيلی ہے اسی فراڈ کے ذريعے سے مصنوعی غربت پيدا کرکے انہوں نے لوگوں کو 
نوجوانوں کو چاہيئے کہ کمپيوٹر ميں پروگرامنگ  عيسائی بنايا اور دوسرا ا مسئلہ آپ نے پڑھا جو کہ ميڈيا کا ہے ہمارے

اپنے اوپر واجب کرليں نذر کرليں اگر آپ پروگرامر ہوگئے تو آج ہرروز چھوٹے چھوٹے بچے اسرائيل ميں مارے جا رہے 
لم)) ہيں ہم سن رہے ہيں کوئی ری ايکشن نہيں کررہے ہيں حا النکہ حديث ہے ((من اصبح ولم يہتم بامور المسلمين فليس بمس

پورا دن گذر جا ئے اور فقط اپنے پيٹ کی فکر ہومگر کسی مسلما ن کی کوئی مدد نہ کرے هللا کے رسول (ص) فرمارہے 
  ہيں وه مسلمان نہيں ہے 

آج ہرروز فلسطينيوں کی الشيں گررہی ہيں کتنے مہينے ہوگئے دنيا تو تماشائی ہے مگر مسلمان بھی خاموش ہيں چھوٹے 
پتھر مارتے ہيں وه ادھر سے راکٹ اور گولياں مارتے ہيں کوئی انصاف ہے کوئی عدل ہے دنيا  چھوٹے بچے وه بيچارے

تماشا ديکھ رہی ہے ليکن اگر آپ پروگرامر ہوتے يا انشا ء هللا بنيں توکم سے کم انٹر نيٹ کے ذريعے سے جيسے کہا گيا کہ 
  کتے ہيں سب کچھ کرسکتے ہيں آپ ان کے سرورپر اٹيک کرسکتے ہيں آپ ان کے فوجی نظام کو بگاڑ س

لہذا اس فيلڈ ميں بے انتہا ضرورت ہے اور کچھ پاکستان اور باہر کے ممالک کے پروگرامرس کا نيٹ ورک بھی بن چکا ہے
جنہوں نے مدد بھی کی ہے اور بہت سارے پروگرام سی ڈی کے ذريعے سے موجود ہيں اے ايس پی انٹرنيٹ کا پروگرام 

يس ٹی ايميل اور بہت سارے پروگرام موجود ہيں اور جو پروگرامرس ہو اس ميں واقعاً بڑھ چڑھ کے ہے ايسٹی ايميل ، ڈی ا
حصہ لے يہ آئنده کی جنگ اسی کی ہے وه قوم غالم بن جائے گی جس کی اقتصاديات آج آزاد نہيں ، اور وه قوم غالم بن 

ت ہندوستا ن ہم سے بہت آگے ہے جو مقام افسوس ہے جائے گی جو کمپيوٹر فيلڈ ميں کمپيوٹرٹيکنوليجی ميں جاہل ہے اس وق
کہ مسلمان ملک مگر اس ٹيکنوليجی ميں ہم پيچھے ہيں اس وقت آمريکا کے فوجی کمانڈر کا انٹرويو آپ نے سنا کہ خوفزده 

  ہيں ہندوستان کے پروگرامر سے آئنده کی جنگ اس فيلڈ ميں ہيں 
 يورپ ميں انگلينڈ ميں اس وقت مومنين کے مدارس جوچھوٹے بچوں کے اس سلسلہ ميں ايک تجربہ ہوا دوتين سال الحمد

  مدارس ہيں 
ان کی تعداد تقريباًسو کے قريب ہے اور بچے بہت زياده ہوگئے ہيں اور ان علما ء کو جو يورپ ميں ہيں ہيلپر س کی 

اه ضرورت محسوس کررہے ضرورت ہے ايسے نوجوان جن کی انگلش بھی اچھی ہو اور دينی معلومات بھی اچھی ہوبے پن
ہيں کيونکہ بچے بہت زياد ه ہورہے ہيں تو کچھ سال پہلے کچھ ڈاکٹر ز جو ايم بی بی ايس تھے اور اے فارسی ايس کرنے 

کے لئے گئے کچھ ہم نے کچھ دوسرے دوستوں نے ان کو ان مدرسو ں ميں رکھا اور يہ تجربہ بہت کامياب رہا کيونکہ 
يا اے فارسی ايس کرنے کے لئے جا تے ہيں تو مہينے ميں صرف وہا ں ہيٹنگ کا خرچہ گھر کاڈاکٹر کرنے اسپيالئيزيشن ، 

کرايہ پا نچ سو پأونڈ سے کم نہيں ، پا نچ سو پأونڈ يعنی تقريباًپچاس ہزار صرف رہنے کاخرچہ کھانا عالوه تو اکثر بيچارے 
اٹين کيونکہ لينگويج کے امتحان ميں فيل ہوگئے تو پھردوباره ڈاکٹر ايک اٹين ميں تو پاس نہيں ہوتے دو تين اٹين ، تين چار 

دونوں دينے پڑتے ہيں ميڈيسن بھی اور لينگويج بھی تو تين چار اٹين کے بعد جا کے پاس کرتے ہيں تو دوسال بھی لگ جا 
يا تو ايک ان کا فائدهتے ہيں تين سال بھی اور بعض افوٹ نہيں کرسکتے بعض متدين افراد کو ان علماء کے ساتھ اٹيج کردياگ

يہ ہوا کہ خرچہ بچ گيا رہنے کا کھانے کا پينے کا اوربلکہ الٹا اس مدرسہ سے انہيں سو دوسو پأونڈبھی ملنے لگا اور الحمد 
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 اس وقت انہوں نے اسپيشل الئيزينشن بھی کرليا ، اے فارسی ايس بھی کرليا تو اگر يہ تمام نيٹ ورک ہمارے درميان اگر 
جائيں تو واقعاً  ہم ايک دوسرے کی مدد بھی کرسکتے ہيں اور اسالم کی خدمت بھی کرسکتے ہيں. جيسے آپ نے پيدا ہو

پڑھا کہ آمريکا نے نو سو ملين ڈالر شيعوں کو ختم کرنے کے لئے مخصوص کر رکھا ہے اور آپ ديکھ رہے ہيں کہ ہرروز 
نہ بڑھے تو ہم دشمن کا مقا بلہ نہيں کرسکتے اور الزم ہے  ہم الشيں اٹھا رہے ہيں اگر ہم لوگ اس ٹيکنو ليجی ميں آگے

نوجوانوں کے لئے يہ اس وقت کاجہاد ہے کسی زمانہ ميں تلوار جا ننا ضروری تھاکسی زمانہ ميں بندوق چالنا ، اس وقت 
  . کمپيوٹر ميں ماہر ہوکر اور امريکی فوجی نظام کو تہس نہس کرنا يہ مومنين کے لئے بے انتہا ضروری ہے 

سب سے افضل ترين عبادت جو ہے وه رزق حالل کھا نا اور کمانا ہے آج يہ شعور ختم ہوتا چال جا رہا ہے آپ سن رہے ہيں 
احاديث سے کہ اگر رزق حالل نہيں ، تو نہ انسان کی دعا قبول نہ نماز قبول نہ تالوت قرآن قبول نہ عزاداری قبول انسان 

ت ختم ہوگيا ((وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون )) پروردگار نے ہميں عبادتکے درجہ انسانيت سے گرجاتا ہے مقصد حيا
لئے خلق کيا ہے پيسہ کمانے کے لئے نہيں خلق کيا، پيسہ يہيں ره جا ئے گا بلکہ حرام کھا نے کی وجہ سے دنيا بھی برباد 

ونگے حرام کھا نے والے لوگ ان کا حشر ہوتی ہے آخرت بھی. وه کيسے يہ ہم بھی ديکھ رہے ہيں آپ بھی مشاہده کررہے ہ
کيا ہوتا ہے ان کی اوالد بہت مشکل سے صالح اور نيک بنتی ہے بلکہ حرام کی غذا کا نتيجہ يہ ہے کہ ان کی اوالد 

غيرصالح ہوتی ہے ممکن ہے پيسہ کی اللچ ميں زندگی ميں باپ کی چاپلوسی کريں مگر باپ کے مرنے کے بعد، مرگيا 
نہ درود، ايسے کئی واقعا ت ان گنہگار آنکھوں نے ديکھا ہے کہ باپ کی الش ، ميت پر آنا بھی بعض لوگوں مردود نہ فاتحہ 

  کے لئے مشکل تھا يہاں کی بات نہيں يورپ کی بات کررہا ہوں ہم نے کہا بھئی باپ کے غسل ميں شريک ہوجا ٔو ، 
حوم خدا درجات بلند کرے ڈاکٹر محمد علی شہيد کے ايک زمانہ ميں ہم لنڈن ميں تھے موالنا امير حسين نقوی صاحب مر

والدکے بعد ريزيڈٹ عالم وه پاکستا ن چلے گئے تھے انھو ں نے مجھے اداره جعفريہ لنڈن ميں يہ فريضہ انجام دينے پر 
ھے اب مامور کيا تو ايک ميت ہوگئی ميں اکيال تھا اکثر وہاں ايک دو ڈاکٹر تھے بيچارے وه ساتھ دينے کے لئے آجا تے ت

ايک اور ميت ہوگئی بيٹے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ميں اکيال کيسے غسل دوں گا آجا ٔو ميری مدد کرو تو وه ناراض 
ہورہاہے کہ جناب ميں پھرغسل دوں يعنی باپ کو غسل دينا بے عزتی سمجھ رہا تھا ايسی ہزاروں مثاليں ہيں رزق حرام اگر 

  کن ہے صالح رہيں مگر اصل صالح کون ہيں آپ نے اوالد کو کھالديا توزندگی ميں مم
هللا کے رسول (ص)فرماتے ہيں دوطرح سے اوالد عاق ہوجا تی ہے ايک وه جو زندگی ميں گستاخی کرے باپ کو ماں کو 
اذيت دے دوسر ے وه جو مرنے کے بعد نہ ماں،نہ باپ کسی کے حقوق ادا نہيں کرے ، نہ ان کی قضا نمازپڑھے اور نہ 

کے قضا روزے رکھيں نہ رکھوائيں يہ بھی عاق ہوجا تے ہيں يعنی باپ کا حق مرنے کے بعد بھی ہے ان کی  پڑھائيں نہ ان
نمازيں ہيں ان کے روزے ہيں ان کے حج ہيں اگر قضا ہيں تو يہ رزق حرام کا نتيجہ ہے کہ اوالد برباد ہوجا تی ہے اوالد 

ا اور حديث نے کہا کہ جتنا حرام کا پيسہ چھوڑکر مروگے اتنی جہنمبرباد ہوگئی آخرت برباد ہوگئی پيسہ تو يہاں ره جا ئے گ
  کی آگ اور بڑھتی رہے گی . 

