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   مصنف: موالنا جان علی شاه کاظمی

  ١مجلس 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  امام زمانہ
   )٨۶بسم هللا الرحمن ا لرحيم ((بقية هللا خير لکم ان کنتم مومنين))۔(سورٔه ہود آيت 

هللا سبحانہ وتعالٰی قر آن کريم ميں فرما رہا ہے ( بقية هللا خير لکم) بقية هللا کا وجود تمہارے لئے خير ہے بہتر ہے( ان 
ومن ہو تو بقية هللا کاوجود تمہارے لئے خير ہے اب اس لفظ بقية هللا کا ترجمہ کياہے بقية هللا يعنی کنتم مومنين) اگر تم م

وه ہستی وه عظيم الشان حجت خدا جسے خدا نے آج تک باقی رکھاہے ، يہ وه آيت ہے جس ميں پروردگار عالم نے 
کہ ہم زيارت ميں بھی کہتے ہيں ((السالم حضرت امام زمانہ (عج) کے مشہور اور معروف اس نام کا تذکره کيا ہے 

عليک يا بقية هللا)) بقية هللا بارہويں سرکار بارہويں امام کے مشہور صفات اور مشہور ناموں ميں سے ايک نام ہے فر 
  مايا ان کا وجود تمہارے لئے خير و برکت کا سبب ہے ۔ 

نده ہيں آج بھی ہماری نصرت اور مدد فرماتے ہيں آ ج خداوند عالم نے ہميں امام عطا کيا ہے اور ہمارے امام آج بھی ز
بھی ان کے معجزات ايسے ہيں کہ کوئی انکار نہيں کرسکتا آج بھی وه اپنے شيعوں کے مدد گار ہيں چہ جا ئيکہ غيب 

  کے پرده ميں ہيں ۔ 
ل کيا تيس سال ميں مگرآپ نے نہيں ديکھا کہ صدام بھی شيعوں کا دشمن تھا صدام نے دس الکھ شيعوں کو بے گناه قت

اس خبيث نے اس وقت کے يزيد نے عرا ق ميں دس الکھ شيعوں کا قتل عام کيا اور امريکا بھی شيعوں کا دشمن ہے 
 کہ ہے دعا کی امام تھے کياچو اور تو نہيں معجزه کا امام بارہويں يہ هللا سبحان مگر ․صدام بھی ہمارا دشمن ہے

کہ مظلوم محفوظ ہو جائيں خدا نے لطف و کرم کيا امام زمانہ کا معجزه ہے کہ  تا لڑا سے ظالم کو ظالم تو پروردگار
  خدا نے امام زمانہ کے لطف و کرم سے آج مو منين محفوظ ہيں يا امريکی مررہے ہيں يا صدامی مررہے ہيں۔ 

د تمہارے حال ميں ہر زمانے ميں امام لطف و کر م فر ماتے ہيں خود امام فر ماتے ہيں اے شيعو! اگر ہماری غيبی مد
شامل نہ ہو تی تو دنيا تمہيں مٹا چکی ہوتی اس قدر بڑی بڑی طاقتوں نے اس عزاداری کو ختم کرنا چا ہا بنی اميہ کے 
بادشاہوں نے اس قدر پيسہ خرچ کئے کہ عزاداری مٹ جائے مگر ہر دن يہ عزاداری اور بڑھتی چلی جارہی ہے دنيا 

صدا بلند ہوتی چلی جارہی ہے يہ اس لئے ہے کہ ہم بے سہارا نہيں ہيں کے ہرکو نے کونے سے حسين،حسين کی 
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ہمارے وارث امام زمانہ موجود ہيں مگر کيوں کہ ہمارے امام غيبت ميں ہيں ہماری کچھ ذمہ دارياں ہيں ہر مسلمان کی 
  ذمہ دارياں ہيں مگر خصوصاً جو خود کو مومن و شيعہ کہال تے ہيں۔ 

ں بڑھ جاتی ہيں کيوں کہ ہمارے امام غيبت کے پر دے ميں ہيں خصوصا ً ہم اپنے بچوں کو غيبت ميں ہماری ذمہ داريا
بارہويں سر کار کی معرفت کا نور ديں معرفت اگر نہيں ہو گی تو محبت بھی نہيں ہے اگر معرفت نہيں ہے تو يہ 

) اگر کو ئی مرجا ئے اور )․․․من مات و لم يعرف امام زمانہ” مشہور حديث شيعہ سنی کتابوں ميں موجود ہے کہ 
 وه گيا مر موت کی جہالت وه تو)) جاھليہ ميتة مات فقد․․․اسے بارہويں امام اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو ((

 اس کہ ہے واجب پر مسلمان ہر ہے واجب پر من مو ہر يہ ہے واجب کرنا حاصل امام معرفت يعنی مرگيا موت کی کفر
  ت نمائنده خدا کون ہے۔ وق اس ہے کون خدا حجت وقت

کچھ لوگ جو امام کے بارے ميں اعتراضات کرتے ہيں ہميں ان کے جوابات معلوم ہونے چا ہيئے تا کہ کوئی انسان 
کسی مومن کو گمراه نہ کرسکے اس کے عقيده کو بگاڑ نہ سکے لوگ کہتے ہيں کہ آپ کے امام کی اتنی لمبی عمر 

سکتے ہيں قرآن سے دے سکتے ہيں عقل کی روشنی ميں دے سکتے ہيں کيسے ہے؟ اس کا جواب، آپ حديث سے دے 
يہ کوئی مشکل سوال نہيں ہے البتہ سوال کا جواب ہر مومن کو آنا چاہئے ايک ہزاار سال سے زياده عرصہ ہو گيا آپ 

ں فر مايا ہے ہمکے امام ابھی تک زنده ہيں يہ کيسے ممکن ہے تو پہلی بات تو يہ ہے کہ خدا وند عالم نے قر آن مجيد مي
سب مسلمانوں کا عقيده ہے ((ان هللا علٰی کل شئی قدير)) کہ خدا ہر چيز پر قادر ہے خدا کے لئے يہ کام مشکل نہيں ہے 

  کہ کسی کو ايک سو سال کی زندگی دے يا دو ہزا ر سال کی زندگی دے خدا کے لئے يہ کام مشکل نہيں ہے۔ 
ں فر مايا ہے کہ حضرت نوح (ع) کی عمر قرآن ميں نو سو سال سے زياده اب قرآن سے کچھ مثاليں ہيں کہ قر آن مي

بتالئی ہے پروردگار نے انھيں نو سو سال سے زياده عمر دی ہے قر آن ميں آ يا ہے کہ حضرت خضر اور امام زمان 
ے آج تک زنده ہيں بعض مفسرين نے حضرت خضر کے بارے ميں کہا ہے بعض نے کہا کے نبی ہيں بعض نے کہا ک

نبی نہيں ہيں تيسری دليل ہے کہ حضرت عيسی (ع) کے لئے قرآن کا صريح فيصلہ ہے کہ وه ابھی تک زنده ہيں انہيں 
پھانسی نہيں دی گئی ہے هللا نے انہيں بچاليا ہے اور وه ابھی تک زنده ہيں اور حديث کہرہی ہے کہ جيسے ہم امام زمانہ

  م زمانہ کا انتظار کررہے ہيں۔ کا انتظار کررہے ہيں ويسے حضرت عيسی بھی اما
توجب حضرت عيسی(ع) اتنی لمبی زندگی پاسکتے ہيں حضرت خضر کو اتنی لمبی عمر مل سکتی ہے تو اس ميں 
اعتراض کی کوئی بات نہيں ہے حضرت نوح نو سو سال زنده ره سکتے ہيں چلئے يہ تو هللا کے انبياء ہيں مگر ہم 

يں کہتے ہيں ((اعوذ با من الشيطان اللعين الرجيم)) پروردگار ميں تجھ سے جتنے مسلمان ہيں ہم جب قرآن پڑھتے ہ
پناه مانگتاہوں کہ شيطان کے شر سے مجھے بچا يعنی سارے مسلمانوں کا عقيده ہے کہ وه شيطان جو سب سے پہلے 

وتا تو ہم اعوذ با گمراه کرنے واالحضرت آدم سے بھی جو پہلے تھا وه کمبخت شيطان ابھی تک زنده ہے اگر مرگيا ہ
کيوں پڑھتے وه شيطان جو حضرت آدم (ع) سے بھی پہلے تھا وه کمبخت شيطان اب تک موجود ہے توکيسے تعجب 

کی بات ہے کہ شيطان کی عمر پر يقين ہو اور امام کی عمر پر شک ہو جب شيطان جو گمراه کرنے واال ہے اتنی بڑی 
  تنی لمبی عمر کيوں نہيں پاسکتے ہيں ؟۔ عمر پاسکتا ہے مگر امام جو ہادی ہيں وه ا

يہ جو اشکاالت اعتراضات ہو تے ہيں ان کے جوابات ہر مومن کو آ ناچاہئيے ہمارے يہاں امام کی معرفت ہو ناچا ہئے 
معرفت کيسے حديثو ں اور قرآن ميں ہے کہ يہ جو نعمتيں آپ کو مل رہی ہيں يہ آپ کے بارہويں امام کے صدقے ميں 

کيوں کے امام حجت خدا ہے ۔ مو ال علی کا خطبہ ہے کہ فر ما يا اے انسانو! سنو يہ زمين حجت خدا کے  مل رہيں ہيں
بغير باقی نہيں ره سکتی ہے قانون خدا ايسا ہے کہ حجت خدا اس کائنات ميں روح کی مانند ہے جيسے ہمارا يہ بدن تب 

موجود ہے اگر روح نکل جائے تو وہيں بدن گر  تک باقی ہے تب تک زنده ہے تب تک ہم بولتے ہيں جب تک کہ روح
جاتا ہے بول نہيں سکتے ديکھ نہيں سکتے مو ال علی (ع) فر ما تے ہيں کائنات کی روح حجت خدا ہے يہ پو ری کائنات

ميں يہ در يا جو چل رہے ہيں ہوا ئيں چل رہی ہيں بچے پيدا ہو رہے ہيں زندگی ہے حرکت ہے جو کچھ نظام چل رہا 
چل رہا ہے کيوں کہ اس کائنات ميں رو ح موجود ہے اور ا مام زمانہ کائنات کی روح حجت خدا ہيں هللا کی  ہے کيسے

طرف سے حجت، هللا کی طرف سے نمائنده اگر يہ حجت خدا اس کائنات سے چلی جا ئے تو يہ کائنات ميں جو ہر چيز 
ات کبھی حجت خدا سے خالی نہيں ر ه سکتی زمين ہے وه رک جا تی ہے يعنی مو ال علی فر ما تے ہيں لوگوں يہ کائن

  کبھی امام کے وجود سے خالی نہيں ر ه سکتی ۔ 
لہذا جو بھی ہميں نعمت مل رہی ہے وه امام زمانہ کے صدقے ميں مل رہی ہے جب معرفت ہو گی تو خود بخود امام 

ہو گی تو خود بخود محبت پيدا ہو سے محبت ہو گی ہم مشکل ميں تھے امام نے ہماری مشکل کو حل کرديا جب معرفت 
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محبت ) ٢٣گی اور امام سے محبت کتنی کرنی ہے ((قل الاسئلکم عليہ اجراً اال المودة فی القربٰی )) (سورٔه شوری آيت 
نہيں کرنی ہے مود ت کرنی ہے مودت کسے کہتے ہيں جہاں ساری محبتيں قربان ہو جائيں اسے مودت کہتے ہيں امام 

زياده کر نی ہے امام سے محبت اپنی جان سے بھی زياده کرنی ہے امام سے محبت اوال د سے  سے محبت والدين سے
 نعمتيں ساری مجھے ميں صدقے کے موال جس کہ ہوگا پيدا عشق کا مالقات تو گی ہو محبت جب․بھی زياده کرنی ہے 

   ۔ جائے ہو تو زيارت مرتبہ ايک کی موال اس کم سے کم ہيں رہی مل
کا عشق انسان کو گناہوں سے بچا ليتا ہے کيوں کہ امام زمانہ فر ما تے ہيں اے شيعو! ميں تم سے دو ر زيارت يہی اور

نہيں ہوں بلکہ تمہارے گناہوں نے تمہيں مجھ سے دو ر کرديا ہے مو ال ہمارے ساتھ ہو تے ہيں مگر ہم کيوں نہيں ديکھ 
عرفت ہوگی تومحبت بھی ہو گی جب محبت ہو گی تو عشقپاتے ہيں اس لئے کہ يہ ہمارے گناه پرده بن جاتے ہيں جب م

مالقات پيدا ہوگا جب عشق مالقات پيدا ہو گا تو انسان چاہے گا کہ گناہوں سے دورہو جا ئے خود کو پاک کرتا چال 
 جائے ،امام کی مال قات کب ہوگی جب ا ٓپ امام زمانہ کے اخالق کی شبيہ بن جائيں کہ امام کو کون سی چيز پسند ہے

وہی چيز ہم انجام ديں امام کو نماز تہجد پسند ہے تو ہم بھی شبيہ بنيں اور ہم بھی نماز تہجد کے عادی بنيں امام کو 
فقيروں مسکينوں يتيموں کی مدد کرنا بہت زياده پسند ہے تو ہم بھی يتيموں اور مسکينوں کی مدد کريں تبليغ اسالم يہ 

يں اسالم کا پرچم لہرائے تو اگر ہم چا ہتے ہيں کہ امام کے اخالق کی شبيہ امام کا مقصد و ہدف ہے کہ پوری کائنات م
بنيں تو ہم بھی کوشش کريں تو ہم بھی اپنے ان توا نائيوں طاقتو ں و علم کے ذريعے سے پو ری دنيا ميں اسالم کا پرچم 

مام ذمہ داريوں ميں سے اہم ذمہ لہرائيں خصوصاًغيبت امام ميں تبليغ کرنا ہر مو من پر الزم ہے امام زمانہ کی يہ ت
داری ہے کيوں کہ جس قدر جہالت بڑھے گی اس قدر امام زمانہ (عج) کا ظہور دور تر ہو تا چال جائے گا جتنا علم 
بڑھے گا ،جتنا تقوا بڑھے گا اتنا امام کا ظہورنزديک ہوتاچال جائے گا تو عاشقان امام زمانہ کے لئے الزمی ہے کہ 

ت کو مٹا ئيں گمراہی کو مٹا ئيں جتنی بھی جہالت بڑھے گی اتنا نقصان ہو گااسی جہالت کی وجہ جہالت کومٹائيں غفل
سے انبياء شہيد کئے گئے گمراہی کی وجہ سے کربال کا واقعہ نمودار ہوا کيوں کہ لوگ گمراه تھے علم نہ تھا تزکيہ 

  گی ۔  نفس نہ تھا تو جس قدر علم بڑھے گا اس قدر امام کے ظہورميں تعجيل ہو
انسان کے لئے سب سے بڑی مشکل جہالت ہے انبياء کے لئے بھی تبليغ ميں جو مشکالت تھی وه اسی گمراہی اور 

جہالت کی وجہ سے تھی آج مسلمانوں پر الزم ہے کہ وه تبليغ کريں اس کے عالوه کوئی چارٔه نجات نہيں ہے اگر تبليغ 
رت بھی برباد ہو جائے گی آج امريکا يہوديوں کا نوکر اور غالم بن دين نہ ہو تو دنيا بھی بر باد ہو جائے گی اور آخ

چکاہے کيسے پو ری دنيا ميں مسلمانوں کو بر باد کر رہا ہے پہلے وه صرف ہمارے حکمرانوں کو خريدتے تھے يا 
يا يہ سب مرواديتے تھے ليکن اب تو وه باقائده ملکوں پر قبضہ کر نا شروع کرديا جس طرح سے افغانستان پر قبضہ ک

يہوديوں کی پالننگ ہے کہ انہوں نے ايک عظيم اسرائيل کا نقشہ تيار کيا ہے عراق پر حملہ کيا اور اس کے بعد 
اسرائيل کا وزير اعظم کہ اس کے بارے ميں کئی اخباروں ميں بھی لکھا کہ وه عراق کا دوره کر کے چال گيا بلکہ اس 

ف ميں گھربھی خريد رہے ہيں اور زمينيں بھی خريد رہے ہيں وہاں کےسے بھی بدتر بری خبر کہ يہودی کربال اور نج
علماء نے آية هللا سيستانی نے اورديگر علماؤں نے فتوٰی بھی ديا کہ اپنے گھروں کو ا نہيں مت بچيں مگر لوگ تيس 

  سال سے صدام کے زندان ميں تھے ۔ 
ہاں پر يہودی پراپرٹی خريد رہے ہيں اسرائيل ايسے کو ئی بيمار بھی تھے کسی کو آ پرشن کرنا ہے مجبور ہيں اور و

ہی بنا تھا پہلے يہوديوں نے آ کر مکا نات خريدے تھے انہوں نے فلسطين پر قبضہ کر کے ايک الکھ کے مکان کو 
انھوں نے پانچ الکھ کا خريدا وه فلسطينی بيچارے کہنے لگے کہ چا ر الکھ کا فائده ہوگيا تو فلسطينی لوگ دھڑادھڑ 

ن بيچنے لگے يہاں تک کہ اتنے مکان خريد لئے کہ انہوں نے اسرائيل ہو نے کا اعالن کرديا اب نہيں معلوم يہ مکا
خبيث اسرائيل، کيوں کہ امريکا وہاں موجود ہے کربال اور نجف ميں جو گھر خريد رہے ہيں ان کا کيا نقشہ ہے کہا 

ہ کر رہے ہيں پو ری دنيا کے اقتصاديات کا کنٹرول اُن پالننگ کياہے کہا سا زش ہے يہ يہودی اب تو ملکوں پر قبض
دنوں يھوديوں کے ہاتھ ميں ہے وه پوری کوشش کررہے ہيں کہ مسلمانوں کی اقتصاديات ان کے ہاتھوں ميں آجائے جو 

پ امريکا يہاں آگئے تھے اور اٹم بم بنا ليا تھا اب وه يہاں پاکستان ميں نہ آسکيں اور اسے اتنا ذليل کر دو کہ جو يو ر
ميں جو مسلمان ہيں جو چا ہتے ہيں اپنے ملک ميں خدمت کريں انہيں دکھا ديں کہ ديکھو ان کا حشر کيا ہوا تمہارا بھی 
وہی ہوگا اقتصاديات پر ان کا قبضہ ہے اب تو ان کی نظر پاکستان پر ہے ايران پر ہے شام پر ہے انہيں اپنے ہاتھ ميں 

ان يہوديوں کی ہے اب ہم کيا کريں کيا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بيٹھے رہيں تو ہماری  لينا چا ہتے ہيں يہ سا ری پالننگ
آنے والی نسليں غالم ہو جائيں گی نہ ہم ان حکمرانوں کو بدل سکتے ہيں نہ ہم ٹکنالوجی ميں مقابلہ کرسکتے ہيں نہ ہم 

مريکا ميں کئی سالوں سے پالننگ کی اور ميڈيا پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہيں راستے کھلے ہو ئے ہيں يہوديوں نے ا
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امريکا پر کنٹرول کردليا جسے چاہيں اُسے صدر بنا ليں بزنس ان کے ہاتھ ميں ہے يونيورسٹی ان کے قبضے ميں ہے 
  انہوں نے بہت لمبی محنت کی ہے ۔ 

الم کے ذريعے سے انہيں ليکن اب ہم کيا کريں ہمارے يہاں ايک ہی راستہ ہے کہ ہم تبليغ اسالم کريں اگر ہم تبليغ اس
عيسائيوں کو مسلمان بنا ناشروع کرديں تو يقينا ً ايک دن ايساآ سکتا ہے يہی لوگ وہاں پر مجارٹی ميں ہو جا ئيں گے 