ايک شخص نے هللا کے رسول (ص)سے کہا ميں تاجر ہوں شراب بيجتا ہوں اب ميں چاه رہا ہوں کہ جو پيسہ ميں نے کما يا 
ں مسجديں بنا ٔوں اس طرح کے خير کے کام کروں ہے اس سے حج کروں غريبوں کو دو ں يتيموں کو دوں يتيم خا نہ بناؤ 

مگر ميرا کاروبار شراب بيچنا ہے هللا کے رسو ل نے کہا سن اور دوسرے مسلما ن بھی سن ليں تو ساری رقم هللا کی راه 
ميں لٹا لے جو کرنا ہے کرلے مگر خدا تجھے مچھر کے پرکے برابر بھی ثواب نہيں دے گا تيرا رزق حرام ہے آپ نے 

  ا کہ تنکااگر کسی کی ٹوکری کابغير اجازت کے توڑدياجا ئے تو نہيں معلوم کتنے سالوں تک انسان جہنم ميں جلتا ہے پڑھ
  وہاں ذره ذره کا حساب ہے آج لوگ ما ل ہڑ پ کر کھا جاتے ہيں پتہ بھی نہيں چلتا ، 

آج ہماری شکليں بگڑچکی ہوتيں کتنی قوموں واقعا ً اگر خدا کرم نہ کرے اگرخدا ستار نہ ہوتا تو حرام کھا نے کی وجہ سے 
پر عذاب آيا يہ تو سرکارمحمد مصطفی(ص)ہمارے نبی سے خدانے وعده کيا تھا کہ تمہاری امت کی شکلوں کو نہيں بدلوں 

اوالد آخرت کے لئے بھی سرمايہ ہے بہترين انويسٹ مينٹ ہے کہ حديث ہے مرنے کے“ وما ارسلناک اال رحمة للعالمين”گا 
  تمہارے اعمال نامہ کی کتاب بند ہوجائے گی بعد 

اب نہ روزه، نہ نماز نہ حج نہ عزادار ی ، ليکن تين کام کرکے مرو تو تمہارا اعمال نامہ قيامت تک بند نہيں ہوگا ان ميں پہال
ارہے گا کام اوالد صالح ہے اگر اوالد صالح ہے تم مرگئے تو وه تمہاری نماز پڑھتا رہے گا تمہار ی طرف سے حج کرت

تمہاری طرف سے زيارت کرتا رہے گا ہرروز تمہيں جزء قرآن بخشتا رہے گا ہرروز تمہارے لئے دعا ئے کميل پڑھتا رہے
گا اس قدر اوالد صالح کا اجر و ثواب ہے مگر اوالد صالح رزق حرام کھانے سے بن سکتی ہے ناممکن ہے غذا کا اثرہے 

ه اچھی کتاب ہے تيسری مسجد، مدرسہ ، ہسپتال يہ چيزيں ايک واقعہ سنيے دوسری چيز جو ہميشہ باقی رہنے والی ہے و
تاکہ ہم عبرت حاصل کريں کہ اصل مومنين کون تھے نام سنا ہوگا يقيناہمارے علماء ميں بے انتہا صاحب کرامت ايک 
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ہيں اور حضرت آية شخصيت گذری ہے حضرت آية هللا العظمٰی مقدس اردبيلی ان کی کتاب اردو ميں بھی ہے يہ وه شخصيت
هللا سيدبن طاووس کہ ايک بہت بڑے عالم گذرے ہيں صاحب تفسير الميز ان کے بھا ئی وه علماء کی روحو ں کو بالتے تھے 

يہ بھی علم ہے بہرحال ليکن يہ کہتے ہيں کہ جب ميں نے کوشش کی کہ مقدس اردبيلی کی روح کو بالٔو ں کوئی مسئلہ 
روح کو بالٔوں کہا ميں نے سارے علماء کی روحوں کو باليا عالمہ مجلسی ، شيخ انصار ی پوچھو ں ياسيد ابن طاوس کی 

،سب سے ميں نے مسئلے پوچھے آپ کی کتاب کا يہ مسئلہ مجھے سمجھ ميں نہيں آتا انہوں نے بتايا اس سے مراد يہ ہے 
ک حضرت آية هللا العظمٰی سيد ابن طاووس کہا مگر دو علما ء کو ميں نہيں بالسکا ايک آية العظمٰی مقدس اردبيلی اور اي

پوچھا کيوں کہا جب بھی ميں ان کو بالنا چاہا تو فرشتوں نے حکم ديا ہميں طاقت نہيں ہميں مجال نہيں کہ ان بزرگوں کو ہم 
 (ع) کے ساتھ ہوتے ہيں ايک دائيں ہوتا ہے ايک بائيں -آپ کی خدمت ميں لے آئيں کيوں کہ يہ دونوں ہميشہ موال علی 

ہوتاہے يہ ہے عظيم شخصيت اصالً ايسے دوعلماء تاريخ ميں نہيں ملتے امام خمينی بھی آية العظمٰی سيد ابن طاووس کے 
  عاشق تھے دونوں کا بہت بڑا مقا م ہے 

(ع) کے روضہ پر جا کے کہتے تھے  -مقدس اردبيلی کيسے مقدس اردبيلی بنے کہ آدھی رات کو جب نجف ميں موال علی 
ک يا موال ، تو دروازے کھل جا تے تھے ضريح سے آواز آتی تھی و عليک السالم . يہ مقام ہے اتنابڑا مقام کيسے السالم علي

مال ا ن کے با پ کون تھے اور ان کی ماں کون تھيں آپ سن کے حيران ہوگئے مقدس اردبيلی کے با پ عالم نہيں تھے پانی 
ڑا عالم خدا نے ديا ؟ مقدس اردبيلی کا باپ بہشتی تھاپانی بھر کر بيچتا تھا بھر کر بيچنے واال ايک بہشتی تھا اب کيوں اتنا ب

دريا پہ گيا پانی لينے ادھر سے پانی کے ساتھ ايک سيب آرہا تھا بہتا ہوا اب سيب اٹھا يا متوجہ نہ رہا اس وقت سيب کھا ليا 
کے دن کيسے حساب دوں گا اب پانی بھرنا  پھر سوچا ارے کس کا سيب تھا بغير اجازت کے ميں نے سيب کھا ليا کل قيامت

بھول گيا اب جہاں سے پانی آرہا ہے پيچھے پيچھے دريا کے جا رہا ہے نہيں معلوم ايک دو ميل ، کہا مجھ سے کيو ں غلطی
ہوگئی ميں نے سيب کيوں کھا يا ميرا تو نہيں تھا آخر پہنچے ديکھا ايک با غ ہے وہاں سے باغبان سيب صاف کررہا ہے 

  ں سے سيب گرگيا ہوگا . کہا بھا ئی سالم عليکم وعليکم السالم کہا مجھ سے بہت خطا ہوگئی کيا ہوگيا، وہي
کہا آپ يہاں سيب توڑ رہے ہيں غلطی سے آپ کا سيب بہتا ہوا آگے چال گيا اورميں نے کھا ليا لہذا رقم لينی ہے تو لے ليں يا 

ں گے مگر معا ف بھی نہيں کريں گے کہا کيوں پھر مجھے قيامت ميں معاف کرنا ہے تومعاف کرليں کہا نہيں رقم نہيں لي
حساب دينا ہوگاميرے ذمہ ہے ميں اداکرنا چاہتا ہوں اگر آپ رقم نہيں تو جتنی مزدوری مجھے کرانی ہے مينآ پ کے باغ ميں

مگر مجھ سے بس ايک  مزدور ی کروں کہا نہيں پھر بھی معاف نہيں کروں گامقدس اردبيلی کے والد نے کہا جوبھی کہلے
  حرام ہوگيا 

هللا کے واسطے مجھے بخش دے سب کروں گا کہا ايک شرط پر معاف کروں گاکہا کيا شرط ہے کہاميری ايک بيٹی ہے 
اندھی بھی ہے گونگی بھی ہے گنجی بھی ہے لولی بھی ہے اس سے شاد ی کرو تو پھر معاف کروں گا اب جوان ہے مقدس 

کروباپ کہہ رہا ہے گنجی ہے اندھی ہے لولی ہے اورگونگی ہے اگر اس سے شادی کرلے تو  اردبيلی کا باپ تمام تصور
معاف کردوں گااب مقدس اردبيلی کے باپ نے سر جھکا ديا کہ پروردگار خطا ہوگئی اب اگر يہ معاف نہيں کرے گا توتو 

کہا مجھے منظور ہے اس کے عالوه  بھی معاف نہيں کرے گاتو عادل ہے مال اس کا ہے اب جو خطا ہوگئی نبھاناپڑے گا
اگر آپ کوئی چيزکہتے، ميں ہرچيزکو انجام دينے واال ہوں کہا نہيں فقط اس شرط ہے معاف کروں گااب بتا ئيے کس قدر يہ 

انسان متقی ہے اندازه لگا ئيے يہ نہيں کہ عالم ہواصل خدا نيت ديکھتا ہے طہارت ديکھتا ہے عا لم ہو يا غير عالم اس قدر 
ٰی کہ خدا مجھے عذاب نہ کر ے ميں نے ايک حرام کام کرليا بغير اجازت کے سيب کھا ليا لہذا اندھی سے شادی کرنے تقو

کے لئے تيار گونگی بھی سرکی گنجی لولی لنگڑی اب نکاح ہوگيا مقدس اردبيلی کے باپ جو دلہن کے پاس گئے تو ديکھا 
لولی بھی نہيں ہے تو کہا غلطی سے يہ کوئی اور جگہ ہے واپس  خوبصورت بال ہيں آنکھيں بھی ہيں بات بھی کررہی ہے

چال گياسسر سے کہا بھا ئی آپ نے کہا ميری بيٹی گنجی تھی اس کے توبال ہيں کہا اس لئے کہا تھا کہ گنجی ہے کہ اس کا 
رے اور بيٹا مقدس سر کبھی نامحر م نے نہيں ديکھا ايسے نہيں بنتا مقدس اردبيلی سارے حرام کام کرتے رہے سرننگے پھ

بنے کہا ميری بيٹی کے کبھی با ل کسی نا محرم نے نہيں ديکھے کہا گونگی نہيں ہے کہا ہاں اس لئے کہا تھا گونگی کہ 
کبھی کسی نامحر م سے بات نہيں کی ہے يہ ہے تقوٰی کہا آپ نے کہا کہ وه لولی ہے کہا ہاں کبھی گھر سے باہر اس نے قدم 

  ٰی کا يہ عالم ہوتو يقينا مقدس اردبيلی بنتے ہيںرکھا ہی نہيں ہے جب تقو
  

کيوں کہا کہ شرابی کو اپنی بيٹی نہ دو تمہاری نسل ختم ہوجا ئے گی باپ کی بدمعاشی بيوی کی بدمعاشی، باپ کی ، ماں کی 
ت ہيں لہذا اگر شرافتيں منتقل ہوتی ہيں يہ رزق حالل کا اثر ہے جو مقدس اردبيلی بنا ديتا ہے. رزق حرام اس کے بھی اثرا

کوئی رزق حرام کھا رہاہے وه اپنی دنيا کو برباد کررہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بربادکررہا ہے .خدا سے دعا کر يں کہ 
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(ع) مقدس سے محبت کرتے تھے اے کاش ہميں بھی وه  -اے ميرے مالک ہميں بھی توفيق عطا فرماکہ جيسے موال علی 
کے اعتبار سے رفتار کے اعتبار سے موال کے نور نظر بن جا ئيں تو يقينا ہماری دنيا تقوی مل جا ئے کہ ہم بھی کردار 

اورآخرت بدل جا ئے گی ، پروردگار ہميں رزق حرام کھا نے سے بچا ، پروردگار ہميں يہ تقوی عطا فرما آخراس بدن کے 
اں ره جائے گا ہميں اعمال ليکر جا نے لئے ہم حرام کريں حرام کھا ئيں يہ مٹی کے منوں کے نيچے دب جا ئے گا پيسہ يہ

  ہيں ، 
 اختتا م 

 

 مجموعہ تقارير

 

  ٩مجلس 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  فقد قال هللا تبارک و تعالی فی کتابہ الحميد و فر قانہ المجيد 
  بسم هللا الرحمن الرحيم ياايھا الذين آمنوا اتقوا هللا و لتنذر نفس ما قدمت لغد و اتقواهللا ان هللا خبيراً بما تعلمو ن

  
قر آن زنده معجزه ہے اور قرآ ن نور خدا ہے اور عالم کفر کے لئے آج بھی چيلنيج ہے قرآن کی آيتيں آج بھی عالم کفر کے 

لئے معجزه ہيں اور مسلما نو ں کے لئے بھی معجزه ہيں ليکن ہما ری بد قسمتی ہے ہم نے قرآن کا انتظا م خود ہی مسلمانون 
  کے خالف کيا 

سے ہم نے غير مسلمانوں کو مسلمان بننے کی کو شش تو بہت کم کی ہے ليکن مسلمانوں کو کا فر  اور اس قرآن کے ذريعے
اور منا فق ثابت کر نے ميں اور تفرقہ بازی پيدا کر نے کی ہم نے بہت کو شش کی ہے يہ ايک گہر ی چال تھی جسے مسلما 

  ن نہ سمجھ سکے
  

سا تھ سمجھايا گيا ہے ان کا وصيت نامہ آپ لے سکتے ہيں درد بھر ا امام خمينی (ره) کی وصيت ہے اس با ت کو دالئل کے 
وصيت نا مہ جو حقائق پر مبنی ہے ايک مصائب کی کہانی ہے کس طرح مسلما نوں کو حقيقی قرآن کے مقاصد سے دور 

  رکھا گيا ہے قرآن ہر زما نہ ميں معجزه ہے 
يہ معجزه تو قيامت تک کے ‘ علی عبدنا فاتوا بسورة من مثلہ ان کنتم فی ريب ممانزلنا”دو معجزے ہر دو ر ميں رہے ہيں 

  لئے ہے 
اے کا فرو! اے اسال م کے دشمنو! اگر تمہيں شک ہے کہ يہ هللا کی کتا ب نہيں ہے تو تم اس قرآن جيسی ايک سو ره بنا کر 

 قر آن جيسا ايک سو ره بنا کر دکھاؤ  کيو ں نہيں دکھاتے ہو اگريہ انسان کا بنا ہوا قرآن ہوتا تو تم سب انسان مل کر فقط اس
مگرآ ج تک کسی کو طا قت نہيں اور نہ قيا مت تک کو ئی اس کا جواب ال سکتا ہے يہ معجزه تو مسلسل ہے ليکن کچھ اور 

معجزے ہيں اور وه يہ ہے کہ يہ قرآن کی ايک ايک آ يت معجزه ہے قر آ ن نے کس طرح سے اس ريشين سائنٹس کے با 
چوده سو سال پہلے بتا يا تھا جو خال ميں گيا تھا اور قرآن نے يہ بھی بتا يا کہ جب پہال انسان وہاں پہنچے گا رے ميں ہميں 

تو وه کيا کر ے گا اس کے با رے ميں بھی قرآن نے بتايا ہے آج ہم آ پ کو ايک آيت کے بارے ميں بتاتے ہيں کہ وه آ يت 
ت بڑے داکٹر، پر وفيسر جو عيسائی ہيں انھوں نے تسليم کيا کہ يہ قرآن اس زما نے کا سا ده معجزه ہے اس زما نے کے بہ

  کا معجزه ہے اس قرآن کی آيت ميں ارشاد ہو تا ہے 
اس آ يت ميں “ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما فتبارک هللا احسن الخا لقين”

ن کو کس طرح سے خلق کيا ہے ارشا دہوا کہ ہم نے نطفہ سے خو ن بنا يا اور ہم نے خو ن سے لو بتايا گيا کہ ہم نے انسا
تھڑا بنايا اور پھر ہم نے خون کے لو تھڑے سے ہم نے ہڈيا ں بنا ئی اور پھر ہم نے ہڈيوں پر گو شت چڑھا يا اورآ خر ميں 

ہترين خا لق ہے يہ آج معجزه ہے جسے بہت بڑے ڈا کٹر نےہم نے ايک انسان کوبہترين شکل ميں پيدا کيا اور هللا سب سے ب
تسليم کيا ہے يہ اس وقت قرآن کا سب سے بڑا معجزه ہے يہ ڈاکٹر کتمو ر کنيڈا کے شہر ٹورنٹو ميں انبرو مالجی ڈپارمنٹ 
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کا “ امرو ال جی”کا ہے ليکن اس نے چھوٹی سی کتاب بھی ان آيتوں کے سلسلہ ميں نکا لی ہے يہ ا يک عيسا ئی کہتا ہے يہ 
  پرو فيسر ہے 

پر کتابيں بھی لکھی ہيں کہ بچہ کس طرح سے ماں کے پيٹ ميں “ امروال جی”اس نے کئی کتا بيں ا س پرلکھی ہيں اس نے 
پرورش پاتا ہے يہ پروفيسر اس زما نے کا سب سے بڑا ما نا ہوا پروفيسر ہے يہ پروفيسر کسی مسلم ملک ميں گيا تھا وہاں 

سے قرآن کاايک نسخہ ديا تھا عجيب بات يہ ہے کہ جب اس کی اس آيت پر نظر پڑی تو وه حير ان ہو گيا اور پر کسی نے ا
وه اس اپنی کتا ب ميں لکھتا ہے کہ واقعا يہ قر آن کی آ يت مجھ کو ہال نے کے لئے کافی تھی کہ ميں ايک عيسا ئی پروفيسر

  حيرا ن ہو گيا ا ب پروفيسر کتمو ر يہ کہتا ہے  ہوں مسلمان نہيں ہوں ليکن اس آ يت کو ميں ديکھ کر
امبر و ال ”کہ انيس چاليس سے پہلے اس زمانے ميں مايکروسکو پ بنايا نہيں گيا تھا کہ تما م ميڈيکل والے ميڈيکل سائنس 

  والے يعنی وه لو گ جو بچہ کے متعلق خا ص علم ر کھتے ہيں وه کہتا ہے “ جی
تھے کہ ماں کے پيٹ کے اندر ميں بچہ کی پرورش کيسے ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کو پہلے  والے جاہل“ امبرو ال جی”کہ ہم 

  معلوم نہيں تھا 
کہ انسان کس طر ح سے اور کن کن مرا حل سے گذر تا ہے کہ انسان کيسے اپنے ماں کے پيٹ کے اندر بنتاہے جب تک ما 

فلت ميں تھی اور يہ تصور ميں بھی نہيں تھا کہ يکروسکوپ کی مشين نہيں بنی تھی تب تک سائنس بھی جہالت ميں تھی غ
قرآن ہميں تصور دے رہا ہے کہ سب سے پہلے نطفہ بنا نطفہ سے خون بنا خون سے گو شت کا لوتھڑا بنا اور گوشت کے لو

  تھڑے سے ہڈياں بنيں اور ہڈيو ں پر ہم نے گو شت چڑھا يا 
ں تھا جب تک مايکروسکو پ کی ايجادنہيں ہو ئی تھی تب يعنی سائنس کے پاس اس اسٹيج کے بارے ميں کو ئی تصورنہي

تک بڑی بڑی مشنريا ں ہمارے پاس نہيں آئيں ليکن کہتا ہے کہ جب مجھے يہ معلو م ہوا کہ يہ مسلمانوں کا کتاب ہے اورچو 
نی ريسر چ ہو ئید ه سو سا ل پہلے ان کے نبی پر نا زل ہوا تھا جس وقت نہ ميڈ کل سا ئنس کی ترقی تھی اور نہ اس وقت ات

  تھی 
ليکن ميں واقعاً حير ان ہو گيا کہ انيس و چاليس دن ريسرچ کے بعد ہميں معلوم ہو ا کہ وا قعا انسان اسی طرح اسٹيج سے گذر

تا ہے وہی چيز قرآن نے چوده سو سال پہلے بتائی ہے. يہ خود اس سائنسدا ن نے خود اپنی کتا ب ميں لکھا ہے يہ ميرے 
ہے کہ ہم انيس و چا ليس سے پہلے سوچ ہی نہيں سکتے کہ کو ئی ايسی کتا ب جوآ ج سے چو د ه سو سال  لئے حير ان کن

پہلے لکھی جائے ا ور ا س ميں وه سا ئنس کے مسئلے حل ہو ں جو انيس و چاليس دن تک ريسرچ ہو ئی ہے ا س کے بعد 
ہ وه حير ان ہو گيا ايک اور آيت ميں ار شا د ہوا جاکر سمجھنے ميں آ ئے. اس نے آيت کوسمجھنے کی کو شش نہيں کی بلک

اے انسان ہم نے تمہيں تمہا رے ما ؤ ں کے پيٹوں ميں کس طرح خلق کيا تمہارے ماؤ ں کے “ يخلق فی بطون امھاتکم” 
ہم نے کس طرح سے تمہا رے ما ؤں کے پيٹوں “ يخلق فی بطون امھاتکم” پيٹوں ميں ہم نے کسطرح سے حفاظت کی ہے 

ايک اسٹيج سے نکا ل کر ہم نے تمہيں دوسرے اسٹيج تک پہنچايا “ خلق من بعد خلقہ”در اس طرح سے محفوظ رکھا کے ان
ہم نے تمہيں تين اندھيرے پر دوں ميں محفو ط ر کھا ہم نے بچہ کی حفا ظت ماں“ فی ظلمات ثالث”اب ايک حيرتنا ک جملہ 

اندھيرے پردوں ميں انسان کی حفا طت کی ہے يہ قرآن نے چوده سو  کے پيٹ ميں ((ثال ثہ )) ہم نے تين حجا بوں ميں تين
سال پہلے بتايا تھاآ پ ميڈيکل کی کتا بوں کواٹھا کر ديکھئے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پيٹ ميں ہو تاہے تو وه تين حجا ب 

کہالتا ہے اور د وسر ا وه ))  wallتين پردوے اس کی حفا ظت کر تے ہيں پہال وه پرده جو پيٹ کی کھال ہے، انگلش ميں ((
)) کہال تا ہے اور تيسرا وه پرده کہالتاہے يعنی آج چوده سو سال کے بعد ريسرچ کر کے utral wallپر ده جو انگلش ميں (( 

  جہاں پر آج کی سائنس پہنچی ہے 
تيری تين حجا بو ں ميں حفاکہ انسان تين حجا بو ں ميں محفو ظ ہو تا ہے قرآن نے چوده سو سال پہلے بتايا اے ا نسان ہم نے 

ظت کی ہے اگر يہ قرآن انسان کا کالم ہو تاتو ممکن نہ تھا کہ آپ کو چوده سو سال پہلے اس علم (ميڈيکل) کے بارے ميں 
خبر دے يہ چندمجالس ہيں کہ قرآن معجزه ہے اگر ہم اس معجزه کو ليکر کافر وں کے سامنے پيش کر يں توانہيں مسلما ن 

شکل کا م نہيں ہے ليکن ہم مشہور ہوگئے ہيں کہ ہم مسلما ن آپس ميں ايک دوسرے کو لڑاتے ہيں. ان کا فروں بنا نا کو ئی م
  نے ہماری اس فکر کو کس طرح سے بدل ديا ہے مسلما ن کی اس فکر کو کس طرح سے بدال گيا 

ق نہ ہو تو ان پر حکو مت کر ناعالم کفر نے مل کريہ ساز ش کی کہ مسلمان رہے مگر اس کی فکر قرآن کی فکر کے مطا ب
  آسان ہے 

ا ن کا خو ن پينا آسا ن ہے ان کو غال م بنا نا آسا ن ہے ان کے مما لک ميں ا پنے ايجنٹو ں کے ذريعے سے حکو مت کر نا 
ل بيت ٪ مطلوم ہيں اتنا قرآن مظلو م ہے جتنے اہ -آسان ہے حا ال نکہ اما م خمينی (رح) کا يہ جملہ ہے کہ جتنا امام حسين 

  مظلو م ہيں 
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اتنا قرآن بھی مظلوم ہے کيو ں کہ پيغمبر اکرم (ص) نے يہ فر ما يا ((انی تارک فيکم الثلقين کتاب هللا وعترتی اھل بيتی...)) 
اے مسلما نو! ميں تمہارے در ميا ن دو چيزيں چھوڑ کر جارہا ہو ں ايک هللا کی کتا ب ہے اور دو سرے اہل بيت ہيں او ر ((