اکثريت ميں ہو جا ئيں گے يہوديوں کا وہاں پر زور ٹوٹ جا ئے گا مگر ہم وه زحمت ہی نہيں کرتے ہيں تبليغ اسالم 
ہم تقليد ہی نہيں کرتے تو تبليغ کيسے کريں اگر ايک ايک مسلمان فقط ايک عيسائی کو مسلمان  کريں ہم تو کہتے ہيں کہ

بناديں تو کئی سالوں ميں يہ الکھوں کروڑوں کی تعداد ميں ہو جا ئيں گے تو وہاں خود بخود انقالب آ ئے گا اور 
س منٹ خرچ ہو ں گے اور آپ کے دس عيسائيوں کو مسلمان بنا نا کوئی مشکل کا م نہيں، آپ کے دس رو پے اور د

منٹ اور دس رو پے خرچ ہو نے کے بعد آپ ايک مذہب اسالم کا پيغام ايک کروڑ سے زياده عيسائيوں کے گھروں تک
پہنچا سکتے ہيں اب تو ہم انٹرنيٹ پر اگر چلے جا ئيں تو وہاں سے اپنی کتابوں کے ذريعے سے ا نہيں تبليغ کريں آپ 

بھيج ديں تو آپ ايک اسالم تشيع عزاداری کا پيغام مو ال علی کے فضا ئل کو ايک کروڑ سے  ايک مضمون ليکر اُسے
زياده لوگوں تک پہنچا سکتے ہيں مگر ہم وه بھی وقت نہيں دے پاتے جب کہ يہودی جن کے ہا تھ ميں ہر چيز ہے 

ا ان کے ہاتھ ميں ہے وه پھربھی اپنا پھربھی وه انٹر نيٹ پر اسرائيل کی سائڈ ہے امريکا کی سائڈ ہے جب کہ پو ری دني
کام انجام دے رہے ہيں محنت کر رہے ہيں مگر ہم مسلمان ديکھ رہے ہيں ہر جگہ ہم غالمی ميں ہيں مارے مارے پھر 

رہے ہيں اگر ہم تبليغ بھی کر يں تو يقين جا نئے اگر ہم تبليغ عيسائيوں کوکريں تو عيسائيوں کو مسلمان بنا نا بہت آ سان 
ے کيوں کہ يہاں رو حانيت نہيں ہے وه رو حانيت کے بھوکے اور پياسے ہيں لنڈن ميں ايک عيسا ئی اس کے يہاں کام ہ

بہت فيملی مشکالت تھے وه بہت پريشان تھا وه کہتا ہے کہ ميں جتنے پريسٹ کے يہاں گيا تا کہ وه ميری مشکل کو حل 
ک دن اس کی مالقات ايک مسلمان شيعہ سے ہو گئی اس نے کرديں مگر کوئی حل نہيں کر سکا وه عيسائی ڈاويد تھا اي

انھيں اپنے مشکال ت بتا يا اور کہا کہ ان کا کو ئی حل نہيں ہے تو اس مسلمان شيعہ نے اسے کہا کہ اس کا تو بہت آسان
خص حل ہے يہ سن کر تو اس نے دوسرا مسئلہ پو چھا تو اس شخص نے کہا اس کا اسالم ميں يہ حل ہے وه مسلمان ش

جيسے گاڑی سے اترا تو وه عيسا ئی گاڑی سے اتر کر اس کے يہاں آ يا کہنے لگا ميں مسلمان ہونا چا ہتا ہوں وه شيعہ 
مسلمان شخص حيران ہوگيا کہ اتنا جلدی کو ئی عيسائی مسلمان ہوسکتا ہے اس عيسا ئی نے کہا اب ميں بالکل مطمئن 

و ئی حل ہی نہيں اب ميں مسلمان ہونا چا ہتا ہوں آ پ بتا ئے ميں کيا ہو گيا ہوں کہ ان پروبلم کا حل عيسائيت ميں ک
کروں وه اُسے امام بارگاه ميں لے گئے اور اسے سکرٹی کے حوالہ کرديا ا ورکھا کہ اسے کچھ کتابيں دے دو يہ 

بنا سکتے ہيں انمسلمان ہونا چا ہتا ہے ہم مسلمان تھوڑی کوشش کريں گے تو چند سالوں ميں کئی عيسائيوں کو مسلمان 
يہوديوں نے ايک دن ميں آمريکا پر قبضہ نہيں کيا ہے ايک دن وه بھی فحاش اگر آ پ امريکا کی تاريخ کو ديکھيں گے 

کہ عيسائی يہوديوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ کتا بھی نہيں آ ئے  No Jues no dogتو اکثر جگہ پر لکھا ہو تا تھا 
  ر يہوديوں نے نيٹ ورک پر کام کيا اور پوری چيزوں پر کنٹرول کرديا۔ ا ور کوئی يہودی بھی نہ آئے مگ

اگر ہم مسلمان چا ہتے ہيں کہ ہماری آ نے والی نسليں غالم نہ بنے تو ہميں کيا کر نا ہے ہميں تبليغ اسالم کر نا ہے تبليغ 
ور دوسرا کيا کہ رو حا نی اسالم کے لئے کئی راستے ہيں ايک شوشل پروبلم ان عيسائيوں کے پاس بہت زياده ہے ا

شعبان ميں نئی بحث چلی ہو ئی تھی کہ ان کے پريسٹ پادری اگر وه غليظ 2002طور پر مسيحی ختم ہو چکے ہيں . 
 انہوں․ترين گناه ميں مبتال ہوں ہم جنس پرستی يہ وه فعل جو کتا بھی نہيں کرتا حيوان بھی نہيں کرتا اس ميں مبتال ہيں

ی ہم جنس پرست پادری بننا چا ہے تو بن سکتاہے يا نہيں؟ آ خر اُن کے چرچ نے فيصلہ دے ديا ئ کو اگر کہ کی بحث يہ
کہ يہ کو ئی حرج نہيں ہے جنہوں نے قانوناً چھٹی دی ہے کہ ہم جنس پرست اُن کا مو لوی بن سکتا ہے تو اس مذہب 

يں خنزير ميں نہيں خنزير بھی نر نر کے ميں رو حانيت کہاں ہو گی وه بدترين گناه کہ جو حيوانوں ميں نہيں ُکتے م
ساتھ بدفعلی نہيں کر تا تو وه ہم جنس باز کو اپنا مو لوی بنا تے ہيں وہاں کے لوگ بالکل پياسے بھوکے رو حانيت کی 
تالش ميں ہيں يقين جا نئے اگر ہم انہيں فقط تھوڑی سی رو حانی غذا دے ديں تو وه مسلمان بن جا ئيں گے اور رو حانی

ؤں کی ہمارے پاس کو ئی کمی نہيں ہے اس قدر اہل بيت کی دعائيں ہيں اس قدراذکا ر ہيں ايک ذرا سا دعاؤں کا  غذا
مزه انہيں مل جا ئے تو وه اسالم کی طرف آ جا ئيں گے دو سرا خود يہ با ئبل ہے آ پ اس سے عيسا ئيوں سے مناظره 

يہ ہے کہ ہم تو حيد پرست ہيں ( وحده الشريک لہ) خدا ايک کريں اسالم اور کرشنٹی ميں سب سے بڑا فر ق کيا ہے وه 
ہے اس کا کو ئی شريک نہيں ان کے يہاں ہولی ٹرنٹی ہے ان کے يہاں تين خدا ہيں کبھی وه حضرت عيسی کو خدا 

کہتے ہيں يا کبھی خدا کا بيٹا کہتے ہيں توريت چپڑ کا نمبرايک آيت ايک سو دس يہ لوگ بہت تيزی سے کام کر رہے 
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بالکل اسی  There is non like Godيں اب يہ جو آيت پرانی بائبل ميں تھا کنگزجينز اس ميں خدا کے بارے ميں تھا۔ہ
آيت کا ترجمہ ہے ( ليس کمثلہ شئی ) خدا جيسا کو ئی بھی نہيں ہو سکتا کوئی شئی اس کے مثل نہيں ہوسکتی اور ايک 

اور اب  There is non like godا کہ وه پہلے کيسے لکھا تھا سو دس چپٹر اور آ يت کا نمبر دس اس ميں معلوم ہوگ
اور وه لوگ آہستہ آہستہ تبدلياں  that no oneas powerful is the lord overs godانھوں نے بدل کے کيسے لکھا 

 ال رہے ہيں ہم اس آيت کے ذريعے سے آ رام سے ثابت کرسکتے ہيں کہ اے عيسائيو! اگر آپ کہتے ہو کہ تين خدا
کوئی هللا جيسا نہيں ہے There is non like god،حضرت عيسٰی خدا کا بيٹا ہے يہ تمہاری کتاب ہے کہ کہہ رہی ہے 

  ليس کمثلہ شئی ))۔ ” اور يہی قرآن ہے اور يہی تو حيد ہے کہ 
بھی  امام زمانے سے ہر مومن کا رابطہ مضبوط ہوناچاہئے ہمارے امام آ ج بھی مو جود ہيں جو بھی مشکل ہو جو

پريشانی ہو اپنے مو ال کی خدمت ميں پيش کريں آج بھی اسی زمانے ميں مو ال مدد کر رہے ہيں اور کتنے مريضوں کو
  شفا دے رہے ہيں ۔ 

ايران کا ايک شہرجس کا نام بافت ہے وہاں کا واقعہ ہے اور يہ واقعہ چوده يا سولہ ہجری کا واقعہ ہے وہاں ايک بچہ 
و گيا تھا کہ اس کے سننے کی طاقت بھی چلی گئی اور بو لنے کی طاقت بھی چلی گئی وه بچہ ايک بيماری ميں مبتال ہ

جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھيلتا تھا تو اس کے دوست اس کا مزاق اڑاتے تھے تو اس وجہ سے اس نے بچوں سے 
ھا کہتی ہے ميرا بچہ روتا رہتا ہے کھيلنا يا کسی سے ملنا جلنا چھوڑديا بچے کی يہ حالت ديکھ کر والده کا دل ُدکھتا ت

اگر وه بچہ کچھ بولنا چاہتا تھا تو بول نہيں سکتا تھا تو ہميشہ روتا رہتا تھا اس کی ماں نے اپنے بچے کے لئے دعا کی 
نذريں کی تو کسی نے اسے کہا کہ تم مسجد جمکران چلے جأو و ہاں بہت معجزات ہو تے ہيں امام زمانہ کی مسجد ہے 

کے خاص اعمال ہيں انشاء هللا تيرے بيٹے کو شفا مل جا ئے گی يہ مو منہ مسجد جمکران ميں ا ٓئی ا ور وہاں اور وہاں 
پر اعمال کئے اس نے دورکعت نماز پڑھی اور سو گئی تو خواب ميں حضرت امام زمانہ (عج) کو ديکھتی ہے اُس نے 

چھے سادات ہيں تو اس خاتون نے ان سا دات سے سوال خواب ميں ديکھا کہ امام آ گے آ گے آ رہے ہيں اور امام کے پي
کيا کہ يہ کون ہيں تو انھوں نے کہا يہ امام زمانہ ہيں اس نے کہا کہ ميری مشکل ہے ميں اسی غرض سے يہاں آ ئی ہو 

بول  ں تا کہ امام زمانہ ميری مشکل کو حل کرديں تو وه خاتون دوڑ تی ہو ئی امام کے نزديک گئی اور کہا کہ ميرا بچہ
نہيں سکتا سن نہيں سکتا مجھ سے يہ ديکھا نہيں جا رہا ہے آپ لطف کريں تو امام فر ما تے ہيں ميری دو رکعت نماز 
پڑھو تو اس نے کہا، امام يہ نماز ابھی پڑھی ہے امام نے فر ما يا دو باره پڑھو، ديکھيں کہ امام کتنا مو منين کو نماز 

ے ہيں دو باره نماز پڑھو تمہاری مشکل ختم ہو جا ئے گی اگر کوئی بھی انسان کی طرف را غب کرتے ہيں امام فر ما ت
مشکل ميں گرفتار ہو جائے تو وه يہ دو رکعت نماز پڑھے گا تو يقيناً امام زمانہ آ پ کی مشکل کو حل کرديں گے اس 

هللا اور سوره الحمد پڑھيں جب  نماز کا طريقہ يہ ہے کہ نيت کريں کہ دو کعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں سنت قربة اال
پر پہنچيں تو اس جملہ کو سو مرتبہ دہرا ئيں سو مر تبہ پڑھ کر سوره کے آ گے کے جملے “ اياک نعبد و اياک نستعين”

کو پڑھيں اور سوره کو مکمل کريں الحمد کے بعد سوره توحيد پڑھيں اور اس کے بعد جب رکوع ميں جا ئيں تو سات 
ظيم وبحمده اورپھرسجده ميں جا ئيں تو سات مرتبہ کہيں سبحان ربی االعلٰی و بحمده پھر جب مرتبہ سبحان ربی الع

پر پہنچيں تو اس جملہ کو سو “ اياک نعبد و اياک نستعين”دوسری رکعت ميں آ ئيں اسی طرح سے انجام ديں يعنی جب 
کو سات مرتبہ پڑھيں اور پھر سجده ميں “سبحان ربی العظيم وبحمده” مر تبہ تکرار کريں اور جب رکوع ميں جا ئيں تو

سبحان ربی االعلٰی وبحمده جيسے ہی نماز ختم ہو جا ئے سجده ميں چلے جا ئيں اور ايک ”جا ئيں تو سات مرتبہ کہيں 
تسبيح درودکی پڑھيں ،سجده سے سر اٹھا کر تسبيح حضرت فاطمة الزھرا پڑھيں اور اُس کے بعد دعا کريں تو انشاء هللا

  انہ عالم غيب سے آپ کی مدد فر ما ئيں گے ۔ امام زم
اس مو منہ نے يہ عمل کيا اور جب واپس گئی ديکھا کہ ابھی تک اس کا بچہ نہيں بول رہا ہے يہ بيچاری پھر رو نے 
لگی ابھی تو ميں نے امام کی زيارت کی ميں نے امام کو بھی ديکھا امام نے کہا کہ بچہ کو شفا ملے گی مگر کيا بات 

ھی وه کچن ميں سوچ رہی تھی اور کام بھی کر رہی تھی اچانک اس کے بچے کی آ واز آ ئی اماں ميں با با سے ہے اب
ملناچاہتا ہوں اس خاتون نے شکر ادا کيا کہ مو ال نے ہماری مدد کی ديکھا کہ بچہ بول بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے

  ۔ 
بھی ہم بڑی تبليغ کرسکتے ہيں امام ر ضا (ع) کے  ان معجزات کو جمع کر نے کی ضرورت ہے ان معجزات سے

روضہ پر اور امام حسين (ع) کے رو ضے پر کتنے ہزاروں معجزے ہو تے ہيں ہم ان معجزات کو تو کتابوں ميں لکھ 
بيت کو ديتے ہيں مگر ان کی ويڈيو بنا نا چا ہئے تا کہ ہم دنيا کو بتا ئيں تا کہ ميڈيا کو بتا ئيں تو ہزاروں لوگ مذہب اہل 
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قبول کر يں گے مجالس امام حسين (ع) ميں بھی معجزات ہو تے ہيں ايران ميں مجالس ميں ان مريضوں کے لئے خاص
جگہ بناتے ہيں مريض آ تے ہيں اور مو منين مل کر ان کے لئے دعا ء کرتے ہيں اور ان ہی مجالس ميں کتنے ال عالج 

گر يہ ہماری غفلت ہے کہ ہم انھيں جمع نہيں کر رہے ہيں آ ج کل مريض شفا پا تے ہيں ہزاروں معجزات ہو رہے ہيں م
ہمارے دروس ميں خلوص ختم ہو گيا ہے ا ور پڑھنے والے کی پوری کوشش يہ ہو تی ہے کہ ميں ايسی بات کروں تا 
ی کہ مجمع خوش ہو جا ئے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے د روس ميں مجمع ہو جا ئے تو اس کے بارے ميں مو ال عل

رياء کاری شرک ہے اس زمانے ميں مبلغ ايک جملہ امر “ الرياء شرک کلہ”نے فر ما يا رسول خدا (ص) نے فر ما يا: 
بالمعروف کا نہيں کر تا فقط وه چيزيں کہتا ہے تا کہ مجمع خوش ہو جا ئے جب کہ کس قدر گمراہی پھيل رہی ہے 

نی حديث ہے کہ مو ال اگر ايک مومن کے جان کا خطره  حضرت امام جعفر صادق (ع) سے سوال کيا گيا يہ بہت نورا
ہے مال کا خطره ہے ميں اسے بچانے کے لئے جأوں يا دوسرا مومن کہ وه جس کے دين اور ايمان کا خطره ہے تو 

ميں کدھر جا ٔوں ؟ امام نے فر ما يا اس کے پاس پہلے جأو جس کے دين ا ور ايمان کو خطره ہو ہرانسان کو کو ئی نہ 
و ئی دن مر نا ہے مگر ا گر کو ئی بے دين ہو کر مر گيا تو اس کی ابدی زندگی چلی گئی امام کہتے ہيں جان کو ک

اہميت نہ دو دين ايمان کو زياده اہميت دو سا ری طاقتيں ہمارے نوجوانوں کو گمراه کر رہی ہيں اے مو من اے نو جوان 
ايمان بھی ختم ہو جا ئے گا مو ال علی کا جملہ ہے فر ما تے ہيں اگر تمہارے اندر غيرت ختم ہو گئی تو تمہارے اندر 

غيرت يکطرفہ نہيں ہو تی غيرت دو طرفہ ہو تی ہے فقط وه غيرت مند نہيں جو کہتا ہے کہ ميری بہن کو کو ئی نہ 
ہے،  ديکھے ميری ماں کو کو ئی نہ ديکھے ميں سب کی بہن ما ٔوں کو ديکھوں، مو ال فر ما تے ہيں وه بے غير ت

غيرت مند وه ہے جس کے پاس دو طرفہ کی غيرت ہو وه بھی نہيں ديکھتا اور وه بھی نہيں چا ہتا کہ کو ئی ميری ماں 
ھو الذی بعث فی اال ميين رسوالً منہم يتلو عليہم آ ” بہن کو ديکھے امام حسين کا مقصد وه تھا جو تمام انبياء کرام کا تھا 

يعنی انسانوں کے )٢الحکمة و ان کا نوا من قبل لفی ضالل المبين ))(سورٔه جمعہ آيت ياتہ ويزکيھم و يعلمھم الکتاب و 
نفسوں کوپاک کرنا گمراہی سے نجات دالناہے شيطان کی قيد سے آ زاد کرانا ہے هللا کی طرف ليکر آ نايہ مقصد حسين 

  ہے 
 ۔ختم 

 

 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ٢مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  دوسری مجلس
 )٨۶(سورٔه ہود آيت “ بقية هللا خيرلکم ان کنتم مو منين ” فقد قال هللا تبارک و تعالٰی فی کتابہ المجيد بسم هللا الرحمن الرحيم 

هللا تعالٰی کا ارشاد ہورہا ہے کہ بقية هللا يعنی امام زمانہ (عج) اس بزرگ و عظيم الشان ہستی کو خداوند عالم نے آج تک باقی 
رکھا ہے ان کا وجود تمہارے لئے خير ہے تمہارے لئے بہترہے مگر شرط يہ ہے کہ اگر تم مو من بن جأومو من کے لئے 

تا ہے ہمارے امام غيبت ميں ہيں غيبت کبرٰی کا زمانہ ہے اس ميں ہماری اور آپ کی وجود فرزند زہرا سے خير ہی خير مل
ذمہ دارياں ہيں پہلی ذمہ داری يہ ہے کہ معرفت امام زمانہ نوجوانوں کے دلوں ميں پيدا کريں اپنے بچوں کو سکھائيں انہيں 