ترقا حتی يردا علی حوض)) يہ جملہ اس با ت پر داللت کرتا ہے کہ جو ظلم قرآن پر ہو گا وه ظلم اہل بيت ٪ پرہوگا جو لن يف
ظلم اہل بيت ٪پر ہو گيا وه ظلم قرآ ن پرہوگا . کيوں کہ پيغمبر اکرم (ص) فر ما تے ہيں کہ يہ دو نو ں ايک دو سرے سے 

ض کوثر پر ميرے پاس آجائيں قرآن اور اہل بيت ٪ الگ نہيں ہو سکتے ہيں آپ  الگ نہيں ہوں گے يہاں تک کہ يہ دونوں حو
نے ديکھا کہ مو ال حسين کے سر کوجب کا ٹاگيا تو مو ال حسين قرآن سے الگ نہ ہوسکے جو جسم تھا وه کربال ميں قرآ ن 

  ٪ سے الگ نہيں ہو تا پڑھ رہا تھااور جو سر ہے وه نوک نيزه پر قرآن پڑھ رہا ہے يعنی قرآن کبھی اہل بيت 
اہل بيت ٪کبھی قر آن سے الگ نہيں ہوتے تواب جو تير علی اصغر کے گلے پر لگ رہا ہے وہی تير قرآن کے گلے ميں لگا 

ہے جو ظلم قرآن پر ہوا وہی ظلم اہل بيت ٪ پر ہوا اور جو ظلم اہل بيت ٪پر ہوا وہی ظلم قرآن پر ہوا قرآن پر جا ن کر غير 
يا اور اپنو ں نے نا دا نی سے ظلم کيا اب نادا نوں نے اپنے دوست نا دا نوں پر ظلم کيا اور غير وں نے وں نے بھی ظلم ک

بھی ظلم کيا قرآن جو وه نور الھی ہے اس پر کيا ظلم ہوا قرآن کيو ں نازل ہوا ؟ قرآن ميں ارشاد ہوا: اے انسانو! يہ قر آن هللا 
ذريعے سے خدا تجھے زندگی دينا چا ہتا ہے زندگی کا نو ر دينا چاہتا ہے کی کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ ان کے 

  قرآن کے نا زل کر نے کا مقصد کيا ہے 
قرآن ہميں حيات دينا چا ہتا ہے اور کائنات کا کوئی ايسا مسئلہ نہيں ہے جو قرآن ميں مو جودنہيں ہوتمہيں اگر حکو مت 

گرتمہيں اقتصا دی مسائل چاہيں تواس کے بارے ميں قرآن ميں مو جود ہے چالنی ہے تو اس کا مسئلہ قرآن ميں موجود ہے ا
((ال رطب وال يابس اال فی کتا ب مبين )) اس قرآن ميں ہر خشک و تر کا ذ کر ہے و ه قرآن جو ہميں حيات د ينے کے لئے 

قرآن پر کيا ظلم ہوا قرآن اس لئے  آيا ہے وه اہل بيت ٪ جو ہميں زندگی دينے کے لئے آ ئے ا ن پر ہم نے ظلم کيا اب بتائيے
نا ز ل ہوا تھا کہ ہماری زندگی قرآن کے مطا بق ہو ہم آ پ سے سوال کر تے ہيں. کياآ پ کے شہر ميں کيا آپ کے شہر کے 

  کالجو ں ميں قرآ ن کی حکو مت ہے ؟ کيا قرآن اس لئے نازل ہوا تھا کہ قرآن پر ظلم کيا جائے؟ 
ر ہے قرآن تمہا ری زندگی ہے قر آ ن تمہيں زندگی دے گا قرآن تمہيں ز نده کر ے گا قرآن قرآن زندگی کے ہر شعبہ ميں 

تمہيں ہر ظلم سے نجات دے گا قرآن وه نسخہ ہے جو ہر مظلوم کو ظالم سے نجات دالنے کے لئے نازل ہوا ہے. کہ فقط 
ہوا کہ کوئی ظالم کسی مظلو م کا حق نہ چھين قرآن کی قسم اٹھا ئی جا ئے بلکہ قرآن خودکہہ رہا ہے کہ قرآن اس لئے نازل 

سکے ، کو ئی کسی پرظلم نہ کرسکے. ليکن وه قرآن خود آج کتنا مظلوم ہے اس قرآن کو ہم نے اپنے کا لجوں سے نکا ل 
ے دياآج کے بچے ، جوان کالجو ں ميں پڑھتے ہيں ان پر قرآن کا کو ئی اثر نہيں ہے مغربی تمدن کا اثر ہے يو رپ کا اثر ہ

مگر قرآن کا کو ئی اثر نہيں ہے اگر قرآن کی حکو مت يونيورسٹی ميں ہو تی تو گو لياں نہيں چلتی ،اگر قرآن ہوتا تو بھا ئی 
بھائی کو گو لی نہ ما ر تا، رشو ت نہ ہو تی، اگر قرآ ن ہو تا تو انصا ف نہ بکتا، پيسہ واال چاہے توغريب کا حق کھالے، 

ه کرلے، اگر قتل بھی کردے تو پيسہ دے کر خود کو آ زا د کر الے . ہم نے اپنے دفتر وں سے پيسہ واال انسان جو چاہے و 
قرآن کو نکا ل ديا کورٹوں ميں بھی قرآن نہيں ہے يہ ہماری بدبختی ہے يہ نظام ہما را يہو ديوں کا عيسا ئيوں کاہے جو 

ستان بنا نام کا، مگر نظام وہی ہے جو انگريز نے دی. انگريز نے ہميں نظام ديا ہے اب بھی وہی نظام چل ر ہا ہے يعنی پاک
کيا ہما ری فوج کی تربيت قرآن کے مطابق نہيں کی جاسکتی ہے ان کی تربيت و ہی کی جا تی ہے جوپہلے ہو ئی تھی جس 

 طرح سے انگريز نے کہا جوتمہارا آفيسر ہو جنرل ہو جوتمہيں حکم دے ا س کا حکم ماننا ہے چاہے وه حکم قرآن کے
  خالف ہی کيوں نہ ہو اگر يہ سکھاتے کہ حکم قرآن کے مطا بق ہو مگر يہ نہيں سکھايا 

اگريہ سکھا يا جا تا تو سپاہی برطانيا کے خال ف ہی گولی چال ت. تو ہماری ملٹری ٹريننگ ميں اصول وہی ہے جو انگريز 
کہہ رہا ہے نہيں ظالم کا حکم مسلما ن نہيں  نے بنا کر گياکہ جنر ل جو بھی کہے چاہے وه ظلم کا حکم بھی دے. مگر قرآن

ماں سکتا چاہے وه جنر ل ہو اگر وه ظلم کا حکم دے رہا ہے تو اس کے بارے ميں قرآن فر ما رہا ہے نہيں يہ حق نہيں ہے 
کہ تو بے گنا ه کسی پر گولی چال ئے اب آپ نے ديکھا کے ہما رے پليس کی تربيت اسی طرح سے ہو تی ہے جس طرح 

گريز کے زمانے ميں تھی کہ پليس والے کو پانچ سو روپيہ تنخواه دے ديا مگر اس کو گھر با ر کا خرچہ نہيں ہے سے ان
مگر اس کے پاس پا ور انتا ہے کہ کسی بھی عزتدار آدمی کو پکڑ کر جيل ميں ڈا ل سکتا ہے اب يقيناً ہا تھ ميں بندوق 

رشوت لينے پر مجبو ر کيا جا ر ہا ہے اب يہ جو بھی سسٹم ہے اس کو تھمادی اور پانچ سو روپيہ ديئے يعنی کہ لوگوں کو 
رشوت پرمجبور کيا جا رہا ہے کہ آپ نے ديکھا کہ قرآن کی حکومت کے مطا بق نہيں ہے آج کو رٹوں سے قرآن کو ہم نے 

ينے نہيں پڑتے اگر کو ئی نکا ل ديا قر آن کا نظام اس کے نظا م کے مطا بق اگر فيصلہ ہو تا تو مقدمہ ميں ہزارہا رو پہ د
ايک ال کھ رو پيہ رکھتا ہے تو بڑے و کيل کا انتخاب کرے گا تو وه مقدمہ جيت جا ئے گا جس کے پا س پيسہ نہيں ہيں وه ہا 

  ر جا ئے گا آج يہ قرآن کتنا مظلو م ہے 
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ق نہيں چلے گی جو حکم ہرجگہ سے ہم مسلمانوں نے قرآن کو نکا ل ديا حکومت جس کے مطا بق ہو گی وه قرآن کے مطاب
امريکی سفير کا ہو گا وہی پاکستا ن ميں نافذہو گا کسی شرا بی کا حکم چلے گا مگر قرآن کا ھکم نہيں چلے گا حکومت سے 
ہم نے قرآن کو نکا ل ديا اس سے بڑھ کر قرآن پر کياظلم ہو گاکہ ہم نے قر آ ن کوکہاں بھيج ديا قبرستانوں ميں جو مر جا ئے

پڑھيں گے يہ قرآن جو ہر انسا نوں کے لئے مر کز اتحا د ہے کہ جو بھی انسان ہے وه قرآن کے نا م پر متحد ہو اس پر قرآن
ديکھو اے مسلما نو! متحد “ و اعتصموا بحبل هللا جميعاً و ال تفرقوا”جا ئيں وه قرآن جو خصوصا ً مسلمانوں کوکہہ ر ہا ہے 

ن کو تفرقہ بازی کے لئے استعما ل کيا جاتا ہے آج شيعہ سنی کے خالف پڑھتا ہےہو جاؤ آ پس ميں تفرقہ نہ ڈا لوآج اسی قرآ
تو قرآن سے پڑھتا ہے سنی اگر شيعہ پر پڑھتا ہے تو قر آن سے پڑھتا ہے الٹا کام ہو ر ہا ہے قرآن ہے زندوں کے لئے ہے. 

نظر آتا ہے مگر بزنس مين کے دفتر ميں قرآنہم نے اس قر آ ن کو مر دوں کے لئے حوا لہ کرديا قرآن امام بارگاہوں ميں تو 
کہيں نظر نہيں آتا ہماری پا ليسی بھی باطل ہے تو اب اس سے بڑھ کر قرآن پر کيا ظلم ہو گا امام خمينی ا پنی و صيت ميں 

دينا کے مظلو  کہتے ہيں کہ جو ظلم قر آن پر ہوا جو ظلم اہل بيت ٪پر ہو. يہ ظلم قرآن اور اہل بيت ٪ پرنہيں ہوا بلکہ يہ ظلم
لوموں پر ہو ر ہا ہے آج جو کسی کا حق چھينا جا ر ہا ہے اس لئے کہ قرآن مظلوم ہے ا گرقرآن کی حکومت ہو تی توآج 

پاکستا ن ميں بھا ئی بھا ئی پر گو لياں نہيں چال تا کيا اگرآج ہماری حکو مت قرآن کے مطا بق ہوتی توقوم پرستی نہيں ہو تی.
  قوم پر ستی کا درس ديا ہے؟ اسال م نے ہميں خد ا پرستی کا در س ديا ہےکيا اسال م نے ہميں 

  
فر ما تے ہيں اس نفس کی بيماری کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہوجاتا ہے غافل ہو جا تا ہے ہا ں غفلت بہت  -مو ال علی 

ہيں اگر ہم مو ت سے غافل نہ  بڑی بيماری ہے يہ غفلت ہے جو ہم قرآن سے دور ہو جا تے ہيں مو ت سے ہم غافل ہو گئے
فر ما  -ہوتے تو قرآن سے غافل نہ ہوتے ، اگر موت سے غافل نہ ہوتے تو اہل بيت ٪سے بھی غافل نہ ہو تے. مو ال علی 

تے ہيں: اے انسانو ! يہ مہلت ہے ابھی تمہا را اعما ل نا مہ کھال ہوا ہے اے انسان جلدی سے اپنے گنا ہوں کو مٹادے تمہيں 
و م کہ تمہيں مو ت کب آئے گی يہ شيطا ن کا دھوکہ ہے يہ شيطان کا حملہ بہت بڑا حملہ ہے اب سنئے حضرت لقما کيا معل

ن هللا کے نبی ہيں ان کا ذکر قر آن ميں مو جو دہے ان سے ارشاد ہوا کيو ں کہ حضرت لقما ن سا ده زندگی بسر کر رہے 
ھے ايک دن يہ ہوا کہ وه زميندار کے گھر جا کر سو گئے اب تھے حضرت لقما ن ايک زميدا ر کے پاس کا م کر تے ت

نمازتہجد کا وقت آ يا حضرت لقمان نمازتہجد کے لئے اٹھے پيغمبر خدا (ص) نے تين مرتبہ اپنی وصيت ميں کہا ، موال علی 
يت سے و صيت تھی مگر وه وصيت فقط علی سے نہيں کر ر ہے تھے بلکہ وه پورے کائنا ت کے مسلما نوں سے وص

کررہے تھے، کيا فر ما يا، تين مرتبہ فرمايا: (( عليک بصال ة الليل )) اے علی نمازتہجد کا پيغا م ہر مسلما ن کو سنا دينا کہ 
  نماز تہجد ضرور پڑہنا 

  
ل کا مانے واال آيا اس سے مو ال نے فر ما يا تو نما زتہجد کيوں نہيں پڑھتا ہے اس نے کہا موال بہت د -ايک دن مو العلی 

چاہتا ہے کہ ميں نماز تہجد پڑھوں آپ نے نمازتہجد کے بارے ميں اتنی فضيلت بتائی ہے جو نمازتہجد پڑھے گا اس کی قبر 
رو شن ہو جا ئے گی قبر ميں اسے کو ئی تکليف نہيں ہوگی نمازتہجد قبر کا نور ہے نمازتہجد آ خرت کا سر ما يہ ہے موال 

پڑھوں مگر مجھے نماز کے لئے اٹھا نہيں جاتا ہے اب کيا کر وں ميرا دل بہت چاہتا  ميرا دل بہت چاہتاہے کہ ميں نمازتہجد
ہے اب موال اس کا جوا ب ديتے ہيں، موال فر ما تے ہيں ،با ت يہ ہے کہ وه ميرا شيعہ نہيں ہے جو نماز تہجد نہ پڑھے، علی

و ميرا شيعہ کہلوا تا ہے موال نے اس سے فر ما يا: کے شيعہ وه ہيں جو علی کی با ت ما نيں تو ميرا شيعہ نہيں ہے تواپنے ک
بات يہ نہيں ہے کہ تجھ سے اٹھانہيں جا تا ہے با ت يہ ہے کہ تو شيطان کے قيدخانہ ميں بند ہے تو شيطان کا قيدی ہے کيوں 

ے پاؤں ميں زنجير مو ال نے فر ما يا جب تونماز تہجد کے لئے اٹھنا چاہتا ہے تو شيطا ن تيرے گلے ميں طو ق ڈالتا ہے تير
ڈالتا ہے اور تجھے اٹھنے ہی نہيں ديتاہے موال يہ زنجير کيسے ،مو ال فر ما تے ہيں : يہ صبح سے ليکر پورے دن بھر جو 
تو گنا ه کر تا ہے آنکھ سے گنا ه کر تا ہے زبا ن سے گنا ه کر تا ہے نامحر م کو گنا ه کی نظر سے دکھتا ہے يہ جو تو سا تو

ه کر تا ہے وه تيرے لئے زنجير بن جا تے ہيں تجھے اٹھنے نہيں ديتے ہيں اگر تو ما ل حر ام کھاتا ہے تو  ں اعضا سے گنا
  تجھے نمازتہجد ميں لذت نہيں ملتی ہے

  
اپنی وصيت ميں فر ما تے ہيں کہ ميرے نصيب دو رکعت نمازتہجد پو ری کا ئنات سے اور جو کچھ- مو ال امام جعفر صادق 

ہے اس سے افضل ہے دنيا دار انسان کو يہ سمجھ ميں نہيں آئے گا کہ مو ال نے کيا فر ما يا: کہ دو رکعت کائنات کے اندر 
نماز تہجد مو ال فر ما تے ہيں کہ کو ئی مجھے يہ کہے کہ دو رکعت نماز تہجد نہ پڑھو تو پھر پورے کائنات کی حکومت 

د کا پڑھنا پوری کائنات اور جو کچھ اس کائنات ميں ہے اس ملے گی مو ال فر ما تے ہيں ميرے نزديک دو رکعت نماز تہج
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سے افضل ہے يہ جملہ ہميں سمجھ ميں نہيں آئے گا، موال فر ما تے ہيں کسی دنيا پرست کے سمجھنے ميں نہيں آئے گا قرآن
پرست لو گ اس نے اس کے بارے ميں خود فر ما يا، ہاں ميرے محبوب يہ جملہ اسے سمجھ ميں آئے گايہاں دنيا ميں دنيا 

جملہ کو نہيں سمجھ سکتے انھيں سمجھ ميں نہيں آئے گا مگر ايک دن وه اس جملہ کو سمجھيں گے کب قرآن نے فرما يا: 
ا ے دنيا پرست انسان تجھے يہ با ت سمجھ ميں نہيں آئے گی کہ دو رکعت نماز تہجد پڑھنا “ الھاکم التکاثرحتی زرتم المقابر”

محبت کی باتيں کر نا پو ری کائنات کے مال اور دو لت سے کيسے افضل ہے يہ بات سمجھ ميں  هللا سے عشق کرنا هللا سے
جب تيری پيٹھ قبر کے ساتھ لگے “ الھاکم التکاثرحتی زرتم المقابر”نہيں آئے گی مالک ہم کب سمجھيں گے هللا نے فرما يا: 

تو ہو ش ميں آئے گا ميں دنيا ميں ارب پتی تھا وه ارب  گی يہاں تو دنيا ميں وزير تھا جب تيرے پيٹھ قبر ميں لگيں گے ا ب
پتی ہونا قبر ميں ميرے لئے خالی کے برابر ہے اے انسان تو نے شہرت اپنا مقصد سمجھا ، انسان شہرت کو کمال سمجھنے 

يٹھ قبر والے انسان ، سن ا گر کسی نے دو رکعت نمازتہجد پوری کا ئنات سے افضل ہے اوريہ کب سمجھے گا جب اس کی پ
سے لگے گی تو دنيا ميں ارب پتی تھا بادشاه تھايہ اب قبر ميں سب کچھ خاک کی ما نند ہے ليکن ايک سجده رب العالمين 

کے لئے کائنات سے افضل ہے اگر تو نے ايک آنسوبہا يا يہ افضل ہے اگر تو ذکر حسين ميں آ يا اور اپنی اصال ح کی تويہ 
  ہے يہ دنيا کا ما ل فانی ہےافضل ہے کيو ں کہ يہ دنيا فانی 

  
هللا سبحانہ و تعالی حديث قدسی ميں فر ما تا ہے : کہ کچھ لو گ دنيا کے بڑے پاپلر انسان ہيں منسٹر ہيں مشہور ہيں مگر فر 
ما يا کچھ لو گ دنيا ميں بہت مشہور ہيں مگر آسمانوں ميں انھيں کو ئی نہيں جا نتا ہے حديث قدسی ميں فر ما يا: کچھ لوگ 
دنيا ميں مشہور نہيں ہيں کو ئی انھيں نہيں جا نتا ہے ليکن آسمانوں ميں رہنے والوں يعنی فرشتو ں ميں بہت مشہور ہيں هللا 

کے رسول سے پوچھا گيا هللا کے رسول يہ کون لو گ ہيں کہ انھيں دنيا ميں کو ئی نہيں جانتا ليکن آ سمان ميں رہنے وا لے 
ے رسول نے فر ما يا: فقط انہيں جانتے نہيں بلکہ ان سے محبت کر تے ہيں تو هللا کے رسول فرشتے انھيں جا نتے ہيں هللا ک

فر ما تے ہيں جو مو من آدھی رات کو اٹھ کر نمازتہجد پڑھتا ہے کہ جن گھروں ميں آدھی رات کو نماز تہجد پڑھی جا تی 
ے لئے چاند، ستارے چمکتے ہيں آسمان ہے وه گھر آ سمان والوں کے لئے اس طرح سے چمک تا ہے جس طرح سے تمہار

والے فرشتے ان سے نور ليتے ہيں ان سے روشنی ليتے ہيں پھر پيغمبر (ص) فرماتے ہيں جو مومنہ يا مومن نماز تہجد کے 
لئے اٹھتا ہے تو اس کے پيچھے سات صفيں نوارنی فرشتوں کی کھڑی ہوجاتی ہے يعنی اس دنيا سے ليکر دنيا کے دوسرے 

ی شمال سے ليکر جنوب تک صف ہوتی ہے اور جب وه نماز ختم کرتا ہے تو يہ تمام اس کے لئے توبہ کرتے کونے تک يعن
ہيں کہ اے مالک اسے بخش دے مالک اسے گناہوں سے معاف کردے. اب آپ نے ديکھا کہ نماز تہجد پڑھنے والے کا کيا 

تے ہيں. اے انسان تجھے يہ فانی دنيا کيا دے گی مقام ہے کہ جہاں اس کے قدم ہوتے ہيں وہاں نورانی فرشتوں کے سر ہو
  کچھ بھی نہيں دے سکتی. ليکن وه ايک سجده جس ميں اپنی گناہوں پر گريہ ہو وه پوری کائنات سے افضل ہے. 

رسول خدا (ص) نے فرمايا: اے گناہگارو! اپنے گناہوں کو قبر ميں مت ليجانا يہ جو گناہوں کا بوجھ تمہارے پيٹھ پر ہے 
کے غم ميں بہيں انھيں ليجانا مگر خدا کے واسطے اپنے  - قبر ميں مت ليجانا عبادتوں کو ليجانا جو آنسو موال حسين  انھيں

گناہوں کو قبر ميں مت ليجانا کيوں کہ يہ گناه بچھو بن کر تم پر عذاب کريں گے. هللا کے رسول (ص) سے پؤچھا گيا ہم 
طرح سے جان چھڑائيں تو فرمايا، ديکھو چوبيس گھنٹوں ميں لمبا سجده کيا  گنہگار ہيں گناه کرچکے ہيں ان گناہوں کو کس

کرو معصوم فرماتے ہيں ان چوبيس گھنٹوں ميں ايک سجده ايسا کيا کرو کہ وه بہت ہی طوالنی ہو اور سجده ميں جاکر وه 
ہم بھی شيطان کے قيد  ذکر کرو جو حضرت يونس نے مچھلی کے پيٹ ميں کيا تھا کہ حضرت يونس کو رہائی ملی تھی تو

ال ”ميں پھنسے ہوئے ہيں ہم کو بھی رہائی چاہئے تو وه ذکر کرنا پڑے گا جو حضرت يونس نے کيا تھا اور وه ذکر يہ ہے 
اے ميرے مالک تيری ذات پاک و پاکيزه ہے ليکن ميں بڑا ظالم ہوں ميں بڑا “ الہ اال انت سبحانک انی کنت من الظالمين

ال”تو مجھے معاف کردے پيغمبر اکرم (ص) فرماتے ہيں ايک ايک گناه کو ياد کرو اور يہ جملہ کہو  گنہگار ہوں مگر مالک
هللا کے رسول نے فرمايا: اپنے بچپن کے گناہوں کو ياد کرو، جوانی کے گناہوں “ الہ اال انت سبحانک انی کنت من الظالمين

نسان مومن ان گناہوں سے معافی مانگ لے تو ان گناہوں کو خدا کو ياد کرو، خدا مومن کو اس لئے گناه ياد دالتا ہے اگر ا
بخش ديتا ہے اور جو تمہارے پيٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے لمبا سجده کيا کرو تاکہ يہ بوجھ ہلکا ہو جائے جب معصوم سے 