ن کے صدقے ميں دے رہا ہے اور اس قر آن کی تعليم ديں کہ معرفت امام زمانہ کيا ہے جو بھی خدا ہميں نعمت ديتا ہے ا
بہت ساری آيات با ر بار بتال رہی ہيں کہ جو بھی نعمت مل رہی ہے وه بارہويں امام حجت خدا کے صدقے ميں مل رہی ہے 

کا فر کو بھی ا گر مل رہی ہے تو ان کے صدقے ميں مل رہی ہے مو من کو بھی اگر مل رہی ہے ان کے صدقے ميں مل 
ور اگر جو شبہات ہيں سواال ت ہيں ان کے بے شما ر جوابات ہيں کبھی کبھی يہ سورج بادلوں کے پيچھے چھپ جارہی ہے ا

تا ہے مگر يہ نہيں کہ اس کا فيض منقطع ہو گيا ہے يہ معمولی سورج اس کی شعائيں وه بادلوں پا ر کرتے ہو ئے ہم تک 
وں پر پہاڑوں پر پہنچ جا تی ہے يہ تو معمولی نور ہے مگر قرآن پہنچ جا تی ہے بادلوں سے گذرے تے ہو ئے زمين پر دريا

هللا نور سموات واالرض)) هللا کا نور وه نور کون ہے حجت خدا امام خدا کا نور ہے زمين پر بھی اور آسمان ” کہہ رہا ہے 
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ھی چلے جا ئيں تب بھی امام پر بھی لہذا نور امام کا مقابلہ سورج کا نور نہيں کرسکتا ہے لہذا اگر غيبت کے پردے ميں ب
کے وجود سے مسلسل فيض جاری ہے لوگ کہتے ہيں کہ امام تو غيبت ميں ہيں امام کے وجود سے تب فائده ملے گا جب 

امام آپ کے سامنے ہو ں آپ جا کر امام سے مدد ليں آپ جا کر امام سے مسئلہ پوچھيں آپ کے امام تو غيبت ميں ہيں تو اس 
ل کا جواب کہ امام ہيں غيبت ميں غيبت ميں رہکر امام ہميں کيسے فائده ديتے ہيں کيسے ہدايت ديتے ہيں کا کيا فائده اس سوا

ہم سب مسلمان ہيں ہم سب مسلمانوں کا قرآن پر ايمان ہے ہم سب کو ايک ايک لفظ قرآن پر ايمان ہے کہ قرآن نے خود کہا 
پھرقرآن کی تالوت کرو تا کہ تم شيطان “ شيطان العين الرجيم اعوذبا من ال” ہے ميری تالوت سے پہلے ضرور کہا کرو 

کے شر سے بچ جأو يہ شيطان منحوس جو آج تک زنده ہے کہا ہم سے کسی نے شيطان کو ديکھا ہے کسی نے نہيں ديکھا 
کيسے  ہے ،مگر اس کے وجود سے کسی مسلمان کو انکار نہيں ہے يہ خبيث نظر تو نہينآ تا مگر ضرور ہے تو وه گمراه

کرتا ہے کہا شيطان نے ابھی تک کسی کا ہاتھ پکڑا کہ چلو سنيما چليں نہيں ايسا نہيں ہے شيطان کہتا ہے کہ چلو جوا کھيلنے
چليں نہيں کيا شيطان ہا تھ پکڑکر کہتا ہے کہ چلو نشے کر نے چليں پھر شيطان کيسے گمراه کر تا ہے تو قر آن مجيد ميں 

لوگو! يہ شيطان وسوسہ کرتا ہے يہ کو ئی ہاتھ پکڑ کر شراب خانہ ميں“ ناس من الجنة و الناس يوسوس فی صدور ال” بتال يا 
نہيں لے جا تا ہے بر ائی کی طرف نہيں لے جا تا کہا گناه کا خيال ال تا ہے اگر ہم پاکستان ميں ہو ں تب بھی وه وسوسہ کرتا 

مدينہ چلے جا ئيں تو وہاں پر بھی وه ہميں گمراه کرتا ہے ہم ہے اگر ہم مکہ ميں ہوں تب بھی وه وسوسہ کرتا ہے اگر ہم 
 شيطان يہ ․جہاں جہاں بھی چلے جا ئيں تو يہ شيطان اتنا خبيث ہے کہ وه وہاں بھی ہميں نہيں چھوڑ تا اور وسوسہ کرتا ہے

لے شيطان کے وا کرنے گمراه جب پاس کے خدا دشمن جب ديا نکال نے هللا جسے ہے کون شيطان ہے خدا دشمن ہے کون
پاس اتنی طاقت ہے کہ وه غيب ميں رہکر پوری دنيا کو گمراه کررہا ہے تو بتا ئيے جو نور خد ابھی ہو حجت خدا بھی ہو 

اور امام بھی ہو اور بقية هللا بھی ہو تو کيا خدا کے نمائندے ميں اتنی طاقت نہيں ہے کہ وه غيب ميں رہکر انسانوں کو ہدا يت 
  دے۔ 

وں ميں پيدا کر نا چاہئے لوگوں کے سواال ت کے جوابات آنے چا ہئے تا کہ لوگوں کو گمراہی سے بچا ئيں معرفت امام دل
امام زمانہ (عج) ، رسول خدا (ص) فر ما تے ہيں آ خری زمانے ميں جو ميرے بارہويں بيٹے کا صحيح سے انتظار کرے گا 

ار تو سبھی کر رہے ہيں مگر رسول خدا فر ما رہے ہيں جو انتظار تو ہم سب کر رہے ہيں اہل تسنن بھی کر رہے ہيں انتظ
ميرے بيٹے کا صحيح سے انتظار کرے گا اس کا مقام جنگ بدر اور جنگ احد ميں شہيدہو نے والے ميرے صحابيوں کے 

برابر ہے ۔ رسول نے فر ما يا کے تم بھی ان جيسے ہو سکتے ہو کے جو جنگ احدميں شہيدہو گئے تم بھی ان جيسے ہو 
سکتے ہو جو جنگ بدر ميں شہيد ہو گئے مگر شر ط يہ ہے کہ آ خری زمانے ميں سر کار کا صحيح انتظا ر کرو ،اب 

ديکھئے کہ صحيح انتظار کيا ہے ايک انتظار جھوٹا ہو تا ہے اور ايک سچا انتظار ہو تا ہے مثال کوئی کہے کہ آج ميرے 
ہمان بن کر ا ٓنے واال ہے اور جب ہم نے آپ کے گھر کو ديکھا تو پاس ايک عظيم ترين بلند مرتبہ واال شخص ميرے پاس م

ديکھا کہ ايک طرف کچرا پڑا ہوا ہے دو سری طرف مٹی پڑی ہو ئی ہے اور کو ئی انتظام نہيں ہے ہم کہيں گے کہ وه کہہ 
آنے واال ہے  رہا ہے کہ کائنات کا عظيم شخص ہما رے يہاں آ نے واال ہے سب سے محبوترين شخص جس پر جان فدا وه

اور انھوں نے کچرا سا منے رکھ ديا ہے تو ہم انہيں کہيں گے کہ آ پ يہ جھوٹا انتظار کررہے ہيں اگر کائنات کا سب سے 
محبوترين شخص آ نے واال ہے تو آ پ کو اس کے کمرے کو کتنا نورانی بنا نا تھا کتنی خوشبو کی چھنکار سے اسے معطر 

بھی کہيں کہ يہ سچا انتظار ہے تو ہم سب کہتے ہيں العجل مو ال جلدی ا ٓئيے ہم خود اپنے کر نا تھا تا کہ ديکھنے والے 
گريبان ميں جھانک کر ديکھيں کہ ہم سچا انتظار کر رہے ہيں يا جھوٹا انتظار کر رہے ہيں اور ديکھئے امام کی نظر وه 

ا کتنا چھوٹا فليٹ ہے کہ فالن جھونپڑی ميں رہتا ہے ہمارے گھروں پر نہيں ہے کہ کہيں اُس کا کتنا بڑا بنگال ہے کہ فالں ک
نہيں کبھی بھی امام يا نبی گھروں کو نہيں ديکھتے کہ فالن کا گھر بڑا ہے يا چھوٹا ہے قرآن نے بتال ديا کہ امام کس چيز کو 

ديکھتے ہيں وه ہمارے دلوں  خدا نبی و امام کيا) ١٣ديکھتے ہيں فر ما يا(( ان اکر مکم عند ا  اتقاکم)) (سورٔه حجرات آيت 
کوديکھتے ہيں کہ اس کے دل ميں کتنا تقوا کا نور ہے جو انسان کہہ ر ہا ہے کہ مو ال آئيے آ ئيے و ه اپنے دل کو ديکھے کہ
کيا وه اس نے اپنے دل کو صاف کيا ہے يا نہيں صرف زبان سے کہہ رہا ہے مو ال آ جائيے مگر دل کو اس نے صاف نہيں 

يں گناه ہے دل ميں يہ سب گناہوں کی نجاست ہے حقوق خدا ادا نہيں کر رہا ہے پھر بھی کہہ ر ہا ہے العجل کيا ہے دل م
  العجل تو يہ تو جھوٹا انتظار ہے۔ 

دوسری حديث ميں ہے کہ هللا کے رسول نے فر ما يا : مر نے کے بعد انسان کا اعمال نامہ بند ہو جا تا ہے مگر تين اعمال 
اعمال نامہ بند نہيں ہو گا ايک تو ا گر آپ نے مسجد بنا ئی ہے امام بارگاه بنا ئی ہے جب تک اس مسجد ميں کريں تو آ پ کا 

نماز ی نماز پڑ ھ رہے ہيں تو آ پ کو قبر ميں بھی اُس کا ثواب ملتا رہے گا تو اعمال نامہ بند نہيں ہو گا دوسری چيز يہ ہے 
  ه اجر تمہا رے لئے جاری رہے گا۔ کہ اگر اچھی کتاب لکھو گے اسے چھپوادو تو و



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

 
 

ہمارے پاس کتابوں کی بے انتھا کمی ہے اور تبليغ کے لئے بہترين ذريعے کتا ب ہيں چند سال لنڈن ميں يہ باتيں ہورہی تھيں 
کہ ہماری محبت کے بغير الحمد  کتنے لوگ ہيں کہ وه خود شيعہ ہو گئے ہيں يہ لوگ تيجانی کی کتاب سے جس کا نام 

Then i was guided  او دوسریNights of peshwer  يہ وه کتابيں جن سے مسلمان شيعہ ہو جا ئے يا نيا مسلمان مسلمان
ہو جائے ان کی تعداد بيس سے زياده نہيں ہے ہم دنيا ميں تيس کروڑ شيعہ ہيں اور انگلش ميں ہمارے پاس وه کتابيں جن کو 

کو قبول کر لے اُس کی تعداد بيس سے زياده نہيں ہے يہ کتابيں بيس ہزار  کو ئی پڑھ کر کنورٹ ہو جا ئے اور مذہب اہل بيت
ميں بھی چھپ سکتی ہيں اس ميں جو رکاوٹ ہے وه يہ ہے کہ ہمارے پاس کم لوگ ہيں جو تر جمہ جانتے ہيں اگر اس نکتہ 

دنيا ميں جو انٹرنشنل زبان  کی طرف لوگ متوجہ ہو جا ئيں خصوصاً انگلش ميں ان کا تر جمہ کروا نا چا ئيے کيوں کہ آ ج
چل رہی ہے وه انگلش ہے هللا کے رسول فر ما تے ہيں کہ کتاب چھپواکے مرو جب تک کتاب پڑھنے والے پڑھيں گے 

تمہيں قبر ميں ثواب ملتا رہے گا اور عذا ب کم ہوتا رہے گا نعمتيں بڑھتی رہيں گی جتنا بھی کا غذ ضعف ہو مگر کتاب کی 
ی سو سال تک عمر ہے اور تيسری چيز جو هللا کے رسول نے فر ما يا اوالد صالح اگر بچہ صالح کم سے کم ايک کتاب ک

ہے اگر آ پ نے بچے کو نمازی بنا يا جب تک وه نماز تہجد پڑھے گا قبر ميں ا ٓپ کو ثواب ملے گا بچے کو آپ نے عشق 
کوثوا ب ملے گا امام ز مانہ (عج) کے بارے ميں حسين سکھا يا اگر وه کربال کی زيارت کے لئے جا ئے گا تو قبر ميں آپ 

رسول خدا (ص) نے فر ما يا ہے اگر کوئی چو تھی چيز کر کے مرے تو اُس کا اعمال نامہ کبھی بند نہيں ہو گا وه کيا ہے ؟ 
رابطہ بہت گر کو ئی انسان اپنے امام زمانہ سے رابطہ قائم کرے ، ہم سب امام زما نہ کے عاشق ہيں مگر “ رابطو ا”وه ہے 

کم لوگوں کا امام کے ساتھ ہے اگر کو ئی اپنے زمانے کے امام سے رابطہ قائم کر لے اُن کا کبھی اعمال نامہ بند نہيں ہو تا 
بلکہ قبر ميں بھی اُن کا اعمال نامہ کھال ہوا ہے کيوں کہ امام يہاں موجود ہيں اور اُن کا زندگی ميں امام سے رابطہ تھا لہذا 

  ں انھيں ثواب ملے گا ۔ مسلسل قبر مي
اگر امام سے رابطہ ہو گيا تو ہر چيز آپ کے قدموں ميں آ جا ئے گی جس کا رابطہ امام سے ہو گيا وه دنيا کا بھی بادشاه 

آخرت ميں بھی اُس کے لئے نجات ہے را بطہ کے لئے اولين شرط يہ ہے کہ امام کے اخالق کی کچھ صفات ہم اپنے اندر 
اولنا محمد اوسطنا محمد” ق امام کو جانناہے تو کو ئی مشکل کام نہيں ہے کيوں کہ رسول خدا نے فر ما يا پيدا کريں اگر اخال

آخرنا محمد)) ہمارا پہال بھی محمد ہمارا در ميانی بھی محمد ہمارا آ خری بھی محمد ہم باره کے باره محمد ہيں لہذا جو اخالق 
جو اخال ق امام حسن کا ہے و ہی اخالق امام حسين کا ہے جو اخالق ہمارے  مو ال علی کا ہے وہی اخال ق امام حسن کا ہے

اہل بيت ٪کا ہے وہی اخالق ہم اپنے اندر پيدا کر ليا تو يقيناً امام سے رابطے ميں دير نہيں ہو گی ہمارے اہل بيت ٪کا اخالق 
ا اہل بيت ٪کس قدرحليم تھے ہم چھوٹی کس قدر اعلی تھا کس قدر عظيم تھا کہ دشمن بھی ان کے اندر نقص تالش نہ کرسک

چھوٹی باتوں پر غصہ ميں آ جا تے ہيں ايک شام کا رہنے واال آ يا اور امام حسن (ع) کو گالياں دينا شروع ہو گيا تو وه الفاظ 
اُس کو  اصحاب کے لئے نا قابل برداشت تھا انہوں نے کہا مو ال ہم اس کا جواب ديں گے تو موال نے کہا نہيں نہيں! جس قدر

بر ابھال کہنا تھا امام سنتے رہے آخر وه تھک گيا جب وه تھک گيا تو امام نے آگے بڑھ کر مسکرا کر فر ما يا تم مسافر 
لگتے ہو اگر تمہيں گھر کی ضرورت ہے تو ميں گھر دينے کے لئے تيار ہوں اگر بيمار لگتے ہو تو ميں تيرے لئے طبيب ال 

و تو ميں تيرا قرض ادا کر نے کے لئے تيار ہو ں يعنی اس نے بداخالقی کی حد کر دی نے کے لئے تيار ہوں اگر مقروض ہ
 پر قدموں کے امام روتے روتے کہ گئے ہو پيوست ميں دل کے اس امام قدر اس ․اور امام معصوم نے کر م کی حد کردی

ں نے پروپکنڈے سنے تھے جب مي خالف کے آپ جو تھی کی نہيں مالقات سے آپ نے ميں تک جب ال مو لگا کہنے گيا گر
ميں شام ميں تھا اورجب ميں نے آ پ کو نہيں ديکھا تھا تو دنيا ميں سب سے زياده مجھے آ پ سے نفر ت تھی دنيا ميں سب 
سے زياده آ پ سے دشمنی تھی مگر جب ميں نے ابھی آپ کو ديکھا تو اس وقت کائنات ميں سب سے زياده آپ سے محبت 

اخالق کيا ہے اگر وه اخالق ہمارے اندر آ جا ئے تبھی امام زمانہ سے رابطہ ہو گا را بطے کے لئے ہو گئی ہے اہل بيت کا 
ايک کام ضرور کيا کريں کم سے کم مہينے ميں ايک مرتبہ امام زمانہ کو اپنے گھر دعوت دياکرو جب کہ جو بھی ہميں 

کہ امام کو کم سے کم ايک مر تبہ اپنے گھر ميں  نعمتيں مل رہی ہيں وه سب امام کے صدقے ميں مل رہی ہيں ہميں چاہئے
بال ئيں اور خود امام نے فر ما يا ہم آ ئيں گے ہم کہيں گے امام کيسے آ ئيں گے امام نے فر ما يا: اے مومنوں جمعہ کے دن 

م رضا (ع) ميں جمعہنماز فجر کے بعد دعائے ندبہ کا انتظام کياکرو تو يقيناً ہم تمہارے گھر ميں آ ئيں گے مشہد ميں حرم اما
کے دن پچاس سا ٹھ ھزار کا مجمع ہو تا ہے اور وہاں دعائے ندبہ ہو تی ہے اور وہاں پر انہوں نے ايک خاص گھر امام 

زمانہ کا بنا يا ہے اُس کا نام انہوں نے مھديہ رکھا ہے وہاں پر بھی جمعہ کے دن دس بيس ہزار کا مجمع ہو تا ہے اور وہاں 
يا جا تا ہے بلکہ وہاں لو گوں کے گھروں ميں بھی دعائے ندبہ ہو تی ہے امام زمانہ سے رابطہ کر نے سب کو ناشتہ بھی د

کے لئے کم سے کم يہ دعائے ندبہ کا انتظام کيا جا ئے اس سے رزق ميں بھی ترقی ہو گی ا ور جو بھی بيماری ہو گی وه 
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  ختم ہو جا ئے گی ۔ 
کی والده ہر روز اپنے گھر ميں چھوٹی سی مجلس کا انتظام کر تی تھی نجف نجف اشرف ميں ايک شخص رہا کر تا تھا ان 

ميں ايک زمانہ ايسا آيا کہ وہاں وبا آئی ا ور جب وبا ا ٓئی تو کو ئی گھر نہ بچا کسی نہ کسی گھر ميں ايک دو لوگ مر چکے
نے بيٹھ گئے کہ ہم کيوں نہيں مرے انہيں تھے مگر اُن کا واحد گھرتھا کہ ان کے گھر کا کو ئی فرد نہ مر ا تو وه لوگ سونچ

  فقط يہ بات سمجھنے ميں آ ئی کہ ہر دن امام حسين کی مجلس منعقد ہو نے کی وجہ سے يہ ہوا ہے۔ 
اگر ہم چاہتے ہيں تا کہ امام زمانہ سے رابطہ منعقد ہو تو آپ اسالم کے لئے تبليغ کريں اگر آپ نے کسی غير مسلمان کو 

  ن جا نئے کہ امام کی زيارت نصيب ہو گی ۔ مسلمان بنا يا تو يقي
ميں جب امريکا ميں نيانيا انٹرنيٹ آ يا تھا اُس زمانے ميں اُن کا مشغلہ يہ ہو گيا تھا کہ وه عيسائيوں  ٩۵لکھنے واال کہتاہے 