ده ميں ہو اور اس کے پوچھا گيا کہ انسان سب سے زياده هللا کے نزديک کس حالت ميں ہوتا ہے تو فرمايا جب وه بنده سج
آنکھوں ميں آنسو ہو اس حالت ميں بنده هللا کے نزديک تر ہے اور حالت سجده هللا کو پسند ہے حالت سجده ميں رونا بڑی 

  عبادت ہے يعنی يہ علماء کا سلسلہ تاکيد ہے
  

ہ کم سے کم چار سو مرتبہ امام خمينی کے استاد آية هللا ملکی تبريزی اپنی کتاب ميں لکھتے ہيں کہ مومنوں کو چاہئے ک
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اے ميرے مالک ہم گنہگار ہيں تو ہميں بخش“ ال الہ اال انت سبحانک انی کنت من الظالمين”چوبيس گھنٹوں ميں يہ ذکر کريں 
حاسبوا قبل ان ”دے. اپنی گناہوں سے معافی مانگنے کا يہ بہترين طريقہ ہے کيوں کہ پيغمبر اکرم (ص) فرماتے ہيں: 

ان اپنے گناہوں کا هللا کے حساب و کتاب سے پہلے خود اپنا حساب و کتاب کر لے اگر آج تو نے ان گناہوں اے انس“ تحاسبوا
کو ياد کر کے ايک آنسو بہانا کروڑوں سے افضل ہے. رسول خدا (ص) فرماتے ہيں: قيامت کا ميدان ہوگا ايک گنہگار کے 

جہنم ميں پھينک ديا جائے گا اس کا جسم آگ سے جلنے لگےبارے حکم ملے گا کہ اسے جہنم ميں پھينک دو اس گنہگار کو 
گا اتنے ميں ايک نورانی جوان آئے گا اور کہے گا اسے جہنم سے نکال دے گا اور اسے کنارے پر رکھ دے گا اس کے 

سول وهجسم پر ہاتھ پھيرے گا اس کا پورا جسم جو آگ سے جل رہا تھا وه ٹھيک ہو جائے گا اصحاب نے پوچھا کہ هللا کے ر
نورانی نوجوان کون ہوگا جو اس گنہگار کو اس عذاب سے نجات دے گا تو هللا کے رسول فرماتے ہيں کہ وه اس کے آنکھ 

سے بہنے واال آنسو ہوگ. جب موال حسين کی مجلس ميں آنسو بہتا ہے وه بھی سبب بنتا ہے کہ ہم اپنے مالک کی طرف 
گار ہوں مالک اگر تو مجھے بخش نہيں دے گا تو ميں برباد ہوجاؤں گا اے متوجہ ہو جائيں مالک ميں بہت بدکار ہوں گنہ

ميرے مالک ميں نمک حرام ہوں ميں نے تيرے ساتھ نمک حرامی کی ہے اگر انسان سوچے تو انسان خدا سے غافل ہے، 
سے زياده اپنے  موت سے غافل ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم اس سے کتنا دور بھاگتے ہيں خدا ماں باپ

  بندوں سے محبت کرتا ہے مگر ہم غافل ہيں کہ خدا کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے
  

روايتوں ميں ہے کہ جب خدا نے حضرت ابراہيم کو علم ديا تو حضرت ابراہيم پوری کائنات کو ديکھنے لگے ايک گنہگار 
کھا بد دعا کی وه بھی مرگيا اتنے ميں قدرت کی آواز کو ديکھا اس کو بدعا کی وه گنہگار وہيں مرگيا دوسرے گنہگار کو دي

آئی اے ابراہيم کيا کر رہے ہو ميرے سارے بندوں کو مار ڈالوگے ميں تو گنہگار کو ہزار بار مہلت ديتا ہوں گناه کرتا رہتا 
و بھی مہلت دی ہے ميں اسے مہلت ديتا رہتا ہوں شايد ٹھيک ہو جائے شايد غفلت سے نکل آئے. خدانے قارون جيسے ظالم ک
  جب حضرت موسی نے قارون کو بددعا دی کہ اے زمين قارون کو کھا جا تو قارون زمين کے اندر چال گيا 

مگر پورا زمين کے اندر نہيں گيا پھر موسی نے کہا اے زمين قارون کو نگل لے پھر گھٹنے تک اندر گيا پھر حضرت 
در گيا پھر حضرت موسی کو زمين سے کہنا پڑا ، قارون کو نگل موسی نے کہا اے زمين قارون کو نگل لے اب کمر تک ان

لے اب قارون سينہ تک زمين کے اندر چال گيا پھر موسی نے کہا اے زمين قارون کو نگل جا اب قارون گردن تک زمين 
ہيں ، اگر خدا کے اندر چال گيا اب بھی وه هللا کی طرف متوجہ نہيں ہوا هللا کی طرف سے قارون کو مہلت تھی علماء کہتے 

چاہتا تو زمين ايک مرتبہ ميں نگل جاتی کيوں کہ حضرت موسی نے زمين کو حکم ديا تھا کہ قارون کو نگل لے مگر زمين 
نے پورا نہيں نگل. پہلے پاؤں تک زمين کے اندر گيا پھر گھٹنے تک. يعنی خدا نے قارون جيسے انسان کو بھی مہلت دی 

وه بدبخت اس موقعہ سے فائده نہيں اٹھا سک. اب بھی يہ دنيا کی محبت اس کو مردود بنا اب بھی موقعہ ہے توبہ کر لے مگر
رہی ہے قارون کيا کہتا ہے . کہتا ہے اے موسی ميں جانتا ہوں تو مجھے کيوں مارنا چاہتا ہے کيوں کہ تو ميرے سونے پر 

اس کے سامنے ايسا بت بنا کر رکھا کہ وه  قبضہ کرنا چاہتا ہے يعنی وه آخر وقت تک اس سونے مال دولت کو شيطان نے
اس مہلت کی طرف متوجہ نہيں ہوا جب موسی نے فرمايا: کی تو يہ سمجھتا ہے. تو موسی نے زمين کو حکم ديا اے زمين 
اس سونے کے پہاڑ کو نگل لے زمين نے فورا حکم مانا اور پورا سونا نگل گئی جب کہ سونا قارون کے بدن سے سو گنا 

مگر پہلے قارون کے پاؤں نگلے پھر گھٹنے نگلے يعنی خدا قارون کو بھی مہلت دينا چاہتا ہے خدا ہر انسان کو  زياده تھا
مہلت ديتا ہے مگر يہ ہم ہيں جو اس زندگی سے فائده نہيں اٹھاتے، ہم اس عظيم نعمت سے کما حقہ استفاده نہيں کرتے، بلکہ 

  اسے برباد کر ديتے ہيں
  

گئے قدرت کی آواز آئی اے موسٰی يہ قارون تجھے کہہ رہا تھا کہ تجھے واسطہ ہے ميری  حضرت موسی کوه طور پر
رشتہ داری يا ميرے شہر کا يا دوستی کا تجھے يہ واسطے يہ دے رہا تھا يہ قارون اگر ميری طرف متوجہ ہو جاتا تو اے 

يار ہے مگر يہ انسان ہے جو اپنے موسی ميں اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر ديت. خدا ہر ايک کو بخشنے کے لئے ت
  رب کريم سے غافل ہے

  
اے ميرے مالک ميں نے تجھ جيسا کريم مالک آج تک نہيں“ فلم ار موال کريما”دعائے افتتاح ميں يہ معصوم کے جملے ہيں: 

ناه کرتا چال اے ميرے مالک تو گنہگار پر جتنا صبر کرتا ہے کہ وه گ...“ اصبر علی عبد ”ديکھا ہے خدا کی کيا صفت ہے 
جاتا ہے اور تو ديکھتا چال جاتا ہے تو صبر کرتا ہے اسے مہلت ديتا ہے کہ اگر ہم کو گناه کرنے کی حالت ميں موت آجاتی 
تو وه موت کفر پر ہوتی اگر انسان گناہان کبيره جس طرح سے جوا کھيل رہا ہو گندی فلميں ديکھ رہا ہو اگر وہيں خدا اسے 
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موت اسالم پر نہيں ہوگی بلکہ يہ موت کفر پر ہوگی کہ خدا نے ہميں مہلت دی کہ اب بھی آجائيں موت ديدے تو اس کی يہ 
اب توبہ کا دروازه کھال ہوا ہے وه خدا کتنا کريم ہے ہم گناه پر گناه کرتے چلے جاتے ہيں وه خدا معافی پر معافی ديتا چال 

  جاتا ہے
  

کبھی کھانا نہيں کھاتے تھے ايک مرتبہ ايک مہمان مل نہيں رہا تھا تو  حضرت ابراہيم بڑے مہمان نواز تھے بغير مہمان کے
  گھر سے باہر جاکر راستہ ميں کھڑے ہوگئے ايک ستر برس کا بوڑھا مال کہا آؤ ميرے مہمان بن جاؤ 

يکر کھالو بوڑھا ابراہيم کے گھر آيا اب جب دسترخوان پر کھانا لگا تو حضرت ابراہيم نے اس بوڑھے سے کہا هللا کا نام ل
يعنی بسم هللا الرحمن الرحيم کہہ کھالو اس بوڑھے نے کہا ميں تيرے خدا کو نہيں جانتا ہوں اور نہ مانتا ہوں تو حضرت 

ابراہيم بہت ناراض ہوئے، فرمايا: ايسا مہمان مجھے نہيں چاہيئے جو نہ ميرے رب کو جانتا ہو اور اسے مانتا ہو اب يہ کہا 
ر اس نے کھانا نہيں کھايا اور اٹھ کر گھر سے چال گيا بس بوڑھا گھر سے نکال تو وہاں سے تو وه بوڑھا سمجھ گيا او

جبرئيل نازل ہوئے، پروردگار کا حکم الئے، پروردگار نے فرمايا: اے ابراہيم ستر برس تک ميں نے اس بنده کو رزق ديا 
راض کرديا اے بنده تو اس رب سے غافل ہے موال ميں نے آج ايک دن کا رزق تيرے حوالہ کرديا تو تو نے ميرے بنده کو نا

علی اس غفلت کے بارے ميں فرماتے ہيں يہ غفلت شراب کے نشہ سے بدتر ہے اے ابراہيم ميں نے ستر برس تک اسے 
رزق ديا ايک دن ميں نے اس کا رزق تيرے حوالہ کرديا تو تونے ميرے بنده کو نکال ديا ميں تيرے اس عمل سے راضی 

رت ابراہيم يہ سن کر کھانا کھائے بغير اس بوڑھے کی تالش ميں نکلے حضرت ابراہيم کو وه بوڑھا کافر بڑا نہيں ہوں حض
مشکل سے مال اس سے کہا چلو ميرے ساتھ کھانا کھالو بوڑھے نے کہا اب نہيں کھاؤں گا آپ نے خود مجھے نکال ديا اب 

ہے ہيں اس کہا ميں نہيں کھاؤں گا اس نے کہا پھلے آپ ميں نہيں کھاؤں گا اب حضرت ابراہيم اس سے منت سماجت کر ر
نے مجھے نکاال کيوں؟ اور اب منتيں کيوں کر رہے ہيں ابراہيم نے کہا کيا کروں ميرے مالک کا حکم ہے ميرے مالک نے 

تونے مجھے حکم ديا کہ ميں اپنے بنده کو ستر برس سے رزق دے رہا ہوں اور آج ايک دن کا رزق تيرے حوالہ کرديا تو 
بنده کو گھر سے نکال ديا اب جو اس بوڑھے نے يہ سنا تو وه کافر بھی رونے لگا کہا اچھا ميرا مالک ايسا ہے ارے ايسے 

فرماتے ہيں:  -مالک سے ميں غافل ہوں کہ وه اتنا بھی برداشت نہيں کرتا کہ ايک دن ميرا رزق بند ہو جائے. موال علی 
  يہ غفلت شراب کے نشہ سے بدتر ہے اور غرور شيطان کا دھوکہ ہے“ بالغفلة و الغرور اشد سفرا من الشرو”

  
حضرت لقمان زمين پر کھيتی باڑی کا کام کرتے تھے اب جب نماز تہجد کا وقت آيا حضرت لقمان نے اس زميندار کو جو 

نورانی بناؤ اٹھو نماز تہجد  بڑا غريب تھا اسے نماز تہجد کے لئے اٹھايا ، اٹھو وه وقت آگيا کہ اپنی قبر کو آباد کرو قبر کو
پڑھو هللا کا نور حاصل کرو اس نے کيا کہا جو ہم کہتے ہيں ارے بھئی چھوڑو سونے دو. هللا بڑا رحمان ہے حضرت لقمان 

نے خود نماز تہجد پڑھی اب جب نماز فجر کا وقت آيا نماز فجر کی اذان ہوئی تو حضرت لقمان نے پھر جاکر اسے اٹھايااگر 
نہيں پڑھتے تو نماز واجب تو پڑھ لو اگر نماز واجب نہيں پڑھی تو عذاب ہوگا اس شخص نے پھر بھی وہی  نماز مستحب

جواب ديا کہ آپ ميری نيند خراب کر رہے ہيں خدا بڑا بخشنے واال ہے پھر سو گيا اب حضرت لقمان نے سمجھا کہ شيطان 
وئی اس زميندار نے حضرت لقمان کو بيج ديا کہا يہ کے دھوکے ميں ہے اس نے هللا کی رحمت کو غلط سمجھا ہے صبح ہ

گندم کا بيج ہے جاؤ اور اسے زمين ميں بوؤ. حضرت لقمان گندم کو ليکر چلے حضرت لقمان نے گندم نہيں بويا بلکہ گھانس 
  کا بيج ليکر اور اسے تقسيم کرديا 

سب کے ہاتھوں ميں ديکھا کہ وه گھانس  اب بڑی دير کے بعد وه آئے رئيس صاحب چودھری صاحب نے کہا کيا ہو رہا ہے
کا بيج لگا رہے ہيں لقمان سے کہا ہم نے آپ کو گندم کا بيج ديا تھا کہ يہاں گندم کا بيج لگائيں. حضرت لقمان نے جواب ديا 

بڑا رحيم  کہ گندم کا بيج بہت مہنگا تھا ہم نے سوچا کہ يہ گھانس کا بيج بہت سستا ہے ہم گھانس کا بيج لگائيں گے مگر هللا
ہے ہم گھانس کا بيج لگائيں گے اور گندم زمين سے نکلے گ. زميندار نے کہا کيا فرمارہے ہو کيا آپ مجھے بيوقوف سمجھ 

رہے ہو کہ لگاؤ گے گھانس اور گندم نکلے گا حضرت لقمان نے کہا خدا تو رحيم ہے کہا صاحب يہ کيسے ہوگا جو بيج ہم 
حضرت لقمان نے کہا تو دنيا کے مسئلہ ميں خدا کو رحيم نہيں سمجھتے ليکن جہاں  لگائيں گے وہی زمين سے نکلے گا تو

آخرت کی بات آجاتی ہے قبر کی بات آتی ہے قيامت کی بات آتی ہے کہتے ہو ارے تو بہت ڈراتا ہے خدا بہت رحيم ہے 
گئے تم سے کم سن مرگئے. امام بيشک خدا بڑا رحيم ہے يہ خدا کا رحم ہے کہ تو ابھی تک زنده ہے تيرے کتنے ہم عمر مر

نے فرمايا اگر کوئی قبرستان ميں جاکر ان قبروں ميں رہنے والوں سے پوچھے کہ تمہاری کيا خواہش ہے سب کی ايک 
خواہش ہوگی کہ خدا پھر سے زندگی ديدے گناہوں سے معافی مانگيں آنسو بہائيں هللا کی عبادت کريں ، خمس و زکات نہيں 

ريں، ہميں مہلت ملے ليکن آج اے انسان تيرے پاس يہ مہلت ہے روايتوں ميں ہے کہ جب شب جمعہ ہوتی ديا تھا اسے ادا ک
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ہے تو تمہارے گھروں کے اوپر تمہاری ماں کی روح آتی ہے تمہارے باپ کی روح آتی ہے اور آکر فرياد کرتی ہے اے 
ھے شيطان کے دھوکے ميں تھے ديکھو تم اس ميرے بچے اے ميری بچی ہم بھی تمہاری طرح اس دنيا کے نشہ ميں غافل ت

  کے دھوکے ميں نہ آنا يہ دنيا فانی ہے ايک دن تجھے چھوڑنا پڑے گی ديکھو ہم نے نقصان اٹھايا تو نقصان نہ اٹھانا 
دوسری فرياد وه ماں کيا کرتی ہے کہتی ہے اے ميرے الل اے ميری بچی ميں نے کس پيار سے تجھے پاال تھا ديکھو آج 

اتھ باندھ ديئے گئے ہيں اب ہم دعا نہيں کرسکتے ہيں مگر تمہارے ہاتھ ابھی کفن ميں نہيں بندھے ہيں تمہارے ہاتھ ہمارے ہ
کھلے ہوئے ہيں کچھ ہمارے لئے دعا کرو ديکھو ہماری زبانيں ہمارے اختيار ميں نہيں ہيں تمہاری زبانيں کھلی ہوئی ہيں 

رے نام پر دو کہ کچھ ہميں ثواب ملے يہ ماں باپ کی روحيں ہماری ہدايت کے تمہارے اختيار ميں ہيں کچھ هللا کا صدقہ ہما
لئے آتی ہيں ليکن کچھ صالح بچے ہوتے ہيں کہ کچھ بھيجتے ہيں ليکن پوری رات ماں باپ کی روح فرياد کر کے چلی جاتی

رتا مگر تو نے ماں باپ پر احسان ہے پھر يہی بد دعا ملتی ہے کہ ديکھ اگر تو ہم پر احسان کرتا تو کوئی تجھ پر احسان ک
“ الدنيا مزرعة اآلخرة”نہيں کيا تيرے ماں باپ آج فقير بن کر تيرے در پر آئے تھے دونوں کو واپس کرديا آج يہ رحمت ہے. 

  دنيا آخرت کی کھيتی ہے جو بيج لگاؤ گے وہی وہاں پاؤ گے اگر تونے گھانس کا بيج لگايا ہے 
مت سے گندم نکل آئے گا اگر تم نے گناه کا بيج لگايا تو يہ مت سمجھو کہ ثواب کا درخت تو يہ مت سمجھو کہ هللا کی رح

نکلے گا اگر گناه کيا ہے تو يہ درخت کو ہم جہنم ميں لگارہے ہيں غفلت کی بھی قسميں ہيں کچھ لوگ آخرت سے غفلت، 
تے ہيں وه خدا جس کے دسترخوان پرموت سے غفلت، قبر سے غفلت ميں رہتے ہيں اور کچھ لوگ اپنے مالک سے غافل رہ

بيسوں سال سے رزق کھاتے رہتے ہيں ليکن اس سے کتنے غافل رہتے ہيں وه هللا کتنا کريم ہے ہم گناه کرتے چلے جاتے 
ہيں ليکن کبھی اس نے ہمارا رزق بند نہيں کيا مالک تو کتنا کريم ہے بلکہ اور نعمت بڑھاتا ہے کہ شايد اس کو حيا آئے. اے 

فرماتے ہيں تو گناه کرتا کيسے ہے تجھے  -کا يہ جملہ باربار سنئے امام  - تو گناه کيسے کرتا ہے امام جعفر صادق  انسان
جرأت کيسے ہوتی ہے کہ تو گناه کرے جب بھی تو گناه کرتا ہے کيا تجھے خدا نہيں ديکھتا ہے جہاں بھی تو گناه کرے، 

فرماتے ہيں اے -يں بھی تو گناه کرے گا تو خدا تجھے ديکھتا ہے. امام کمرے ميں چھپ کر کرے پھر بھی خدا ديکھتا ہے کہ
گنہگار اگر تو يہ سمجھ کر گناه کرے کہ خدا تجھے نہيں ديکھتا ہے پھر تو کافر ہے مسلمان نہيں ہے اور اگر تيری والده يا 

رتا ہے يا جو تيرا احترام کرتے ہيں اگر تيرا والد تجھے گناه کرتے ہوئے ديکھے کيا تو گناه کرسکے گا يا جن کا تو احترام ک
وه تجھے ديکھيں تو پھر گناه کرے گا راوی نے کہا موال نہيں کروں گا تو موال نے فرمايا: اگر تيرے ماں باپ ديکھيں تو تو 

تيرے دل گناه نہيں کرسکتا ہے جو تيرا احترام کرتے ہيں ان کے سامنے تو گناه نہيں کرسکتا ہے. جب تو گناه کرتا ہے تو کيا
ميں انسان سے کمتر هللا کا احترام ہوتا ہے تو اتنا مردود بن جاتا ہے اس لئے گناه کرتا ہے اگر تيرے دل ميں هللا کا احترام ہو 

  اگر ايک عام انسان جيسا بھی احترام ہو تو کبھی وه گناه نہيں کرسکت
  

دنيا محضر خدا است در محضر ”عظيم برپا ہوا، فرمايا:  امام خمينی نے نورانی جملہ کہا کہ جس جملہ کی بنياد پر يہ انقالب
يہ دنيا خدا کے سامنے حاضر ہے پس خدا کے سامنے گناه نہ کرو. اعضا خدا نے ديئے اگر تو نے اس“ خدا معصيت نہ کنيد

ھ تيرے آنکھ کو کسی کی ماں بہن کو گندی نظر سے ديکھ رہا ہے تو يہ آنکھ تجھ کو کس نے دی ہے ذرا سوچ اگر يہ آنک
پاس نہيں ہوتی اگر نابينا ہوتا تو دردر کی تھوکريں کھاتا ايک سڑک پار کرنے کے لئے بھی محتاج ہوتا اس عظيم نعمت سے 

يہی نورانی جملہ کہتے ہيں کہ اے بندے تيرے اوپر افسوس ہو تو هللا کی دی ہوئی  -آج تو گناه کر رہا ہے. امام زين العابدين 
ر رہا ہے زبان کتنی بڑی نعمت ہے ہم اس سے گناه کرتے ہيں انسان اگر کسی ظالم کی حمايت نعمت کے ذريعے سے گناه ک

کرتا ہے يہ چار پيسہ کی خاطر اس ظالم کی حمايت کرتا ہے اگر يہ امت غفلت سے نکل آئے اور قرآن کے نورانی اصولوں 
ئی ظالم حکومت کرے. يہ امريکہ ہے جو پر عمل کرے تو کبھی بھی ممکن نہيں کہ اس سرزمين پر اس پاک سرزمين پر کو

لوگوں کو لڑا رہا ہے آپ نے ديکھا نہيں کہ يہودی ہميشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہيں رسول خدا (ص) کی يہ حديث مبارک
سنئے کہ رسول خدا (ص) آج سے چوده سو سال پہلے ٹھنڈی سانس ليکر افسوس کرتے ہيں سارے اصحاب پريشان ہو جاتے

 کے رسول (ص) آپ کيوں غمگين ہيں فرمايا: کہ ميں آخری زمانے ديکھ رہا ہوں اور آخری زمانہ کے ہيں پوچھا هللا
  مسلمانوں پر رو رہا ہوں پوچھا گيا موال آپ آخری زمانے کے مسلمانوں پر کيوں رو رہے ہيں؟ 

ں کو گوشت کے ٹکڑے کی طرح فرمايا: ايک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی يہ حالت ہوگی کہ يہ يہودی يہ عيسائی مسلمانو
کاٹ کر تقسيم کريں گے کہ يہ حصہ تو سنبھال يہ حصہ اسرائيل کے حوالہ يہ حصہ امريکہ کے حوالہ يہ حصہ برطانيہ کے