سی دوران اُس سے مناظره کرے تو بہت بڑے بڑے پادريوں نے ان سے کتابيں مانگيں تو يہ اُن کا تبليغ کا سلسلہ تھا تو اُ 
شخص نے خواب ديکھا اور اُسی خواب ميں انہوں نے وه منظر ديکھا جو مباھلہ کا منظر تھا تو انہوں نے پرکٹکل ديکھا کہ 
اس سے کتنا ثواب ہو تا ہے اور کيسے اہل بيت را ضی ہو تے ہيں اور اپنی زيارت کراتے ہيں ديکھا کہ مباہلہ کے ميدان ميں

طر ح سے نصيب ہو ئی اگر آپ تبليغ اسالم کريں گے خصوصاً عيسائيوں کو مسلمان بنا نے کا پنجتن پاک کی زيارت اس 
کام شروع کريں گے تو امام زمانہ سے را بطہ ميں دير نہيں ہو گی فوراً آپ کا رابطہ ہو جا ئے گا يہودی پوری دنيا پر قابض

 ڈنٹ يا وزير ہيں يہ سب ان کے پٹھو ہو چکے ہيں۔ ہو چکے ہيں اس کی کو ئی سا زش مسلمانوں کے پاس نہيں ہے يہ پرسي
اقتصاديات پر ان کا کنٹرول ہے ميڈيا پر اُن کا کنٹرول ہے آج يہودی چا ہتے ہيں تا کہ سارے مسلمانوں کو اپنے کنٹرول ميں 

مسلمان بنا لے ليں عراق کے بعد پاکستان کا نمبر ہے تو لہذا صرف و صرف ہمارے پاس ايک طريقہ ہے کہ ہم عيسائيوں کو
ئيں تو ايک دن ان کی مجارٹی آ گے آ سکتی ہے کہ ان يہوديوں کا کنٹرول وہاں سے ختم ہو جا ئے يہ با ت بھی تجربے کی 
بنياد پر ہے جيسے انگلنڈ ميں کئی مسلمان کوشش کر رہے ہيں کہ برٹش گورمنٹ جيسے دوسروں اسکولوں کو برانچ ديتی 

ديں مگر نہيں يہ برانچ نہيں مل رہی تھی مگر جب اُن کا گانے واال مسلمان ہو گيا تو  ہے وه مسلمان اسکولوں کوبھی برانچ
اس نے اسکول کھوال کيوں کہ وه ان کا گورا تھا وه جا کر کيس لڑا جب اُ س کو اسکول بنا نے کی برانچ مل گئی تود وسرے 

ن کے بڑے بڑے پروفسرز کو ان کے اہم لوگوں کو مسلمانوں کے لئے بھی دروازے کھل گيا اگر ہم انہيں مسلمان بنائيں اگرا
مسلمان بنائيں تو يہوديوں کا زور ٹوٹ سکتا ہے اس کے عالوه کو ئی چاره نہيں ہے کيوں کہ ہمارے حکمران بھی ان کے 

ہيں پٹھو ہيں ہمارے ملک ميں سائنسدانوں کو ذليل کر ديا حاال نکہ سائنسدان کہتے ہيں کہ ہم ملک کی خدمت کر نا چا ہتے 
اب کون پاکستانی ا ٓئے گا کيوں کہ ايک دروازه ان کا بند کر ديا گيا ہے انہيں کہا گيا کہ اگر پاکستان جأو گے تو تمہيں ذليل 
کر ديا جا ئے گا احمد جن کا انتقال ہو گيا ہے انہوں نے بہت تبليغ کی مگران کی کتابيں پندره سولہ ہيں اس نے اپنی زندگی 

اده عيسائيوں کو مسلمان بنا يا تھا اس کی کتابينآ پ پڑھ ليں تو ايک عيسائی کو مسلمان بنا سکتے ہيں ميں پچاس ہزار سے زي
عيسا ئيوں کے پاس اصال ً کچھ بھی نہيں ہے توريت سے وه کئی مناظروں ميں شکست کھا چکے ہيں اور وه رو حانی طور 

 Holyيعنی حضرت عيسٰی تيسرا  jesesدوسر ا  Godک پر بالکل تباه ہو چکے ہيں ان کے يہاں تين خدا کا تصور ہے اي
gost يعنی روح القدس جب کہ ہمارے يہاں توحيد ہے ان کا عيقده خود ان کی کتاب سے ثابت ہو سکتا ہے کہ يہ قاتل ہيں ہو

کہ کو  There is non like godلی ٹرنی کا عقيده وه بالکل غلط ہے حضرت عيسی خدا نہيں ہيں نہ خدا کے بيٹے ہيں آ يت 
اس آ 13آ يت نمبر25کو ئی هللا جيسا نہيں ہے چپڑ “ ليس کمثلہ شئی”ئی خدا جيسا نہيں ہے يہ بالکل اسی آ يت کا تر جمہ ہے 

   look my servent jesesيت ميں يہ حضرت عيسٰی کو خدا کہہ رہا ہے 
ی توريت ميں يہ جملہ مو جود ہے خدا کہہ رہا ہے اے ميرے نوکر عيسی سن اب جو نوکر ہے وه خدا کيسے ہے خود ان ک

ا ٓپ خود عيسائيوں سے سوال کر سکتے ہيں کہ  look my servent jeses 18آيت کا نمبر  12اس انجيل کی آ يت چپڑ
عيسی کيسے خدا ہيں انہيں ہم کہہ سکتے ہيں کہ ديکھو خدا خود عيسٰی سے کہہ رہا ہے اے عيسی تم ميرے نوکر ہو اُس کے

ه بے انتھا اہم ہے صرف يہ آ يت اگر آ پ يا د کر ليں تو اُ ن کے عقيده کو بگاڑ سکتے ہيں چپٹر بعد دو سری آ يت و
 jeses replied" The most important camandment is this her o Israil theہے  29مارسورن آ يت کا نمبر 

lord over god is one only non  عيسائيوں ہمارا خدا ايک ہے( تين کہ حضرت عيسی نے عيسائيوں کو جواب ديا اے
نہيں ہيں) اور يہی ايک ہمارا خدا ہے ہمارا ماسٹر ہے اس کا جواب يہ عيسائی نہيں دے دسکتے ہيں ہم انھی کی کتاب سے 

  ثابت کرسکتے ہيں کہ يہ ھو لی ٹرنٹی کا عقيده غلط ہے يہ تو ريت و انجيل کے خالف ہے ۔ 
انہ کی زيارت پڑہا کريں امام زمانہ آ ج بھی ہماری مدد کر رہے ہيں مريضوں کو شفاجب بھی مشکل کا وقت ا ٓئے تو امام زم

ميں حملہ کيا گيا تو وہاں ايک مو من تھا بسيجی (يعنی رضا کا ر) تھااس کا نام  ۵دے رہے ہيں جب ايران ميں عمليات کربال 
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ے ہاسپٹل ميں داخل کيا گيا تو وه وہاں نماز جاويد تھا وه زخمی ہو گيا تھا اُ س کے کان کے پردے پھٹ گئے تھے تو اس
پڑھنے کے لئے مسجد ميں گيا تو اُس نے وہاں ديکھا کہ مسجد کو سجا يا گيا ہے تو اس نے لوگوں سے سوال کيا کہ ا ٓج 
ھا مسجد کيوں سجا ئی گئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آج پندره شعبان ہے امام زمانہ کی وال دت کا دن ہے تو وه مريض بھی ت

تو عشق امام اس کے دل ميں پيدا ہوگيا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ڈاکٹر کے پاس ا ٓيا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے 
ظاہراً العالج کر ديا ہے مگر آ ج پندره شعبان ہے ميں مسجد جمکران جا نا چاہتا ہوں اور وہاں جاکر التجا کروں گا کہ موال 

اال ڈاکٹر تو اُس نے قلم سے لکھ کر کہا کہ يہ کيسی باتيں کر رہے ہو تم پڑھے لکھے مجھے صحت عطا کريں کم ايمان و
آدمی ہو اگر ايسے ہی شفا ملتی تو پھر يہ ہاسپٹل بند ہو جا تے تو اُس کو اس جملہ سے زياده تکليف ہو ئی کہ يہ تو خود کو 

زما نے کے پاس طاقت نہيں ہے کہ امام زمانہ ايک  شيعہ کہہ رہا ہے مگر اس نے امام زمانہ کی توہين کی ہے يعنی کہ امام
مريض کو شفا دے سکيں مگر اُس نے ڈاکٹر سے کہا کہ بہر حال مجھے جا نا ہے تو وه مسجد جمکرآن آ گيا اور مسجد 

جمکران ميں دو رکعت نماز ادا کی اور رو رو کر دعا کی کہ اے موال مجھے اپنے کانوں کی فکر نہيں ہے مو ال اگر ميں 
پ پر ستر مرتبہ بھی قربان ہو جا ٔوں اور پھر زنده کيا جأوں تو بھی ميں پيچھے نہيں ہٹنے واال ہوں ميں پھر بھی آ پ کے آ

قدموں پر قربان ہو جأوں گا مگر ميں صرف اس ڈاکٹر کو بتا نا چا ہتا ہوں کہ ہمارے امام آج بھی مو منين کی مددکرتے ہيں 
ی تو اُس نے خواب ميں ديکھا کہ اچانک شور ہوا ہے کہ امام زما نہ آ رہے ہيں اس نے رو رو کر وہيں اس کی آنکھ لگ گئ

خواب ميں موال کی زيارت کی اوربہت ہی لذت حاصل کی اور واقعاً اگر کو ئی خواب ميں کسی معصو م کو ديکھے تو وه 
ذرا ليکن اس کے کان بالکل ٹھيک نہيں ہو پورا دن انسان کا نورانی گذرے گا اور اسی طرح ہوا کہ اُس کا وه پورا دن اچھاگ

ئے تھے اب جيسے ہی وه ہاسپٹل ميں داخل ہوا تو اچانک کسی نرس نے دروازه بند کيا تو اُس نے دروازے کی آ واز سنی تو
نرس سے کہا کہ جلدی سے ڈاکٹر کو بالٔو کہ ميرے کان ٹھيک ہو رہے ہيں تو لوگوں نے کہا کہ يہ کيسے ممکن ہے آ خر 

ر آ گئے اس کو معاينہ کے لئے لے گئے جب اس کے کانوں کے پردوں کو ديکھا کہ الحمد  وه بالکل صحيح سن بھی رڈاکٹ
  ہا تھا اور اسی طرح سے اس کی ساری مشکل کو امام زمانہ نے حل کردی۔ 

مل سکتی ہے ہمارے  اگر آج بھی اگر ہم امام زمانہ سے رابطہ کريں تو ہماری مشکليں حل ہو سکتی ہيں مريضوں کو شفا
امام موجود ہيں امام کی طرف سے کو ئی دير نہيں ہے ہمارے اندر جو خاميان ہيں ہمارے اندر طہارت کی کمی ہے ہمارے 
گناه زياده ہو گئے ہيں امام نے خود فر ما يا: اے شيعو! ہم تم سے دور نہيں ہيں تمہارے گناہوں نے تم کو ہم سے دور کرديا ۔ 

 

 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ٣مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  تيسری مجلس:
   )٨۶سورٔه ہود آيت “(بقية هللا خيرلکم ان کنتم مومنين ” فقد قال هللا تبارک وتعالٰی فی کتابہ المجيد بسم هللا الرحمن الرحيم 

هللا سبحانہ و تعالٰی اس آيہ کريمہ ميں ارشاد فر ماتا ہے بقية هللا جس ہستی کو ميں نے آج تک باقی رکھا ہے اگر تم مو من ہو 
تو بقية هللا کا وجود تمہارے لئے خير ہی خير ہے مو منين کے لئے وجود امام با برکت ہے اور خير و سعادت کا سبب ہے 

من ما ”کے لئے الزم ہے يہاں تک کہ يہ حديث جو شيعہ سنی کتابوں ميں ہے کہ فر ما يا معرفت امام حاصل کرنا ہر مو من 
اگر کوئی مرجا ئے ا ور زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اُس کی “ ت و لم يعرف امام زمانہ مات ميتة جاھليہ

ہالت تھی، يعنی جس نے اپنے زمانہ موت جہالت کی موت ہے ، يہاں جہالت سے مراد وہی کفر ہے جو اسالم سے پہلے ج
 ہونگے امام ميں زمانے ہر کہ ہے بتالرہی حديث خود يہ ․کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو وه ابو جہل کی طرح مر گيا

   ہے۔ نہيں خالی سے وجود کے امام زمانہ ،کوئی گے کريں حاصل معرفت تو
يعنی شيطان جو گمراه “ اعوذبا من الشيطان الرجيم”پہلے  سے تالوت ،ميری کہا نے آن قر کہ ہے يہ دليل عقلی دوسری

کرنے واال ہے اسے ابھی تک مو ت نہيں آ ئی ہے شيطان کے بارے ميں سارے مسلمانوں کا عقيده ہے کہ يہ کمبخت ابھی 
ود ہے تو عدل تک زنده ہے عقلی دليل يہ ہے کہ اگر گمراه کرنے واال موجود ہے ا گر هللا کے راستے سے ہٹانے واال مو ج
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  الہی کا تقاضا ہے کہ ہادی بھی موجود ہو ۔ 
خدا عادل ہے يہ کيسے ممکن ہے کہ شيطان موجود ہو هللا کے راستے سے ہٹانے واال مو جود ہو مگر هللا کے راستے پر بال 

ے جارہے ہيں سوره آ ل نے واال موجود نہ ہو لہذا امام آج بھی موجود ہيں ہماری کو تاہياں ہيں کہ ہم امام سے دور ہو تے چل
(سورٔه آل “ يا ايھا الذين ٰا منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوهللا لعلکم تفلحون ” عمران کی آخری آيت ميں هللا فر ماتا ہے 

يہاں خدا تين حکم دے رہا ہے اے مومنو! ذکر کرو پھر کہہ رہا ہے صبر کرو پہلے بھی کہا کہ صبر کرو ) ٢٠٠عمران آيت 
  کہہ رہا ہے صبر کرو يقيناً ان دونوں صبروں ميں کو ئی فر ق ہے ۔ پھر بھی 

حضرت محمد باقر (ع) سے سوال کيا گيا کہ موال يہ آيت ہميں سمجھ ميں نہيں آ رہی ہے کہ خدا دو مرتبہ کہہ رہا ہے کہ 
فظ استعمال کيا تو اور ان سے را بطہ کرو دو مرتبہ صبر کا ل“ ورابطو”صبر کرو اے مو منو! صبر کرو اور صبر کرو 

امام نے تفصيل فر ما ئی يہ جو پہلی مرتبہ صبر کا حکم ہے اُس سے مراد يہ ہے کہ پروردگار کی جو جو چيز آپ پر واجب 
کی ہے اسے اداکريں چاہے وه نفس پر گران گذرے مگر صبر کريں کيوں کہ نفس کو عبادت پسند نہيں مثال نماز فجر پڑھنی

کے مطابق کہ وه کہے گا کہ يہ نيند کا وقت ہے پوری رات جاگے ہو ئے ہو بستر پر سو جا ٔو ہے مگر کب اٹھنا ہے نفس 
مگر اٹھ کر نماز پڑھی تو يہ نفس پر گران گذرتا ہے مگر صبر کرو يہ امام کا حق ہے ادا کرو يتيمون کا حق ادا کرو اسی 

و حج واجب ہو گيا ہے گرمی کا موسم ہے يا سر طرح سے اگر جہاد کا حکم آ جا ئے تو جہاد سخت ہے مگر اُس پر صبر کر
دی کا موسم ہے مگر صبر کرو يہ صبر ہے ، او ردو سرا جوصبر ہے دوسری مرتبہ جو صبر کا لفظ آ يا يہ اُس کے لئے 
 ہے کہ دشمن اسالم جب تم پر حملہ کريں ء دشمنان اہل بيت ٪جب تمہيں تکليفيں ديں تا کہ تم اہل بيت کا دامن چھوڑدو وہاں

  پر دامن اہل بيت ٪ مت چھوڑنا قرآن کے دامن کو مت چھوڑ نا بلکہ صبر کرنا ۔ 
کہ رابطہ قائم کرو امام تفصيل فر ما تے ہيں يہ جو رابطے کا حکم ہے کہ رابطے قائم کرو يہ “ ورابطو ”اور پھر فر ما يا 

خدا فر ما رہے ہيں کہ امام سے رابطےکن سے رابطے قائم کرنا ہے ؟ يہ اپنے زمانے کے امام سے رابطے ميں رہو رسول 
قائم کرو ، امام سے را بطے قائم کرنا کو ئی مشکل کام نہيں ہے جيسے ہم شوق رکھتے ہيں کہ فر زند زہرا کی زيارت کريں
ادھر خود امام بھی بعض مو منين سے ملنے کا شوق رکھتے ہيں ہمارے اندر صالحيت پيدا ہو جائے تو امام کی زيارت ميں 

نہيں ہے خود امام چاہتے ہيں کہ بعض مومنين سے مالقات کريں کيوں کہ ان کے ا ندرصالحيت ہے سر کار امام جعفر دير 
صادق (ع) فر ما تے ہيں کہ مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبض قدرت ميں ميری جان ہے ، امام قسم اٹھا کر کہہ 

کے لئے بھی کبھی کبھی قسم کھائی جاتی ہے اس کائنات ميں رہے ہيں تا کہ کو ئی شک نہ کرے اور بہت اہميت بتال نے 
کچھ ايسے مومنين ہيں جن کی نظر ميں دنيا کی ساری دولتيں جن کی نظر ميں دنيا کے سارے سو نے جواہرا ت پوری دنيا 

ہہ رہے ہيں کے خزانوں کی قيمت اُن مو منين کی نظر ميں مچھر کے پر کے برابر بھی قيمتی نہيں ہيں امام قسم کھا کر ک
ميں اُن کی زيارت کا شوق رکھتا ہوں امام کہتے ہيں کہ ميں شوق رکھتا ہوں کہ اُن مو منين کے ساتھ گفتگو کروں اصحاب 
نے سوال کيا ہو گاکہ مو ال اُن کے صفات کيا ہيں کہ وه خاموشی ميں رہتے ہيں اور يہ خاموشی ذکر خدا ہے ذکر اھل بيت 

ہ ہے اور اُن کی ايک صفت يہ ہے کہ وه نماز کو قائم رکھتے ہيں اُن کی ايک صفت يہ ہے ہے يہ خا موشی اما م سے رابط
کہ وه حالت فقر ميں اور اميری ميں بھی وه مو منين کی مدد کرتے ہيں يہ گناه ہے جو رکاوٹ ہے کہ ہم اپنے موال کو نہيں 

کہ جو انسان کو امام سے دور کرتی ہے اگر ديکھ پا تے ہيں اور دوسری رکاوٹ کيا ہے وه حب دنيا پيسہ کی محبت ہے 
ہمارے اندر حب دنيا ہے تو يہ رکاوٹ ہے کہ ہم امام سے دور ہوتے چلے جا ئيں گے اور دوسرا گناه ہے جو رکاوٹ ہے 

جب امام زمانہ تشريف ليکر آ ئيں گے تو انسان کی عقل اتنی بلند ہو جا ئے گی کہ انسان کی نظر ميں سونا اور خاک برابر 
  گا۔  ہو

روايت ميں ہے کہ ايک خاتون پو رے سونے ميں ڈوبی ہو ئی کوفہ سے ليکر دوسرے شہر جا ئے گی تو کو ئی اسے نہيں 
لوٹے گا کو ئی اسے اذيت نہيں دے گا اور ايک آدمی کئی کيلو سونے ليکر چال ئے گا کہ کو ئی مستحق ہے کو ئی زکات 