حوالہ يہ اس کے حوالے، رسول خدا (ص) نے چوده سو سال پہلے فرمايا کہ ميں وه وقت ديکھ رہا ہوں کہ مسلمان ايسے 
ہودی اور نصرانی ان پر قابض ہو جائيں گے يہ سن کر سارے اصحاب پريشان ہوگئے کہا گيا موال ذليل ہو جائيں گے کہ ي

  کيا اس وقت مسلمان اتنے کم ہو جائيں گے. فرمايا: نہيں تم سے الکھوں کی تعداد ميں زياده ہوں گے. 
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  کہا کم نہيں ہوں گے پھر يہ ذلت کيوں ہوگی کہ نصرانی ان پر حاکم ہوں گے. 
(ص) نے يہ بات چوده سو سال پہلے فرمايا کہ يہ ذلت اس لئے ہوگی کہ ان کا عمل ايک طرف ہوگا قرآن کا حکم  رسول خدا

دوسری طرف ہوگا جو قرآن کا حکم ہوگا اس کے خالف ان کا عمل ہوگا جو قرآن کی فکر ہوگی اس کے خالف ان کی فکر 
وں نے کس طرح سارے عربوں کو بيوقوف بنايا جب عثمانيہ ہوگی. آپ نے ديکھا کہ يہوديوں نے عيسائيوں نے کيا کيا انھ

حکومت تمام عرب ممالک پر تھی ليکن کيا ہوا اس عثمانی حکومت سے ناانصافی ہوئی عربوں پر ظلم ہوا جب بھی ظلم ہوگا 
  جب بھی حق مارا جائے گا 

چھينا جارہا ہے يہ کرسی تيرا حق ہے يہ  تو پھر ظالم کو بہت آسانی ہوگی کہ وه قوم پرستی پيدا کريں کہيں گے کہ تيرا حق
تيرے حق کو پامال کر رہے ہيں عربوں ميں انگريزوں نے قوم پرستی پيدا کی جس کے نتيجہ ميں وہاں قوم پرستی بڑھتی 

چلی گئی اور يہ قوم پرستی اتنی بڑھی کہ عربوں نے ترکی مسلمانوں کے خالف جنگ کی کہ ہم آزادی چاہتے ہيں کيوں کہ 
ور ترکی کا تھا . کيونکہ صالح حکمران نہيں تھے اب عرب اور ترک لڑے اور برطانيہ نے فرانس ميں يہوديوں اورپہال قص

عيسائيوں نے مسلمانوں کو يہ فکر دی کہ آپس ميں لڑو اور آزادی حاصل کرو تو تم عظيم عربستان بناؤ گے نتيجہ ميں کيا 
  ہوا کيا عظيم عربستان بنا؟ 
م ہوئی دونوں آپس ميں لڑے اور مسلمان ضعيف ہوئے نتيجہ يہ ہوا کہ پورے عربستان کو دو حصے نہيں ادھر سے جنگ خت

ميں تقسيم کر ديا گيا ايک حصہ فرانس کے اختيار ميں چال گيا اور دوسرا برطانيہ کے حصہ ميں چال گيا اور اسی وقت 
يہ قوم پرستی مسائل کا حل نہيں ہے بلکہ يہ قوم  اسرائيل بنا اور اسی وقت بيت المقدس ہاتھ سے چال گيا آپ نے ديکھا کہ

پرستی غالمی کی زنجير ہے بنگالديش کيوں بنا؟ کيوں کہ يہاں کے فاسق و فاجر حکمرانوں نے بنگاليوں کے حقوق کو مارا 
  ليکن کيا آج ان کو ان کے حقوق مل گئے؟ 

مرتے رہتے ہيں پہلے ان پر غير بنگالی ظلم کر رہا تھاکيا آج ظلم نہيں ہے؟ کيا ان پر پليس گولی نہيں چالتی ہے اب بھی وه 
اور آج ان پر خود بنگالی ظلم کر رہے ہيں. يہ قوم پرستی کہاں سے چلی ہے يہ يہوديت کی ايک خطرناک سازش ہے جو 

لم کر مسلمانوں کے اندر قوم پرستی پيدا کر رہے ہيں. ہم ملت مسلمہ سے پوچھتے ہيں کہ يزيد بھی عرب تھا اور جن پر ظ
رہا تھا وه بھی عرب تھے تو ياد رکھئے کہ ظالم کی قوم ايک ہوتی ہے ظالم چاہے عرب ہو چاہے ايرانی ہو چاہے افغانی ہو. 

ظلم ايک قوم ہے اور مظلوم بھی ايک قوم ہے اور حقوق قوم پرستی “ لعنة هللا علی القوم الظالمين”خدا قرآن ميں کہتا ہے 
غالمی کی زنجير ملتی ہے اب وہی يہودی وہی انگريز اس ملک کو توڑنا چاہتے ہيں حسينسے نہيں ملتے ہيں بلکہ اس سے 

اس کے خالف ہميں حکم دے رہے ہيں. کنبہ پرستی اور ہے خدا پرستی اور ہے. قوم پرستی يہ ہے کہ جب عربوں کے اندر 
و بس عرب ہو. تو ہميں منظور ہے يہ خبيث صفت آئی تو کہا ہميں عرب حکمران چاہئے، چاہے وه شرابی ہو چاہے زانی ہ

اگر عرب نہيں ہے تو ہميں منظور نہيں ہے. اگر خوف خدا رکھنے واال ہو متقی ہو ہميں منظور نہيں ہے يعنی يہ قوم پرستی 
  انسان کو اتنا عدالت سے ہٹا ديتی ہے کہ شرابی منظور ہے 

ليکن ان دونوں کے اندر قوم پرستی ہے ان دونوں  ليکن نمازی منظور نہيں! اس وقت شام عراق يہ دونوں مسلمان ملک ہيں
کے اندر بعث پارٹی کی حکومت ہے بعث پارٹی کا چيئرمين کون ہے؟ عيسائی ہے ان دونوں کے اندر قوم پرستی ہے يعنی 
نصدام ان کا سکريٹری ہے اور وہاں حافظ االسد سکريٹری ہے. بعث پارٹی يہاں بھی ہے ان دونوں مسلمان ملکوں کا چيئرمي

ايک عيسائی ہے خدا کی نظر ميں عيسائی پيغمبر اکرم (ص) کا دشمن ہے نجس ہے جب انسان کے اندر قوم پرستی آتی ہے 
تو ايک عيسائی اور يہودی بھی منظور ہے اگر اس کے قوم سے ہے اور اگر کوئی متقی انسان ہے مگر اس کی قوم سے 

  نہيں ہے تو وه منظور نہيں ہے 
پرستی ہے ہرگز نہيں حق پرستی تو يہ ہے کہ اس کی حمايت کی جائے جو خدا پرست ہوں اب جب ہم کيا يہ قوم پرستی حق 

نعرے لگاتے ہيں کہ جے مہاجر جے سندھی، تو ان نعروں ميں کيا چھپا ہوا ہے کوئی يہ نہيں کہتا ہے کہ جے مسلمان ، 
ميں شريک کرلو، شرابی پنجابی بھی زنده باد  کسی نے نعره لگايا جے پنجابی يعنی پنجابی شرابی بھی ہو اس کو اس نعرے

ہے مگر اگر کوئی غير پنجابی نمازی ہے اس کے لئے زنده باد نہيں کہا گيا يعنی اب قوم پرستی ميں سارے ظالم بچ جاتے 
  ہيں اور مظلوموں کی گردنيں کٹی جاتی ہيں يہی حشر امريکی لوگوں نے بنگالديش کا کيا 

توڑنا چاہتے ہيں اب يہ مملکت نہيں بچ سکے گی جب تک کہ سارے علماء متحد نہ ہو جائيں اب اس مسلمان مملکت کو بھی 
  سب سے بڑا قصور علماء کا ہے علماء نے ايک دوسرے کی مسجديں جلوائيں 

  لوگ مجبور ہوگئے کہ قوم پرستی کريں يہ مسجديں جليں يہ کس نے جلوائيں ان علماء سوء نے جو علمائے سوء ہيں 
سے سوال کيا گيا موال شيطان کے بعد بدترين مخلوق کون ہے  -ندر بھی ہيں سنيوں کے اندر بھی ہيں موال علی شيعوں کے ا

موال نے جواب ديا کہ شيطان کے بعد بدترين مخلوق علماء ہيں. پھر پوچھا ائمہ معصومين ٪ کے بعد بہترين مخلوق کون سی 
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کے جملہ کو سمجھنے کی کوشش  -و ديکھئے اور حضرت علی ہے. فرمايا: وه بھی علماء ہيں. آج اس پورے ماحول ک
فرماتے ہيں انبياء کے بعد ائمہ کے بعد بہترين مخلوق علماء ہيں وه علماء جو تمہيں فسق و فجور و ظلم  -کيجئے موال علی 

ہدايت دی. سے نکال کر نور ہدايت تک پہونچا ديں. جيسے امام خمينی نے پوری قوم کو گناه سے نکال کر نور کی طرف 
فرمايا ، شيطان کے بعد بدترين مخلوق کون سی؟ فرمايا: وه بھی علماء ہيں اور وه علماء ہيں جو اپنی ذاتی مفاد کے لئے 

مسلمانوں کے گھر جلواتے ہيں اگر ہم يہاں کوئی ايسا جملہ کسی مسلمان کے خالف کہيں گے تو سب لوگ نعره لگوائيں گے 
و ”گا تو يہ قرآن پر بھی ظلم ہوگا اور اہل بيت ٪ پر بھی ظلم ہوگا قرآن نے کيا فرمايا:  مگر کسی اور مسلمان کا دل دکھے
مسلمانو! آپس ميں تفرقہ نہيں کرو اگر آج علماء متفق ہو جائيں تو يہاں اس ملک ميں “ اعتصموا بحبل هللا جميعاً و التفرقوا

ں ہوگی تو يہ علماء کی گردن پر ہے تو وه علماء چاہيں قرآنی نظام آنے ميں دير نہيں لگے گی ہمارے ملک ميں رشوت نہي
شيعہ ہوں يا سنی ہوں ماحول ميں جو خون خرابہ ہو رہا ہے وه سب ان سنی اور شيعہ علماء کے متفق نہ ہونے کی وجہ سے 

ساتھ  ہو رہا ہے وه سب قصور علماء کا ہے اگر آپ چاہتے ہيں کہ يہ ملک جنت بن جائے تو آپ اپں ے سنی بھائيوں کے
نماز پڑھئے تمام مجتہدين کا فيصلہ ہے کہ ساتھ ميں نماز پڑھ سکتے ہيں وه بھی آئيں ايک دوسرے کے ساتھ جلسہ رکھيں 

کا درد بھرا جملہ نہج البالغہ ميں  -ويسے ہم ساتھ ہوتے ہيں مگر نماز پڑھنے کے وقت ہم ساتھ نہيں ہوتے ہيں موال علی 
عوں ميرا حق چھينا گيا مگر ميں نے صبر کيا اتحاد مسلمين کے لئے ميں نے ايک لفظموجود ہے. فرماتے ہيں: ديکھو اے شي

نہيں کہا جو مسلمانوں کے اتحاد کو پاره کردے اگر يہاں پھوٹ پڑ گئی تو يہاں يہودی حملہ کے لئے تيار ہيں اس زمانے کے 
  عيسائی بھی اسالم کو نابود کرنے کے لئے تيار ہيں 

ہ ميں فرما رہے ہيں: اے شيعو! ميں نے اس وقت صبر کيا جب ميرے آنکھوں ميں گويا کانٹے چبھے نہج البالغ -موال علی 
  ہوئے تھے 

  اور ميرے حلق ميں ہڈی پھنسی تھی موال اتنی تکليف ميں مبتال تھے مگر اتحاد کو پاره نہ ہونے دی
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