يں مستحق ہو ں مگر آج کو ئی مستحق بھی نہ ہو مگر آ کر کہے گا کہ ميں لينے واال ہے کو ئی آ کر يہ نہيں کہے گا کہ م
مستحق ہو ں مجھے دے دو آ يت هللا نراقی نے خوب جملہ کہا : کہ کيا ميں اُس شئی کا عاشق بنو جس کے بارے ميں مجھے 

جو دولت سے محبت کر تا  يقين ہے کہ ميں اُس سے جدا ہو نے واال ہوں اور وه مجھ سے بے وفائی کرنے واال ہے؟ انسان
ہے اس لئے کہ اُس کی عقل ناقص ہے جب امام آ ئيں گے تو انسان کی عقل ترقی کرے گی کيا ہو گا کہ دولت کی محبت 

انسان کے اندر سے بالکل ختم ہو جا ئے گی اور اُس کی جگہ پر خدا کی محبت کا نور آ جا ئے گا کيوں کہ خدا کی محبت 
  اور اسی طرح سے ا ہل بيت کی بھی محبت قبر و قيامت ميں بھی ساتھ رہے گی۔  قبر ميں بھی ساتھ رہے گی

رسول خدا (ص) نے پيسہ کی حقيقت کو بتال نے کے لئے اصحاب کو دريا کے کنارے جمع کيا اور رسول خدا نے اپنا ہاتھ 
ر چند قطرے پانی کے لگے ہيں کيا ان دريا ميں ڈاال اور پھر نکا ال اور فر ما يا ميرے صحابيو! يہ بتأو يہ جوميرے ہاتھ پ
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قطرات کا مقابلہ دريا سے کيا جا سکتا ہے کہا دريا کا مقابلہ ان چند قطرات سے کيا جاسکتا ہے سب نے کہا يہ کيسے ہو 
سکتا ہے يہ تو چند قطرے ہيں يہ تو اتنا بڑا در يا ہے بس اتنا سننا تھا تو يہيں پر هللا کے رسول نے فر ما يا: اے ميرے 

صحابيو! اے مسلمانو! کبھی دنيا کی ال لچ ميں مبتال نہ ہونا دنيا کی پوری زندگی يہ پانی کے چند قطرات کے برابر ہے اور 
بل تؤثرون الحياة الدنيا و االخرة خير ”آخرت کی زندگی وه بہتے ہو ئے پانی کی طرح ہے اور يہی جملہ قر آن ميں بھی ہے 

يہ دنيا کی زندگی چند قطره کے برابرہے کچھ بھی نہيں ہے خواب ہے مگر آ خرت کی اے ) ١۶/١٧سورٔه االعلی “(وابقٰی 
  زندگی ابدی زندگی ہے ۔ 

امام زمانہ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لئے دعائے عہد کو اگر کو ئی چاليس دن مسلسل پڑھے اگر غذا حرام نہيں ہے اگر 
ی زيارت ہو جا ئے گی دعائے عہد کے کيا معنی ہيں؟ اس کے معنیکوئی گناه رکاوٹ نہيں ہے تو انشاء هللا خواب ميں امام ک

يہ ہيں کہ آپ امام زمانہ کے ہاتھ پر بيعت کر رہے ہيں اور دوسرا يہ کہ روزانہ امام کا صدقہ نکا ليں امام کے صدقہ سے 
کتے ہيں اُس رقم سے بہت برکتيں ہو تيں ہيں بہت فوائد ہو تے ہيں اور اس صدقہ سے غريب بچيوں کی شاديان بھی کرواس

غريب بچے پڑھ بھی سکتے ہيں سرحد ميں ايک گأوں کے لوگ وہاں صدقہ ديتے ہيں ايک دفعہ وہاں پر تيس ھزار لوگوں 
نے حملہ کيا واقعاً وہاں امام زمانہ کے صدقے سے وه تيس ھزار لوگو ں کا لشکر شکست کھا گيا اور الحمد  مو منين 

وط ہو گئی ان کی جان محفوط ہو گئی يہ سب امام زمانہ کا صدقہ ہے ہر کھانے سے پہلے محفوط ہو گئے ان کی عزت محف
صدقہ ديا کريں را بطے کے لئے صدقہ ضرور ديا کريں اور تيسرا يہ کہ غير مسلمانوں کو مسلمان ضرور بنايا کريں (جنگ

وں نے مذہب اہل بيت کو قبول کيا ہے اور اخبار) ميں ہے کہ انگلنڈ کی اخبار سے رپورٹ ہے کہ انگلنڈ ميں کئی ہزار لوگ
شيعوں کے انگلش اسکولوں ميں بچوں کو احمديت کی کتابيں پڑھا يا کريں تا کہ وه عيسائيوں کو مسلمان بنا سکيں اور اسی با

ئبل سے انہيں ہم شکست دے سکتے ہيں آج تک کو ئی بھی عيسائی مسلمان سے جيت نہيں سکاہے کيوں کہ اسالم دين حق 
اسالم دين فطرت ہے اگر کو ئی عيسا ئی کو مسلمان بنا نا ہے تو سب سے پہلی بحث تو حيد کے با رے ميں کرنی ہے ہے 

کيوں کہ اُن کے يہاں تين خدا ہيں اُن سے کہا جا ئے کہ حضرت عيسی کو کيوں خد ا کہتے ہو تو وه کہتے ہيں کہ تو ريت 
توريت ميں ہے کہ خدا نے کہا کہ تم ميرے  Only begoten sonاور انجيل ميں ہے کہ حضرت عيسی خدا کے بيٹے ہيں 

بيٹے ہو يہ بيٹے کا لفظ با ئبل ميں ہر ايک کے لئے استعمال ہو اہے کہ ہم اُن کو دو منٹ ميں شکست دے سکتے ہيں کہ آپ 
يسی کے لئے نہيں آکا لفظ فقط حضرت ع sonاس آ يت ميں ہے کہ  22آ يت نمبر  4چيپڑ نمبر  110کا يہ نظريہ غلط ہے آية 

يا بہت سے لوگوں کے لئے آ يا ہے کہ خدا نے کہا کہ تو ميرا بيٹا ہے کيونکہ يہ کتاب تحريف شده کتاب ہے يہ اصل کتاب تو
 thus said juha israil if my son even my first born sonنہيں ہے اس وجہ سے اس ميں اتنی بہت سی غلطياں ہيں 

يل ميرا بيٹا ہے مگر يہ ميرا پہال بيٹاہے اگر آ پ کہہ رہے ہيں کہ بيٹے کا لفط حضرت عيسی کے اس آ يت ميں ہے کہ اسرائ
لئے آ يا ہے تو يہ بيٹے کا لفظ اسرائيل کے لئے بھی آيا ہے بلکہ خدا نے کہا کہ يہ ميرا پہال بيٹا ہے پھر آپ اسے کيوں خدا 

   chapter2يعنی زبور  palmsکا بيٹا نہيں مانتے ہو دوسری آ يت
verse7 ((jahoha has said on to me حضرت دأوود پر وحی نازل ہو ئی حضرت دأوود نے فر ما يا: کہ خد انے ((

تو ميرا اپنا يا ہوا بيٹاہے جو لفط  begoten sonتو ميرا بيٹا ہے اور پھر يہ بھی لکھا ہے  Thow are my sonمجھے کہا 
يہاں پر بھی آ ئے حضرت داؤود کو بھی خد ا نے کہا تو ميرا بيٹا ہے ہما حضرت عيسی کے لئے استعمال ہو ئے ہيں وہی 

رے يہاں تو ايسی کو ئی بات نہيں ہے کيوں کہ يہ تحريف شد ه کتاب ہے اور خدا نے اسرائيل کو بھی کہا کہ تو ميرا بيٹا ہے 
صرف تم ميرے  Onlybegoten sonاور ممکن ہے کہ عيسائی يہاں پر بھی ايک سوال کريں گے کہ وہاں پر ہے کہ 

  کا لفظ بائيبل ميں غلط استعمال ہوا ہے۔  Onlyبيگوٹن سن ہو يہ
اور اس  Fifty thousand earar in bibleاس بائبل ميں پچاس ہزار غلطياں ہيں ايک کتاب چھپی ہے کہ اس ميں ہے کہ 

 Ibrahamاہيم کے بارے ميں ہےحضرت ابر 17آيت نمبر  chapter 11سے کوئی عيسائی انکار نہيں کرسکتا ہے ھبريو
who had reseved gods promes about secrifise his one and noly son Ishaq  حضرت ابراہيم نے وعده نبھا يا

کا لفط استعمال ہوا جب کہ حضرت ابراہيم کا دوسرابيٹا اسماعيل بھی  Only sonاور وحی آئی کہ اپنے بيٹے کو قربان کريں 
غلطی ہے کہ يہاں لکھا ہوا ہے صرف ايک بيٹا اسحاق جب کہ حضرت ابراہيم ايک بيٹا نہيں ہے بلکہ  موجود ہے يہ اُن کی

  حضرت اسماعيل بھی ہے لہذا ان کو مسلمان بنا نا کو ئی مشکل کام نہيں ہے ۔ 
ہيں وه دوسرا يہ لوگ خود مسلمان ہو رہے ہيں يہ کيوں معنويت کی وجہ سے کيوں کہ وه روحانيت کے طور پر مر رہے 

لوگ روحانيت کے لئے تڑپ رہے ہيں کيوں کہ ان کے پريسٹ انتہا ئی غليظ حرکتوں ميں مبتال ہيں اُن کو سب سے پہلے رو
حانيت کا طريقے دکھا نا ہے کيوں کہ اُن کے يہاں ٹنشن بہت زياده ہيں اگر ہم ان کو تھوڑا سا ذکر بتا ديں تھوڑی سی عبادت 
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ا ئيں گے اور اسالم ميں رو حانيت کی کو ئی کمی نہيں ہے ہمارے سہاں رو حانی اتنی عبادتيں بتا ديں يہ فوراً مسلمان ہو ج
ہيں جب بھی يہ نيو مسلم حضرت امام رضا کی زيارت کو آتے ہيں وه لوگ خود کہتے ہيں کہ ہم نے زندگی ميں ا تنی رو حا 

وں ميں ہمارا جی بھرتا ہی نہيں ہے کم ازکم تين چار نی لذت کا مزا نہيں چکھا تھا يہ نيومسلم کہتے ہيں کہ ہميں دو گھنٹ
گھنٹے ہم زيارت کريں اور اُن کے يہاں شوشل پروبلم بہت زياده ہيں طالقيں اس قدر زياده ہيں کہ اُس کی انتہا نہيں ہے اور 

کو رو حانيت کی  عيسائيوں کے يہاں اس کا کو ئی سالوشن نہيں ہے الحمد  اسالم کے پاس بہترين نسخے ہيں اگر ہم کسی
  طرف ال ناچا ہيں تو پہلے ہمارے اندر تھوڑی بہت رو حانيت ہو نی چاہئے۔ 

ہم پہلے ديکھيں کہ ہمارا فرشتہ سے رابطہ ہو تا ہے يا نہيں اگر ہمار ا فر شتہ سے ر ابطہ نہيں ہو تا تو امام سے کيسے را 
حد)) يہ هللا کا نا م ہے اس ميں بھی اثر ہے با وضو ہو کر تنہا بطہ ہو گا تو يقينا ً ہما رے اندر گناہوں کی غالظت ہے (( اال

کو پانچ مرتبہ پڑھيں اس کا ذکر خلوت “ االحد ” ئی ميں يہ ذکر کر نا ہے کہ تا کے ديکھيں کہ ہماری رو حا نيت کتنی ہے 
ھر آپ چا ہتے ہيں کہ ميں اکيلے ميں کرنا ہے مگر شرط يہ ہے کہ ساتوں اعضا پاک ہوں اگر ساتوں اعضا پاک نہ ہوں پ

) ٧٩سورٔه واقعہ آيت “(ال يمسہ اال المطھرون ” ہميں نورانی فرشتہ نظر ا ٓئے تو يہ ممکن نہيں ہے کيوں کہ هللا نے فرما يا 
يہ جو روحانی مقامات ہيں انہيں نجس آنکھيں نہيں ديکھ سکتی ہے اور زبان سے غيبت بھی نہ کرينآ ج کل معاشره کو غيبت 

بر با د کر ديا ہے اس زمانے ميں غيبت کو کوئی گناه ہی نہيں سمجھتا ہے يہ بہت بڑا خطرنا ک گناه ہے يہ  نے تباه اور
يہ شيعہ سنی سب نے “ الغيبة اشد من الزنا”انسان کو گرا ديتا ہے هللا کے پيارے رسول محمد مصطفی (ص) فر ما تے ہيں 

  فر ما تے ہيں کہ غيبت زنا سے بدتر ہے ۔ لکھا ہے اس حديث ميں کو ئی شک نہيں ہے هللا کے رسول 
مگر لوگ مسجد ميں بيٹھ کر غيبت کر تے ہيں قر آن پڑھتے رہتے ہيں مگر بيچ ميں غيبت کر تے ہيں غيبت سے خطرنا ک 
کو ئی گناه ہی نہيں ہے اس زمانے ميں غيبت وبا کی طرح پھيل گيا ہے آ ية هللا صدر الدين شيرازی کہتے ہيں ميں نے ديکھا 

ہ دو لوگ آ پس ميں بيٹھے غيبت کر رہے تھے ليکن دونوں کے منھ سے جہنم کی آگ نکل رہی ہے اس سے بڑھ کر عالمہک
طبا طبا ئی تفسير الميزان جو انہوں نے لکھی وه اپنے ايک شاگر دکے پاس ا ٓئے جيسے وه داخل ہو ئے اور کہا کہ يہاں چند 

بو ميں سونگ رہا ہوں تو لوگوں نے کہا قبلہ آپ صحيح فر ما رہے ہيں چند  گھنٹے پہلے گناه ہواتھا اور اُس کی نجاست کی
گھنٹے پہلے کسی نے کسی کی غيبت کی تھی عالمہ طبا طبائی اُس شاگرد سے کہتے ہيں بيٹے اگر چاہتے ہو روحانی 

رو حا نی مقامات  مقامات تجھے مل جا ئيں تو فوراً اس گھر کو بدل دو جس گھر ميں تم ره رہے ہو اس ميں رہکر تجھے
حاصل نہيں ہونگے اُ س نے کہا يہ آپ کيسی بات کہہ رہے ہيں ہم عادی ہو چکے ہيں تو انہوں نے فر ما يا: کيا جس گھر ميں
زنا ہو تو کيا کو ئی وہاں رو حانی مقامات حاصل کر سکتا ہے او ر هللا کے رسول کہہ رہے ہيں کہ غيبت زنا سے بھی بدتر 

بڑا گناه ہے تو وہاں پر اُس گھر ميں کيا بر کات ا ٓئيں گی کيا فرشتے آئيں گے جہاں صبح و شام غيبت ہے اگر غيبت زنا سے
ہو رہی ہے اس زمانے ميں لوگ بعض گناہوں کو اصالً گناه ہی نہيں سمجھتے ہيں اگر آپ کے سامنے کو ئی شراب پئے تو 

ٹھے غيبت کر رہا ہے ا ور آ پ کچھ بھی نہيں کہہ رہے کياآپ اجازت ديں گے توکيسے ممکن ہے کو ئی ا ٓپ کے سامنے بي
ہيں آپ بيٹھے سنتے ہيں مگر روکنے کی ہمت نہيں ہے کتابوں ميں لکھا ہے عالمہ طبا طبا ئی امام خمينی کے ساتھ تيس 
وراً سال رہے ہيں شاگردوں نے کہا مگر کسی کو جراء ت نہيں ہو تی تھی کہ ان کے سا منے کسی کی بھی غيبت کريں وه ف

جالل ميں آکر روکتے خبر دار مسلمان کی غيبت نہ کرو اس زمانے ميں غيبت بڑھتی چلی جارہی ہے اس لئے رو حانيت 
ختم ہو تی چلی جا رہی ہے ساتوں اعضاء بدن پاک ہو نا چاہئے پھر آپ اپنا کمره بند کرليں اور قبلہ رخ ہو کر تسبيح ليکر 

زار مر تبہ پڑھيں تو کيا ہوگا ايک مرتبہ پروردگار آ پ کو فر شتہ کی زيارت کر ا شروع ہو جا ئيں االحد اس ذکر کو پانچ ہ
ئے گا اگر فر شتہ کوديکھ ليا تو يقيناً آ پ کے اندر معنويت ہے رو حانيت ہے دل ابھی مرده نہيں ہے تو اب ا ٓپ کے لئے 

يک دن اپنے امام زمان سے بھی رابطہ آگے بڑھنا مشکل نہيں ہے اگر آ پ فر شتہ سے سامناکر سکتے ہيں تو ايک نہ ا
  کرسکتے ہيں۔ 

ميں انگلنڈ ميں ايک انگريز مسلمان ہو ا تو اسے مدرسہ ميں ڈال ديا ہمارے  85يہ انگريز رو حانيت کے بھوکے ہيں 
مدرسوں ميں جو پہلی کتاب پڑھاتے ہيں وه عربی گرامر کی ہے ضرب ، ضربا ضربو ا کہ اس نے ما را فال ں نے ما ر ا 

س نے کہا يہ کيا پڑھا رہے ہو کہ ا ُس نے ما را فالں نے مار ا اُس نے کہا ميں تو رو حا نيت حا صل کر نے ا ٓيا ہوں اگر اُ 
آپ روحانی اعمال سے آشنا ہو ں گے تو يقيناً اُس کی مدد کر سکتے ہيں ايک شخص افريقا ميں مبلغ ہيں کہتے ہيں جب ميں 

کے نازم سے وہاں پر کئی سال سے بار ش نہيں بر سی تھی وہاں تبليغ کر نے گيا تو وہاں  افريقا گيا وہاں ايک گأوں يوگانڈا
کے لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر رہے ہيں اور آ پ تبليغ کر رہے ہيں پہلے ہمارے پيٹ کا تو سو چئے تو وہاں کے 

انہوں نے کہا اگر ا ٓپ کا مذہب سچا  لوگوں نے کہا اگر آ پ با رش بر سائيں گے تو ہم سب کے سب مسلمان ہو جا ئيں گے
ہے تو آپ دعاء کريں اور با رش برسے تو جو بھی آپ کا مذہب ہے ہم قبول کر ليں گے اُس شخص نے کہا يہ ميرے لئے 



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

 
 

امتحان تھا ميں نے کہا پروردگا ر اگر يہ لوگ مسلمان ہو جا ئيں تو بارش برسا فقط تيرے لئے تيرے خاطر اُس نے کہا ميں 
و جمع کيا اور صحيفہ سجاديہ ميں سے دعا نکالی اور ان سے وعده ليا کہ وعده پکا کہ مسلمان ہو جا ٔو گے انہوں نے سب ک

نے کہا ہاں شيعہ مسلمان ہو جا ئيں گے اُس نے کہا ميں ا ٓگے بڑھ کر بڑے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگی تو دعا 
  لمان ہوگيا ۔ کے دوران بارش آگئی ا ور پورا کا پورا گأوں مس

ہما رے يہاں فقط ايک چيز کی کمی ہے وه ميڈيا ہے کہ ہمارا اپنا چينل نہيں ہے کچھ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہيں مگر 
-ابھی تک نہيں ہے اگر ہمارا ايک شيعہ چينل ہو تو ہم ہزاروں نہيں الکھوں کو شيعہ بنا سکتے ہيں کيسے ؟ مشہد امام رضا 

ہ کتنے ايسے العالج مريض شفا پاتے ہيں جن کا دنيا ميں کو ئی عالج ہی نہيں ہو تا ہے مگرکے روضے پر ہر سال ہر مہين
وه وہيں تک محدود ہے صرف ريڈيو پر اعالن ہو جا تا ہے يانقاره بجا ديتے ہيں کہ معجزه ہو گيا ہے يہ معجزات جو ہيں ان 

ہ ہم پوری دنيا کو دکھا ئيں کہ ہمارے امام وه ہيں جو آج بھی وه کی ويڈيو فلم ہو نا چا ہئے ہما ر ا اپنا چينل ہو نا چا ہئے تا ک
معجزه کر رہے ہيں جو حضرت عيسی کياکرتے تھے کر بال ميں بھی يہی ہے کو ئی دن خالی نہيں جہاں کنسر کے مريض 

ہے اُ س پرآ نا شفا پا تے نہ ہوں يہ معجزے کتابوں ميں تو آ جا تے ہيں مگر آج جو ٹکنولوجی ہے آج جو ڈش چينل ميڈيا 
چاہئے تو ہزار ہا انسانوں کی ا ٓنکھيں کھليں گی ايک عيسائی بچہ تھا جو بول نہيں سکتا تھا اُس کی والده اُس کو امام رضا 

کے روضے پر ليکر آ گئی اور اُس نے خواب ميں ا ما م رضا (ع) کو ديکھا اور وه بچہ آدھی را ت کو اٹھا اور بات کر نے 
حيران ہو گئی کيا ہوا اُس نے بتال يا کہ ميں نے ايک نورانی شخص ديکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ بات کرو لگا اُس کی والده 

ميں نے کہا کہ بات نہيں کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ ميں نے تجھے شفادی ہے ہمارے يہاں کتنے معجزے ہو تے ہيں 
ھل بيت ٪ آ ج بھی معجز نما ہيں ہما رے يہاں ايک حسينی چينل مگر ہمارے يہاں ميڈيا نہيں ہے کہ ہم بتال سکيں کہ ہمارے ا

  ہو نا چا ہيے۔ 
 اختتام 

 

 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ۴مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  چوتھی مجلس:
   )٨۶سورٔه ہود آيت “(بقية هللا خير لکم ان کنتم مومنين ”قال هللا تبارک و تعالٰی فی کتابہ المجيد بسم هللا الرحمن الرحيم 

بقية هللا کا وجود تمہارے لئے خير “ بقية هللا خير لکم ان کنتم مومنين” هللا سبحانہ و تعالٰی قرآن کريم ميں ارشاد فر ما رہا ہے 
يا ايھا الذين آمنوا ” ہے اگر تم مو منين ميں شامل ہو اسی طرح سے آل عمران آخری آيت ميں پروردگار کا حکم مل رہا ہے 

اس آ يت ميں خدا فر ما رہا ہے را بطہ قائم کريں را بطہ ميں رہيں معصوم امام سے رابطہ ميں“ ا اصبروا و صابروا ورابطو
رہيں يہاں مراد امام زما نہ ہيں اپنے زمانے کے امام سے رابطہ ميں رہو معرفت امام بھی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ 

انسان اپنے امام کے ساتھ را بطہ ميں رہے“ ابطو ر”زمانے کے امام کی معرفت حاصل کريں يہ حکم ہے صيغہ امر ہے کہ 
  معرفت بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور رابطہ ميں رہنا بھی ضروری ہے۔ 

بعض لوگ جو شيعوں کے خالف بہت بڑا پروپيگنڈه کرتے ہيں کہ شيعہ جو ہيں وه حضرت علی (ع) کو نبی سے بھی بڑھا 
ت سے بڑھا ديتے ہيں تو اس کا جواب يہ ہے کہ يہ شيعہ حضرت علی (ع) ديتے ہيں يا يوں کہتے ہيں کہ شيعہ امامت کو نبو

سر کار مآب حضرت محمد مصطفٰی (ص) کے مقام سے نہيں بڑھا تے ہيں قطعاً يہ شيعوں کا عقيده نہيں ہے کيوں اس لئے 
می پر فخر ہے تو  مو ال علی خود فر ما تے ہيں کہ ميں رسول کے غال موں ميں سے ايک غال م ہوں مجھے پيامبر کی غال

يہ ہمارا عقيده ہے البتہ مسئلہ امامت جوہے وه خود قرآن ميں اس کی بحث ہو ئی ہے کہ امامت کا در جہ نبوت اور رسالت 
کے درجوں سے بلندہے مگر ہمارے نبی جو ہيں وه سيد المرسلين ہيں يہاں سيد انہيں معنوں ميں کہ امام المرسليں ہيں جتنے 

سردار اور امام ہيں امامت کا مقام رسالت اور نبوت کے مقام سے بلند ہے اور اُس کے لئے قرآنی آ  بھی رسول ہيں اُن کے
اے “ انی جاعلک للناس اماما”يات ہيں کہ حضرت ابراہيم نبی رسول نے جب امتحان ميں کامياب ہو گئے تو خدا نے فر ما يا 
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در جوں سے بلند ہے اب مو ال علی کيوں کہ امام ہيں اور  ابراہيم ہم نے تمہيں امامت عطا کی يعنی امامت کا در جہ سب
امامت کا در جہ سر کار رسالت مآب کے سواء تمام انبياء سے بلند ہے اور اُس کے لئے دليل کيا ہے دليل ميں آ يت مباہلہ ہے

اے ميرے محبوب ان ) ۶١ن آيت عمرا آل سورهٔ (“․․․فقل تعالوا ندعوا ابنائنا وابنائکم ” کہ مباہلہ ميں پروردگار نے فر ما يا 
عيسائيوں سے کہدو کہ تم اپنے بيٹوں کو ال ٔو ہم اپنے بيٹوں کو ال ئيں گے تم اپنے خواتين کو ال ٔو ہم اپنی خواتيں کو ال ئيں 

ر تم اپنے نفسوں کو ال ٔو ہم اپنے نفسوں کو ال ئيں گے تمام مفسرين نے لکھا کہ مباہلہ کے دن سر کا“ انفسنا انفسکم”گے 
رسالت مآب علی کو اپنا نفس بنا کر لئے آ ئے اس سے کسی مفسر کو انکا ر نہيں کہ انفسنا کی جگہ پر علی کو هللا کے 
رسول اپنا نفس بنا کر ال ئے تو سا رے مسلمانوں کا عقيده ہے کہ ہمارے نبی سيدالمرسلين ہيں ،ہمارے نبی کا چہره تمام 

ی آ نکھيں تمام نبيوں کی ا ٓنکھوں سے افضل ہے ہمارے نبی کی زبان تمام نبيوں کے چہروں سے افضل ہے ہمارے نبی ک
نبيوں کی زبانوں سے افضل ہے ہمارے نبی کے ہاتھ تمام نبيوں کے ہاتھوں سے افضل ہے تو اسی طرح سے ہمارے نبی 

  تمام نبيوں کے نفسوں سے افضل ہيں ۔ 
ث قدسی روايات ميں ہے حضرت ابراہيم (ع) کو جب پروردگا ر لہذا ہر مسلمان پر معرفت امام حاصل کر ناواجب ہے يہ حدي

نے خلق کيا حضرت ابراہيم نے ديکھا کہ عرش کے چاروں طرف چوده انوار ہيں حضرت ابراہيم نے سوال کيا ما لک يہ 
ر ميں فر کون ہيں پروردگار نے کہا يہ محمد مصطفٰی (ص) يہ علی المرتضٰی (ع) ہے يہ فاطمة الزہرا (س) ہيں يہاں تک آخ

ما يا يہ امام مہدی (عج) ہيں يعنی انبياء نے بھی اہل بيت کی معرفت حاصل کی ہے اُس کے بعد ابرا ہيم نے ديکھا کہ يہ چوده
انوار کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہيں اس قدر زياده ہيں کہ انہيں کو ئی گن ہی نہيں سکتا ہے ابراہيم نے سوال کيا 

ں آ پ نے تو بتال ديا يہ کون ہيں مگر ان کے چاروں طرف يہ دوسرے انوار جو گھوم رہے مالک يہ چوده ان کے بارے مي
ہيں يہ کون ہيں يہ چوده معصومين کے شيعہ ہيں شيعوں کا مقام کس قدر بلند ہے اگر ہم واقعاً حقيقی شيعہ بن جائيں توہمارا 

 فر نے ہيم ابرا حضرت ہيں شيعہ يہ يا فرما ․گےوجود نوارانی ہو جا تا ہے تو ہم چوده معصومين کے گرد گھومتے رہيں 
 ايک کی ان ابراہيم اے: يا ما فر نے پروردگار ؟ ہے کون شيعہ کہ پہچانيں کيسے ہم ہے کيا پہچان کی ان مالک ميرے: مايا

ہ پہلی ي کی اُن ہيں پڑھتے نماز رکعات61 اکاون ميں رات اور دن يہ ہيں شيعہ کے بيت اہل ميرے جو يہ کہ ہے يہ نشانی
 ہے تا ہوجا مشکل وقت بعض لئے ہمارے بھی پڑھنا نماز رکعات ستره مگر ہيں کہالتے تو شيعہ کو خود ہم آج ․نشانی ہے 

 ہيں پڑھتے شيعہ نماز رکعات اکاون وه کہ ہے وه گئی سنائی کو ابراہيم جوحضرت نشانی توپہلی بناہے بيت اہل عاشق اگر
عت نماز فجر پڑھتے ہيں تو اس کے ساتھ دو رکعت نماز مستحب پڑھيں جب ظہررک دو آپ جب ہيں طرح کس رکعات اکاون

کی نماز واجب پڑھتے ہيں تو اُس کے ساتھ دو دو رکعت کرکے نماز مستحب پڑھيں جب عصر کی نماز پڑھتے ہيں تو اُس 
ے نماز مستحب کے ساتھ دو دورکعت کرکے مستحب نماز پڑھيں اسی طرح سے مغرب وعشا کی نماز بھی دو دوکعت کرک

 نشانی کی شيعوں اہيم ابر اے: يا ما فر نے خدا ․پڑھيں اور نماز تہجد جو گياره کعت ہے جو فجر سے پہلی پڑھی جا تی ہے
 آ بلند حيم الر الرحمن هللا بسم ميں نماز يہ يا ما فر ہے کيا نشانی دوسری پروردگار ہيں پڑھتے نماز رکعت اکاون يہ کہ ہے يہ
ں ابراہيم نے فرمايا پروردگارشيعوں کی تيسری نشانی، فر ما يا يہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہي پڑھتے سے واز

ہيں الحمد  ہم سب اس پر عمل کرتے ہيں فر ما يا پروردگار اس کے عالوه شيعوں کی نشانی خدا کی آواز آئی نماز ختم 
ميں کيا يہ شکر کا سجده بھی بڑی نعمت ہے ،جب  کرنے کے بعد شيعہ سجده شکر ادا کرتے ہيں جو حسين نے کربال

  حضرت ابراہيم نے يہ صفات سنی تو کہا مجھے بھی ان چہارده معصومين کے شيعوں ميں شامل کر دے ۔ 
حضرت ابر اہيم خليل هللا کہہ رہے ہيں پروردگار جو اکاون رکعات نماز پڑھتے ہيں وه شيعہ جو سجده شکر ادا کرتے ہيں وه 

تہجد پڑھتے ہيں پروردگار مجھے بھی شيعوں ميں داخل کردے ۔ اگر کو ئی اس حديث کو انکا ر کر ے تو آ  شيعہ جو نماز
يت قرآن مو جود ہے جب حضرت ابراہيم نے دعاء کی کہ مجھے محمد و آل محمد کے شيعوں ميں شامل کر دے تو سوره 

بٰرِھيِمَ◌◌َ ” آ يت نازل ہو ئی ٨٣صافات کی  اے ابراہيم ہم نے تجھے بھی شيعوں ) ٨٣(سورٔه صافات آيت  “و اِنَّ من شيعتِہ اَلِ
  ميں شامل کرديا۔ 

اے انسان غافل اگر تم لوگ شيعوں کو کافر کہتے ہو پہلے تو قرآن کو پڑھ لو کہ کون کون شيعوں ميں شامل ہيں ،حضرت 
م سے دور نہيں ہيں چند سال پہلے ابراہيم بھی شيعوں ميں شامل ہيں جب بھی مشکل پڑے اپنے موال کو بال ئے مو ال ہرگز ہ

کا واقعہ ہے کہ ايران ميں ايک مو منہ خون کے کنسرکے مرض ميں مبتال ہو گئی ڈاکٹروں نے اُسے تقريباً العالج کرديا اُس
کی موقت قريب تھی اُس نے اپنے شوہر سے کہا کہ حج کا موقع قريب ہے مجھے حج پر لے چلو مجھے رو ضہ رسول پر 

جنت البقيع لے چلو شايد مجھے وہاں شفا مل جا ئے اُس نے دوسرا تقاضا شوہر سے کيا کہ مجھے تين راتيںلئے چلو مجھے 
خانہ خدا پر عبادت کرنے کے لئے دو اُس کے شوہر نے کہا ٹھيک ہے تو وه خاتون وہاں تين را تيں جاگ جاگ کر يہ مو منہ
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ے وه پروردگار سے امام زمانہ کے صدقہ دعاء مانگ رہی رو رہی ہے پروردگار مجھے امام زمانہ کے صدقہ ميں شفا د
ہے اور کہہ رہی ہے اے پروردگار اگر تو مجھے شفا دينا چاہتا ہے تو پہلے مجھے بتا يا جا ئے کہ تجھے شفا مل رہی ہے 

رکعت  تا کہ مجھے يقين ہوجا ئے کہ ميری دعاء قبول ہو گئی ہے تيسری رات اس مو منہ نے طواف کيا طواف کے بعد دو
نماز پڑھنا چا ہتی تھی حجر اسماعيل کے قريب تھی تو اسے اچانک ايک نورانی شخصيت نظر آئی انہوں نے اسے کہا کہ 
کيا تم نماز پڑھناچا ہتی ہو تو اس مومنہ نے کہا جی کہا ٹھيک ہے ميں راستہ بنا ديتا ہوں انہوں نے اپنا ہاتھ حجر اسماعيل 

ا مجمع تھا مگر ايسی خلوت ہو گئی کہ مجھے ايسا لگ رہا تھا کہ گو يا ميرے سواء کوئی پررکھا حج کا زمانہ تھا الکھوں ک
اُس مقام پر نہ تھا مگر يہ مومنہ ابھی تک متوجہ نہيں ہو ئی ہيں يہ کون سی شخصيت ہے وه مو منہ نماز ميں مشغول تھی 

کھڑی ہے انہوں نے مجھ سے کہا دوسری  اور جب ميں نے نماز کو ختم کيا ميں نے ديکھا کہ وہی نورانی شخصيت وہاں
نماز بھی پڑھنا چاہتی ہو؟ تو ميں نے اُن سے کہا اے بزرگ ميں بيمار ہوں ميں زياده نماز بھی نہيں پڑھ سکتی ہوں فقط 

دعأوں ميں مشغول رہتی ہوں تو انہوں نے کہا تجھے پروردگار نے شفا عطا کی ہے تيری بيماری ختم ہو گئی ہے جا اور زم 
کا پانی پی لے اُس خاتون نے کہا ميں ايک مرتبہ زمزم کے پانی کی طرف بڑھی توجو پلٹ کر ديکھا وه نورانی شخصيتزم 

نظر نہيں آئی اور جيسے پانی پيا اور اُس کے بعد ميں کچھ خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی تو پھر تہران واپس آ کر 
  حمد کہ کنسر کا کو ئی بھی اثر باقی نہيں رہا ۔ معاينہ بھی کيا توخود ڈاکٹر بھی حيران تھے کہ ال

آج بھی ہمارے امام زنده ہيں آج بھی ہمارے امام مدد کر رہے ہيں مگر شرط يہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ امام کو پکاريں 
رکعات نماز  اور وه شرائط جو پروردگار نے حضرت ابراہيم کو بتال ئے وه شرا ئط ہمارے اندر ہو نا چا ئيں کہ ہميں اکاون

 کا عوام يہ․پڑھنی چاہئے افسوس کی بات ہے کہ دوسرے فر قہ ہم سے نماز ميں آ گے ميں اور ہم پيچھے ره گئے ہيں 
 ايسے ہے نہيں ہی ضرورت کی نماز ک ہيں کہتے جو ہيں گئے ہو پيدا لوگ فاجر اور فاسق ايسے بعض ہے نہيں قصور
ً  کی قرآن جو ہيں لوگ يہ شيطان ہے جو انسان “ اقيموا الصالة ” ں قرآن ميں اتنی مرتبہ آ يا ہے کہ ہي تے کر مخالفت صريحا

  کو نماز سے روکتا ہے آج بھی شيطان کے نمائندے ہيں جو اپنے درسوں ميں آ کر نماز سے روک رہے ہيں ۔ 
عہ چا ہتے ہيں کہ اماممعصوم نے فر ما يا کہ ہمارے شيعہ وه ہيں جو کبھی نماز تہجد کو ترک نہيں کرتے ہيں اگر ہمارے شي

  زمانہ سے رابطہ قائم کريں تو نماز تہجد کو کبھی ترک نہ کريں۔ 
بہن زينب مجھے نماز تہجد ميں ” امام حسين (ع) کے آخری وصيتوں ميں سے ايک وصيت ہے کہ مو ال حسين نے فرما يا 

امام زين العابدين “ م عليک يا ابا عبدهللا السال” اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد کربال کی طرف رخ کر کے کہيں “ ياد کرنا 
(ع) فر ما تے ہيں کہ اس وصيت پر سيد زاديوں نے ايسا عمل کيا، امام فر ما تے ہيں جس رات خيمہ جل رہے تھے جو رات 

ے قيامت کی رات تھی اُس رات بھی ہماری کسی بی بی کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی امام زين العابدين فرماتے ہيں انہوں ن
بڑے بے رحمی سے ہميں قيدی کيا کبھی پتھروں کی بارش برستی تھی کبھی پانی ملتا تھا کبھی نہيں کبھی دھوپ ميں کھڑا 
کر ديتے تھے کبھی تازيانہ مارتے تھے يہ پورا راستہ بہت سخت تھا راستے ميں کتنے بچے شہيد ہو گئے مگر امام فر ما 

نماز تہجد قضا نہ ہوئی امام زين العابدين فر ماتے ہيں بس ايک مرتبہ شام  تے ہيں پورے راستے ميں ہماری کسی بی بی کی
کے زندان ميں آدھی رات کا وقت تھا ميں نے ديکھا ميری پھوپھی زينب اٹھيں ميری پھوپھی نے جا کر وضو کيا مگر ميں 

طبيعت کو ٹھيک ہے ميں نے آ پ  نے ديکھا ميری پھوپھی بيٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہيں ميں نے کہا پھوپھی اما ں آپ کی
کو کبھی بيٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہو ئے نہيں ديکھا پھوپھی کی آواز آئی سجاد بيٹے زندان ميں کھا نا اتنا کم آ تا ہے کہ ہم 

  بچوں ميں تقسيم کر ديتے ہيں اب مجھ ميں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کروں۔ 
قضا ہو جا ئے نماز تہجد يہ خاص نشانی ہے اس کو کبھی ترک نہ کيا کريں نماز تہجد پڑھنے  مو من ہو کر اور نماز تہجد

والے کی سکرات بہت آسانی سے ہو تی ہے نماز تہجد پڑھنے والے کے لئے قيامت کے دن شفاعت اہل بيت ہے نماز تہجد 
صاً وه نماز تہجد پڑھنے واال جو نماز پڑھنے واال جب قيامت کے دن ا ٓئے گا اُس کے چہرے سے اتنا نور نکلے گا خصو

تہجد کے ساتھ حسين مظلوميت پہ آ نسوں بہائے اگر نماز تہجد کی عادت ڈاليں گے تو امام زمانہ سے رابطہ ہو جا ئے گا 
رابطہ کے لئے دوسری اہم چيز تبليغ اسالم ہے امربالمعروف بھی وہی تبليغ ہے اگر ہم تبليغ کريں گے تو ہماری آنے والی 

ليں بچ سکيں گی ورنہ يہودی خبيث پورا اسالمی ممالک کو غالم بنا نا چا ہتے ہيں سياستدانوں کو ذليل کيا جارہا ہے اس نس
لئے صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے ايک ہی راستہ ہے کہ مسلمان منظم طريقے سے مل کر عيسائيوں کومسلمان بنا 

کہ يہوديوں کا زور ٹوٹ جا ئے اس وقت عيسائی بھی يہوديوں کے غالم  ئيں تا کہ ان کی عيسائيوں کی اکثريت ہو جا ئے تا
ہيں کچھ بول نہيں سکتے ہيں ساری اقتصاديات يہوديوں کے ہاتھ ميں ہے اسلحہ کی فکٹرياں يہوديوں کی ہے جسے صدر بنا 

ہو تو يورپ امريکا ميں  ئيں يہوديوں کے ہاتھ ميں ہے اگر ہم ان عيسائيوں کو بيدار کر يں کہ تم خود يہوديوں کے غالم
  انقالب آسکتا ہے اور يہوديت ختم ہو سکتی ہے ۔ 
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سال ميں آ رام سے پانچ دس عيسائی مسلمان بن جاسکتے ہيں، آپ انٹرنيٹ کے ذريعے سے پانچ چھ گروپ کو ميسج بھيج 
کے پيچھے لگ جاتے  سکتے ہيں اور وه لوگ روحانيت کے لئے مر رہے ہيں بھوکے ہيں ،حتٰی کہ يہ ہندوستان کے لوگوں

ہيں تا کہ انہيں وہاں سے کچھ روحانيت مل جائے عيسائيت مرچکی ہے ،يہ بھی يہوديوں کی پالننگ ہے اس وقت يورپ 
امريکا ميں تبليغ اسالم کا بہترين موقع ہے ايک روحانی طريقے سے اور ايک خود بائبل کے طريقے سے اور خود فلسفی 

  مسلمان بناسکتے ہيں ۔ اندازميں بہترين طريقے سے انہيں 
ہمارے يہاں توحيد ہے اور اُن کے يہاں ہونيٹرنٹی کا مسئلہ ہے کہ وه حضرت عيسی کو خدا ما نتے ہيں اسی کتاب سے پانچ 

چپٹر آيت  ۵منٹ ميں ہم اُن کا عقيده باطل کرسکتے ہيں ۔ اگر حضرت عيسی خدا تھے تو يہ آ يتيں کيا کہہ رہی ہيں بائبل 
 And Hazrat Jesus with you himself in to the wilderness andی کے بارے ميں ہے حضرت عيس ١۶نمبر

prayed to his god  اس آ يت ميں صاف لکھا ہے کہ حضرت عيسی نے اپنے خدا کی عبادت کی ہم کہيں گے اگر خود
کہ وه لوگ خود اپنی کتاب نہيںخداتھے تو پھر عبادت کس کی کيا کرتے تھے۔ ہم ان کو بہت جلد مسلمان بنا سکتے ہيں کيوں 
 ٣٩And going littleآيت  ٢۶پڑھتے ہيں يہ اُن کے پريسٹ اُن کو گمراه کرتے ہيں اور دوسری آ يت متی کی انجيل چپٹر

way forword he is jesus coverd his facepray and said "My father if it is possible late me stufe passe 
away from me   

عيسی سجده بھی کررہے ہيں اور سجده ميں يہ دعاء کی کہ پروردگارا ممکن ہے کہ يہ ميری مشکل مجھ سے دو حضرت 
رکردے يہ کيسا خدا ہے کہ خود مشکل بھی دور نہيں کرسکتا يہ جملہ بتال رہے ہيں کہ حضرت عيسی خدا نہيں ہيں بنده ہے 

مسلمان بنا سکتے ہيں مگر سب سے بڑا مسئلہ رو حانيت کا ہے يہ خدا کانبی ہے ايسی بہت زياده آيتيں ہيں جن سے ہم ان کو 
لوگ اس وقت رو حانيت اور معنويت کے شديد بھوکھے ہيں اور يہ معنويت اور روحانيت پہلے ہم پيدا کريں گے تبھی کسی 

بھی پڑھتے ہيں غير مسلمان کو مسلمان بنا سکتے ہيں لوگ بہت سارے مسلمان ہيں مگر ہم معنويت طور پر صفر ہيں کلمہ 
مو من بھی کہالتے ہيں مگرہمارا معنوی اور روحانی اسٹيج صفر کے برابر ہے کبھی صفر سے بھی کم ہے جب مو من کا 
روحانی اور معنوی اسٹيج بلند ہو گا تو امام سے رابطہ ہوگاکبھی انسان کی غفلت کی وجہ سے انسان کادل مرجاتا ہے نکاح 

ذتيں ہيں يہ لذتيں پانچ منٹ اور دس منٹ ميں ختم ہو جاتی ہيں انہيں لذتوں کی وجہ سے کی لذت کھانے کی لذت يہ فانی ل
بعض لوگ گناہوں ميں مبتال ہو جاتے ہيں اسی کے بارے ميں مو ال علی کا بڑا حسين جملہ ہے مو ال فر ماتے ہيں اے نادان 

تے ہيں گناه کی لذت ختم ہوجاتی ہے مگر اُس کی  انسان لذت کی وجہ سے تو اندھا ہو گيا گناه ميں گرگيا مگر مو ال فر ما
نجاست اور اُس کا عذاب ہميشہ کے لئے ره جاتا ہے مگر يہ کہ انسان توبہ کرے گناہوں کی وجہ سے انسان کا قلب دل روح 

از تہجد کے بالکل مرده ہو جاتی ہے اگر ہميں ان کو دوباره زنده کرنا ہے تو اُس کے بارے ميں علماء نے فر ما يا اگر آپ نم
وقت اٹھتے ہيں اور اگر آپ کو دعاء اور نماز ميں لذت نہيں مل رہی ہے يہ انبياء کی لذت امام زين العابدين (ع) فر ماتے ہيں 

خدا نے جو لذت نماز ميں رکھی ہے جو لذت نماز تہجد ميں رکھی ہے وه کائنات کہ کسی چيز ميں نہيں رکھی ہے مگر هللا 
کے لئے حرام قرار ديا ہے اور اس کا عالج کيا ہے اور اس کا عالج يہ ہے آپ نماز فجر کی آذان  نے اُس لذت کو گنہگاروں

حی خدا کا نام ہے يعنی حيات دينے واال “ يا حی يا قيوم ” سے بيس منٹ پہلے اٹھ جائيں اور قبلہ رخ ہوکر بيٹھ جائيں اور 
يا من ” ہے تو ميرے اس مرده دل کو زنده کردے اُس کے بعد پروردگار ميں نے گناه کر کے اپنے دل کو ما رديا ہے تو حی 

پروردگار تو ميرا رب ہے تو ہی ميرا خدا ہے اگر تو نے مجھے زنده نہ کيا تو کون ميرے اس مرده دل کو “ ال الہ االانت
يں آپ کو نتيجہ م دن چار تين يعنی گی ئے ہوجا قبول دعاء جلد سے جلد جو ہے ذکر وه يہ ہيں کہتے علماء ․زنده کرے گا

مل جا ئے گا اس کے بعد انسان معنوی لذتيں حاصل کرتا ہے اگر انسان معنوی لذتيں حاصل نہ کرے تو اُس کا درجہ 
حيوانيت کے برابرہے کہ حيوان کو دعاء سے لذت نہيں ملتی ہے ہم انسان ہيں مگر گناہوں کی وجہ سے اتنا گر جا تے ہيں 

جاتی ہے رو حانی طور پر ہم مريض ہو جاتے ہيں اور دوسرے مصائب امام حسين، يہ کہ وه لذت ہمارے اندر سے ختم ہو 
  رو حانی بيماريوں کا عالج ہے۔ 

مو ال علی نے ريا کاری کو شرک کہا ہے فر ما يا: اگر تو نے هللا کی عبادت ميں بندوں کو شريک کيا تو اس کے بارے ميں 
  اور شرک سے بڑا کو ئی گناه نہيں ہے۔ “ الرياء ھو شرک کلہ”بھی ہے  نبی کی حديث بھی ہے اور مو ال علی کا فر ما ن

 اختتام 
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 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ۵مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  پانچويں مجلس
(سورٔه “ بقية هللا خيرلکم ان کنتم مومنين ”قال هللا تبارک وتعالٰی فی کتابہ المجيد و فر قانہ الحميد بسم هللا الرحمن الرحيم 

   )٨۶ہود آيت 
امام کا وجود تمہارے لئے خير ہے اگر تم “ بقية هللا خيرلکم ان کنتم مومنين”قرآن کريم ميں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہاہے 

  مومن ہو۔ 
خصوصاً غيبت کبرٰی ميں مو منين کے لئے کچھ ذمہ دارياں ہيں ان ميں سے ايک معرفت امام حاصل کرنا ہے ہر مومن 

اگر کسی کو مو ت آ جائے اور زمانے کے امام کی“ لم يعرف امام زمانہ مات ميتة جاھلية من مات و” مسلمان پر فر ض ہے 
معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے اس کی موت کفر کی موت ہے معرفت امام حاصل کرنا تمام 

ہ سے رابطہ برقرار کرنا بھی شرائطيعنی امام زمان“ رابطوا”مسلمانوں پر فر ض ہے يہ سوره آل عمران ميں ہے کہ فرمايا: 
ميں سے ہے ۔ احاديث سے معلوم ہوتاہے کہ غيبت کبرٰی ميں مومنين اپنے مرکز کو مضبوط کريں کيونکہ دشمن اسالم مرکز

کيد ہے کہ غيبت کبرٰی ميں مو منين اپنے مر کز �پر حملہ کرتا ہے۔ کيونکہ شياطين ہميشہ مومنين ميں انتشار چا ہتے ہيں تا
  متحد رہيں۔ پر 

تمام شيعوں کا مرکزان کے مراجع ہيں ہمارے مجتہدين ہيں جن کے بارے ميں امام زمانہ نے فرما يا ميں غيبت کبرٰی ميں جا
رہاہوں اے شيعو! مگر ہم تمہيں بے وارث چھوڑ کر نہيں جارہے ہيں تم پر الزم ہے تم پر واجب ہے اس عالم کی تقليد کرنا 

  علم ہو اور سب سے زياده متقی ہو ۔ جوزمانے ميں سب سے بڑا ا
لہذا آج کل اسالم کہ خالف اور شيعت کے خالف يھوديوں کی طرف سے بڑی بھيانک سازشيں ہو رہی ہيں يہ يھوديوں ہی 
کی پالننگ ہے کہ عراق پر بھی قبضہ ہو اور ديگر اسالمی ممالک پر بھی امريکا خبيث کا قبضہ ہو اور اسی سلسلہ ميں 

مشغول ہيں ، مگر يہوديوں نے شيعوں کے خالف سازشيں تيار کی ہيں ہم سونچيں گے کہ پاکستان کے  شيعوں کے خالف
شيعوں کا تو اسرائيل سے کو ئی ڈائريکٹ کوئی مسئلہ بھی نہيں ہے وه ہمارے خالف سازش کيوں تيارکريں گے اور اس کا 

ہے ہيں کہ اب فلسطيينيوں کے دلوں سے موت کا جواب يہ ہے کہ آج جو آپ فلسطينيوں کے دلوں ميں جذبہ شہادت ديکھ ر
خوف ختم ہو گياہے يہ لوگ ہر روز جام شہادت نوش کر رہے ہيں دو سال سے قربانيوں پر قربانياں دے رہے ہيں يہ جو 
جذبہ شہادت فلسطينيوں ميں جو آج ديکھ رہے ہيں يہ لبنان کے شيعوں کا صدقہ ہے يہ پہلے بھی اسرائيل تھا ليکن ان دو 

لوں ميں اسرائيل کا ملين کا نقصان ہوا ہے ان کے لوگ بھاگ رہے ہيں ان کی تجارت تباه ہو رہی ہے يہ سب جذبہ شہادت سا
ہے جو فلسطينيوں کے پاس ہے اور انہوں نے يہ جذبہ شہادت لبنان کے حزب هللا شيعوں سے سيکھا ہے اور حزب هللا کے 

ميں امام خمينی کی فکر تھی کہ جو قوم مرنا سيکھ لے اسے دنيا کی شيعوں نے بھی فکر ان تک پہنچائی يہ جو اس صدی 
کوئی طاقت ما رنہيں سکتی سب سے بڑا نمرود سب سے بڑا فر عون ان کی سب سے بڑی دہمکی يہی ہو تی ہے کہ ميں 

ا کی کوئی طاقت تمہيں ما ردوں گا تو اس حملہ کے بارے ميں امام خمينی (ره) فرماتے ہيں : جو قوم مرنا سيکھ لے اسے دني
مارہی نہيں سکتی ہے موت ايک لمحہ کے لئے ہے ، مگر ياد رکھئے جو قوم موت سے ڈرتی ہے وه ہزار ہزار بار ذليل بھی

ہو تی ہے اور ہزار ہزار بار مرتی بھی ہے اصل يہ فکر دينے والے ہمارے امام حسين (ع) ہيں امام حسين (ع) نے کر بال 
کی زندگی سے عزت کی موت بہترہے يہ يہوديوں کو جو عربہا ڈالرز کا نقصان ہوا ہے يہ ميں بھی درس سکھا يا ہے ذلت 

اصل ميں اس کے پيچھے شيعوں کی فکر ہے لبنان کے شيعوں کی فکر ہے لہذا يہوديوں نے سوچا کہ ہم اس کا انتقام شيعوں 
 ايک سے ميں اُن ․يں تيار کی ہيںسے ليں لہذا امريکيوں اور يہوديوں نے مل کر شيعيت کے خالف تين خطرناک سازش

 انہوں ا لہذ ئے جا بن فرقہ ايک ندر ا کے شيعوں کہ تا ئے جا کرديا داخل کو عقائد وہابی اندر کے شيعوں کہ ہے يہ سازش
ميں بارے کے دعا کی زمانہ امام لوگ وه اور ہيں دی لکھ بھی کتابيں نے انہوں اور ہے ليا بھی خريد کو لويوں مو ايسے نے
تے ہيں کہ يہ دعاء پڑھنا بدعت ہے يہ کيوں بدعت ہے اس دعاء کو مراجع پڑھتے ہيں علماء مجتہدين پڑھتے ہيں کيوں کہ کہ

اس دعاء ميں آپ لوگ کہتے ہيں يا محمد يا علی پھر کہتے ہيں ادرکنی ادرکنی ہماری مدد کريہ مدد تو ڈائرکٹ خدا سے 
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منکر ہو رہے ہيں اور يا رسول خدا کے بھی منکر ہو رہے ہيں يہ جو مانگی جاتی ہے اسی طريقے سے وه ياعلی کے بھی 
ہم يا علی مدد کہتے ہيں ہم اپنی طرف سے نہيں کہتے ہيں ہم يہ ياعلی مدد قرآن کی آيتوں سے ثابت ہے يا علی مدد احاديث 

قرآن ميں کئی آيتيں ہيں جن پيامبر سے ثابت ہے يا علی مدد نادعلی سے ثابت ہے يا علی مدد تو ريت و انجيل سے ثابت ہے 
ميں پروردگار نے فرما يا اگر کوئی هللا کے نبی سے مدد مانگ رہا ہے يا هللا کے ولی سے مدد مانگ رہاہے گويا وه خدا 

خدا فر ما ) ٢۵سورٔه حديد آيت “(وانزلنا الحديد فيہ باس شديد و منافع للناس”سے مدد مانگ رہا ہے سوره حديد ميں آيت ہے 
م نے لوہہ کو آسمان سے نازل کيا ہے جس ميں لوگوں کے لئے نفع بھی ہے اور شديد لڑائی بھی ہے آج جو عيسائی رہا ہے ہ

ہمارے دشمن ہيں يہودی جو ہمارے دشمن ہيں وه اعتراض کريں گے يہ قرآن کی آيت غلط ہے لوہہ کبھی آ سمان سے نازل 
مہارے قرآن کی آيت غلط ہے قرآن ميں ہے کہ ہم نے لوہہ کو ہوتے ہو ئے ديکھا ہے ہم کہيں گے نہيں ديکھا ہے تو يہ ت

آسمان سے نازل کيا لوہہ تو زمين سے نکلتا ہے اگر اس اعتراض کا جواب نہيں ديا تو کيا ہوگا يہ قرآن کی عزت و عظمت 
ديا گيا شيعہ کا مسئلہ ہے اگر قرآن کی ايک آيت غلط نکلے گی تو کہيں گے کہ قرآن سارا غلط ہے، اب اس کا جواب کيا 

مفسر ہو يا سنی مفسر ہو اسالم کی عظمت کو بچا نا ہے لہذا ہر مفسر نے شيعہ مفسر نے سنی مفسر نے اس کا جواب يہ ديا 
ہے کہ ايک لوہہ ايسا ہے جو زمين سے نہيں نکالہے بلکہ آسمان سے نازل ہوا ، يہ کون سا لوہہ ہے يہ کب نازل ہوا ہے تو 

يں جب مو ال علی (ع) پيامبر اسالم کی حفاظت کر رہے تھے مو ال کی تلوار ٹوٹ گئی تو غيب مفسرين نے لکھا جنگ احد م
يہ وه لوہہ ہے جو زمين سے نہيں آسمان سے آيا هللا سبحانہ و تعالٰی اس “ ال فتٰی اال علی ال سيف اال ذوالفقار ” سے آ واز آئی 

وليعلم هللا من ”ذکر کيا تا کہ کسی کو شک و شبہہ نہ رہے فرما يا  آيت ميں پہلے ذوالفقار اور اُس کے بعد صاحب ذوالفقار کا
هللا کو علم ہے کہ کون هللا کا مدد گار ہے اور هللا کے رسولوں کا مدد گار ہے ) ٢۵(سورٔه حديد آيت “ ينصره ورسلہ بالغيب

گر ہزاروں رسولوں کا مددگار ہے يہ صاحب ذوالفقار تو اکيال ہے م“ رسلہُ ”ايک رسول نہيں کہا بلکہ يہ جمع کا صيغہ ہے 
ظاہراً موال علی ہمارے نبی کے زمانے ميں ہيں مگر قرآن يہ کہہ رہا ہے کہ علی ايک رسول کے مدد گار نہيں علی ہزاروں 

رسولوں کے مددگارہيں دوسرے زمانے ميں موال علی موجود نہ تھے؟ اب اس سوال کا جواب کہاں سے ملے تو آگے کے 
  علی غيب ميں رہکر رسولوں کا مددگار ہے۔ “ بالغيب”الفاظ ہيں 

يہ قرآن کی آيت ہے قرآن سے ياعلی مدد ثابت ہے تو اگر مو ال علی غيب ميں رہکر رسولوں کی مدد کر سکتے ہيں تو ہم 
ہ مو گنہگاروں کی مدد کيوں نہيں کرسکتے ہيں تو ريت اور انجيل ميں کتنی مرتبہ موال علی کا ذکر آيا ہے اُس ميں آ يا ہے ک

   ۴٩چپٹر آ يت ما نمبر 27ال علی نے کس کس کی مدد کی ہے کتنے انبياء کی مدد کی ہے متھيو
))It about three o"clock jeuses cried out with loud shourt  انجيل ميں لکھا ہوا ہے کہ “ )) ايلی ايلی لماشبکتنی

ے تو ايک مرتبہ حضرت عيسٰی نے بلند آ واز سے تين بجے کا وقت تھا جب حضرت عيسٰی کو پھانسی کے تختہ پر لے گئ
اے ايلی ميری مدد کے لئے آ ٔو يہی جملہ ہم جب عيسائی ممالک ميں جاتے ہيں جب اُن “ ايلی ايلی لما شبکتنی ” فريادکی 

وں سے کہتے ہيں اے عيسائيو! تم تو يہ کہتے ہوحضرت عيسٰی خدا ہيں اگر حضرت عيسٰی خدا ہيں تو موال علی سے مدد کي
  مانگ رہے ہيں ۔ 

اب آپ کو معلوم ہوا کہ ياعلی توريت سے ثابت ہے انجيل سے ثابت ہے زبور سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے يہ يہوديوں 
کی سازش ہے کہ شيعوں کے ا ندر ايک اور فرقہ پيدا کرديں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کردو کيونکہ انہوں نے فلسطينيوں کو 

موت کا ڈران کے دلوں سے نکاالہے ان خبيثوں نے تين حملہ شيعت پر کئے ہيں تا کہ  شہادت کا جذبہ ديا ہے انہوں نے
شيعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائيں ايک مسئلہ يہ ہے کہ يہ لوگ اس سازش ميں کيسے کامياب ہو گئے کيسے ايسے لوگ 

ب ہوتا ہے جب سرحد کمزور ہو ۔ہمارے اندرداخل ہوگئے يقيناً کہيں نہ کہيں ہماری سرحديں کمزور ہيں دشمن اُس وقت کاميا
اگر ہماری سرحديں مضبوط ہوں تو دشمن کبھی بھی ہم پر حملہ کرنے ميں کامياب نہيں ہوسکتا ہے ہميں اپنی سرحدوں کو 
مضبوط کرنا ہے ہماری سرحديں کہاں کمزور ہيں کہ دشمن تين حملوں ميں کامياب ہوچکا ہے کہ ہم موال کے عاشق تو ہيں 

والے تو ہيں ايک غلطی جو ہم با ر بار کر رہے ہيں کہ ہم معصوم امام کے فرمان پر عمل نہيں کر رہے ہيں موال کے ماننے 
يہاں ہماری سرحديں کمزور ہيں ہم خود کو عاشق کہلواتے ہيں محب اور شيعہ کہلواتے ہيں مگر اپنے ائمہ معصومين کے 

مزور ہيں ہماری سب سے بڑی کتاب اصول کافی ہے امام فرامين پربعض مقامات پر عمل نہيں کرتے ہيں وہيں سر حديں ک
صادق (ع) فر ما تے ہيں: اے شيعو! ہر عالم سے دين مت لينا ہمارے يہاں کيا معيار ہے ہمارے يہاں کو ئی معيار ہی نہيں 

ہم اُس کو ہے اگر کو ئی کسی مدرسہ کا پڑھالکھا ہی نہيں ہے کو ئی سٹی فکرٹ بھی نہيں ہے اگر اچھا مقرر خطيب ہے تو 
ممبر پر بڑے احترام سے بٹھاتے ہيں اور دس بيس ہزار ديتے ہيں يہ دين کا مسئلہ ہے مثال اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور ام بی بی 
اس فيل ہو تو آپ اُس کے پاس عالج کے لئے نہيں جا ئيں گے وہاں لوگوں کے جان کا خطره ہے اگر ممبر پر کو ئی فاسق آ 

خطره ہے مگر اس پر کوئی معيار ہی نہيں رکھا گيا ہے اگر کوئی اچھا خطيب ہے تو ہم اُسے کہيں گيا تو انسان کے ايمان کا 
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گے کہ يہ بڑا اچھا مو لوی ہے اُسے ہم ممبر پر بٹھاليتے ہيں يا مثال زياده آيتيں پڑھتا ہے تو ہم کہيں گے کہ يہ زياده آ يتيں 
ھاليتے ہيں يعنی ہمارے يہاں کو ئی معيار نہيں ہے اس کے بارے ميں پڑھتا ہے بہت اچھا مو لو ی ہے تو ہم اُسے ممبر پر بٹ

ہمارے امام کيا فر ماتے ہيں امام جعفر صادق(ع ) فر ما تے ہيں ہر عالم کو ممبر پر مت بٹھا نا تو سوال کيا گيا مو ال کسے 
تو نہيں ہے اُس کے بعد امام فر ماتے بٹھا ئيں اُس عالم کو ممبر پر بٹھاؤ جس پر يقين ہو کہ اُس کے دل ميں پيسے کی محبت 

ہيں اے شيعو! اگر تم ايسے عالم کو ممبر پر بٹھا ديا جو پيسہ کا پجا ری ہو جس کے دل ميں پيسے کی محبت ہے تو وه تمہيں
 فيصد ايسے عالم ہيں جنھيں کہا جا ئے کہ موالنا صاحب ٨٠دين نہيں دے گا بلکہ وه تمہيں بے دين بنا دے گا ہمارے يہاں 

ہمارے يہاں مجلس پڑھيں گے تو وه جواب ميں کہتے ہيں کہ پندره ہزار دو گے تو ميں مجلس پڑھوں گا مجلس حسين (ع) کو
انہوں نے تجارت بنا ديا آج يہ ممبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے بجا ئے رضا ئے خدا کے يہ تجارت کا بڑا ذريعہ بن چکا ہے 

بٹھا يا جو پيسہ کہہ ر ہا ہے جس کے دل ميں پيسے کی محبت ہے اے شيعو! وه امام فر ماتے ہيں اگر ايسے کو ممبر پر 
تمہيں دين نہيں دے گا بلکہ وه تمہيں بے دين بنا ئے گا جو حسين (ع) کا سودا کرسکتا ہے کيا وه قوم کا سودا نہيں کر ے گا ۔ 

ن کا نمائنده بھی ممبر حسين پر بيٹھ کر لو گوں شيطان کا پورا کام يہ ہو تا ہے کہ لو گوں کو نماز سے ہٹا دے اور يہی شيطا
کو نماز سے ہٹا رہا ہے يہ لوگ دليل بھی ديتے ہيں کہ حضرت ُحر نے کو ن سی نماز پڑھی تھی وه جنت ميں چلے گئے تم 
 لوگ بھی نماز نہيں پڑھو فقط علی علی کرو تو جنت ميں چلے جا ٔو گے ايک تو وه حضرت ُحر شہيد پر تہمت لگا تے ہيں

خدا کہہ ر “ اقيموا الصالة وال تکونوا من المشرکين ” اور دوسرا قرآن کی ساری آيتوں کو پامال کرنا يعنی قرآن کہہ رہا ہے 
ہا ہے کہ اے ميرے بنده اگر تو نے نماز کو ترک کر ديا تو اگر پوری دنياتجھے مو من کہے ميں خدا تجھے مشرک کہوں گا 

ی جوتی رکھدی ايک تو ظاہری جوتی رکھنا ہے اور دوسرا اپنے عمل سے قرآن کی آيتوں يعنی اُس عالم نے اُس آ يت پر اپن
کو پامال کرنا ہے يہ دنيا کے کسی ملک ميں شيعوں پر يہ ظلم نہيں يہ فقط ہی فقط ہندوستان اور پاکستان ميں ہے اگر ايران 

قرآن کی ساری آيتوں کا انکار کر ديا تو  ميں کو ئی ذاکر مو لوی کہہ دے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہيں يعنی اُس نے
دوسرے دن مرجع اور مجتہد کا فتوٰی آ ئے گا کہ يہ مرتد ہو گيا ہے اس پر اس کی بيوی بھی حرام ہے ہمارے يہاں تو اُس 
 ۔ ذاکر کی مجلس ميں نعرے بھی لگتے ہيں اور اُسے دس ہزار رو پيہ بھی ديئے جاتے ہيں يہ فقط قرآ ن کی تو ہين نہيں ہے 

جو نماز کو اہميت نہ دے وه ميری اُمت ميں سے نہيں “ ليس من اُمتی من استخف بالصالة” مگر هللا کے رسول فر ماتے ہيں 
ہے اور يہ تا جر خون حسين کہہ رہا ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہيں ہے پھر يہاں رسول خدا (ص) سچے ہيں يا يہ تا 

اے شيعو! ا گر تم نے نماز کوچھوڑديا تو ميری “ ال شفاعتنامن استخف بالصالةال ين”جرخون حسين، مو العلی فرماتے ہيں 
واليت کا نور تيرے دلوں ميں باقی نہيں رہے گا قبر ميں جدا ہو جائے گا، قيامت ميں جدا ہو جائے گا امام جعفر صادق (ع) 

شيعہ کو ہماری شفاعت نہيں ملے گی جس اُس مسلمان اُ س “ الينال شفاعتنا من استخف بالصالة ” وصيت ميں فر ماتے ہيں 
نے نماز کو اہميت نہ دی اور يہ تا جر خون حسين (ع) کہہ رہا ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہيں ہے يہيں ہماری سرحديں

  کمزور ہيں ۔ 
ن (ع) اے بدبخت اے تاجر خو ن حسين کہاں لکھاہوا ہے کہ حضرت ُحر بے نماز ی تھے جب نماز کا وقت آيا تو مو ال حسي

نے ُحر سے کہا کہ تم امامت کراو تو ُحر نے سر جھکا کر کہا کہ زہرا کے ال ل آپ کے ہو تے ہو ئے مجھے کيا مجال يہی 
تو بات خد اکو پسند آئی امام حسين نے امامت کروائی جہاں امام حسين کے قد م تھے وہاں ُحر کا سر تھا ايسے دروس ميں جا

کوئی ضرورت نہيں وہاں قرآن کی تو ہين ہو رہی ہے قرآن ميں سورٔه مائده ميں هللا سبحانہ  نا جہاں کہہ رہے ہيں کہ نماز کی
ً ” وتعالٰی فر ماتا ہے  يعنی اگر کسی نے ايک انسان کو قتل ) ٣٢ آيت مائده سورهٔ ( “جميعا الناس قتل فکانما ․․․من قتل نفسا

فر ما يا اس کا ظاہری يہی معنی ہے مگر اس کی تفسير اگر  کيا تو گويا اُس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈاال ہے امام نے
آپ کی غلطی سے اگر ايک بنده گمراه ہو گيا يہ نہ سمجھنا کہ آپ نے فقط ايک بنده کو گمراه کيا بلکہ آپ نے هللا کے سارے 

  بندوں کو گمره ا کرديا ۔ 
دن شفاعت اہل بيت مل جا ئے مگر يہ مقصد يہ جب ہم حسين پر گر يہ کرتے ہيں يہ عزاداری اس لئے ہے کہ قيامت کے 

حسين نہيں ہے يہ ہم اپنی نجات کے لئے کرتے ہيں قبر کے نور کے لئے کرتے ہيں مو ال حسين کا مقصد کيا ہے کر بال ميں
حسين نے ايک ايک قدم پر اپنا مقصد بتال يا ہے امام حسين (ع) کے دو طر ح کے قاتل ہيں ايک تو موال حسين (ع) کے جسم 

کے قاتل ہيں جس ميں شمر ، حرمال بھی ہيں ابن سعد يزيد بھی ہيں اور پو ری فوج يزيد ہے يہ سب جسم کے قاتل ہيں اور 
دوسرے بھی مو ال حسين کے قاتل ہيں وه مو ال حسين کے مقصد کے قاتل ہيں اور مقصد حسين کے قاتل آج بھی مو جود ہيں 

کبر تيری جوانی رہے يا نہ رہے مگر مقصد زنده رہے علی اصغر تيری موال حسين نے اپنے عمل سے بتال يا کہ علی ا
مسکراہٹ رہے يا نہ رہے مگر ميرا مقصد زنده رہے امام حسين نے اپنے مقصد سے بتال يا عباس تيرے بازو رہيں يا نہ 

گر ميرا مقصد رہيں مگر ميرا مقصد زنده رہے قاسم تو ميرے حسن کی نشانی ہے مگر تيری الش سالم رہے يا نہ رہے م
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زنده رہے امام حسين نے اپنے مقصد کے لئے عظيم قربابياں ديں ہيں نہ فقط يہ قر با نياں ديں ہيں نہيں اس سے عظيم قربا 
نياں ديں ہيں امام حسين نے اپنے عمل سے بتال يا ،کيا فر ما يا بہن زينب تيری چادر رہے يا نہ رہے مگر ميرا مقصد زنده 

صد کتنا عظيم ہے اور مو ال حسين کی قربانياں کتنی عظيم ہيں زينب نے اپنے عمل سے بتال يا بھيا رہے مو ال حسين کا مق
اسير بنوں گی کر بال سے کو فہ، کو فہ سے شام جا ٔوں گی ، مگر تيرا مقصد زنده ر کھو ں گی سکينہ نے اپنے عمل سے 

نأوں گی مقصد حسين کيا تھا پانچ برس کے باقر سے سوال بتال يا با با ميں طما چے کھأوں گی مگر تيرے مقصد کو کامياب ب
کيجئے مو ال آ پ کے داد ا کا مقصد کيا تھا ہر امام نے مقصد حسين ہر زيارت ميں مقصد حسين بتال يا گيا ہے زيارت 

امرت بالمعروف اشہد انک قد اقمت الصال ة و آتيت الزکاة و ” عاشوره ميں بھی زيارت وارثہ ميں بھی ہر معصوم نے بتال يا 
حضرت سجاد فر ما تے ہيں مقصد حسين يہ تھا کہ نماز قائم رہے زکا ت قائم رہے امر بالمعروف زنده “ و نہيت عن المنکر

  رہے نھی عن المنکر زنده رہے ۔ 
بے حيا ئی امام فر ما تے ہيں اگر کوئی عالم امر بالمعروف نہ کرے اگر وه ما حول کو ديکھ رہا ہے کہ کتنا گندا ہو گيا ہے 

ديکھ ر ہا ہے گندگی ديکھ رہا ہے مگر پھر بھی امر بالمعروف نہ کرے تو امام فر ما تے ہيں اُس پر خدا کی لعنت کرتا ہے 
جس قوم کے نو جوان بے غيرت ہو جائيں تو وه قوم ہميشہ غالم رہتی ہے امريکا چاہتا ہے کہ نو جوانوں سے غيرت ختم 

ے ا ٓسانی سے عراق پر قبضہ کرليا ويسے ہی ہم پاکستان پر قبضہ کرليں گے يہ سب کرديں حيا ختم کرو تو جيسے ہم ن
يہوديوں کی پالننگ ہے ايک عالم دين سے کسی نے کہا مو ال نا صاحب آ پ حجاب پر کچھ پرھئے تو اُس نے جواب ميں 

پانچ منٹ کے لئے ا  کہا اگر ميں حجاب کے بارے ميں پڑھوں گا تو لوگ مجھ سے حجاب کرنے لگيں گے يہ لوگ جو
مربالمعروف کر نے کے لئے تيار نہيں ہيں يہ لوگ خون حسين کے تا جر ہيں يہ لوگ قوم کو بے عملی تباہی کی طرف لے 
جا رہے ہيں يہ لوگ مقصد حسين کی مخالفت کر رہے ہيں يہ لوگ نائب امام مراجع کی مخالفت کر رہے ہيں اے مو منو! ہم 

جس کی آ واز اچھی ہو اُس کے مصائب اچھے ہوں اب اگر شمر زنده ہو جا ئے پھر کيا ہم شمر کواُسے ممبر پر بٹھا تے ہيں 
ممبر پر بٹھائيں گے شمر بدبخت سے تو بڑھ کر کو ئی مصائب نہيں پڑھ سکتا ہے کيونکہ اُسی نے ظلم کيا ہے شمر امام 

  بدتر ہے ۔  حسين (ع) کے جسم کا قاتل مگر جو مقصد حسين کا قاتل ہے وه شمر سے بھی
امام محمد باقر (ع) فر ما تے ہيں : اے شيعو! ہر زمانے ميں دو طرح کے علماء رہے ہيں ايک علماء حق اور دوسرے 

علمائے باطل علمائے حق کو علمائے خير کہتے ہيں علمائے باطل کو گندے علماء کہتے ہيں امام نے فر ما يا ہر زمانے ميں 
باطل بھی ہوں گے اُس کے بعد امام فر ما تے ہيں اے شيعو! علمائے باطل سے بچو  علمائے حق بھی ہوں گے اور علمائے

امام نے فر ما يا علمائے باطل يزيد کے لشکر سے بھی بدتر اور برے ہيں کيوں امام فر ما تے ہيں يزيد کے لشکر نے ہمارا 
  مال لوٹاتھا يہ لوگ تمہار ا ايمان لوٹ رہے ہيں ۔ 

 اختتام 

 

 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ۶مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  چھٹی مجلس
  )٨۶(سورٔه ہود آيت “ بقية هللا خير لکم ان کنتم مومنين ”فقد قال هللا تبارک وتعالٰی فی کتابہ المجيد بسم هللا الرحمن الرحيم 

اس آ يہ کريمہ ميں هللا سبحانہ وتعالٰی کا ارشاد ہو رہا ہے اگر تم مو منين ميں شما ر ہو تو بقية هللا کا وجود تمہار ہے لئے خير
ہے بقية هللا کے لفظ ہی سے اس کی تفسير يعنی وه وجود مبارک جسے پروردگار نے ابھی تک باقی رکھا ہے ، امام زمانہ 

پر واجب ہے اور اسی طرح سے امام سے رابطہ ميں رہنا دعائے عہد کے ذريعے سے کی معرفت حاصل کر نا ہم سب 
دعائے آل ياسين کے ذريعے سے يا کم سے کم ايک چھوٹی سی دعاء کو ہر روز پڑھا کريں تا کہ ہر روز آپ امام زما نہ 

ه الساعة و فی کل ساعة ولياً و اللھم کن لوليک الحجة بن الحسن صلواتک عليہ و علٰی آبائہ فی ھذ” سے رابطہ ميں رہيں 
اس غيبت کبرٰی ميں ہماری ذمہ دارياں “ حافظاً و قائداً و ناصراً و دليال ًو عينا حتٰی تسکنہُ ارضک طوعاً و تمتعہ فيھا طويال ً
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نے ہيں اُن ميں سے ايک يہ ہے کہ جہالت ختم کی جا ئے جب تک جہالت رہے گی تو اُس وقت تک امام کا ظہورنہيں ہو گا اپ
  دين کے ذريعے سے گمراہی کو ختم کريں ۔ 

يہ زمانہ مسلمين کے لئے بدترين دو ر ہے کيونکہ يہودی چاہتے ہيں کہ پورے ممالک پر قبضہ کريں جس طرح سے پہلے 
انگلنڈنے روس پر قبضہ کيا تھا اب امريکا بھی يہی چا ہتا ہے کہ سارے اسالمی ممالک پر کنٹرول کر لے اس کے لئے ايک 

استہ ہے کہ ہم عيسائيوں کو مسلمان بنا ئيں تو خود بخود وہاں پر مسلمانوں کی البی بن جا ئے گی تو يہوديوں کی ہی ر
غالمی سے مسلمان بچ سکتے ہيں اس کے عالوه کوئی اور چاره نہيں ہے يہ ہمارا فر ض ہے کہ ہم تبليغ اسالم کريں امام 

خط جو امام کا ہے اُس ميں مو ال فر ما تے ہيں اے شيعو! اگر چا  تبھی آ ئيں گے جب شعور بڑھے گا علم بڑھے، آ خری
ہتے ہو ميرا ظہو رجلد ہو جا ئے تو دو کام کرو ايک امام فر ما تے ہيں اطاعت خدا ميں مضبوط اور قوی ہو جأو اور آ پس 

  ميں متحد ہو جا ٔو۔ 
لمسلمين شيعوں کی صفات کے بارے ميں حضرت يہ دو باتيں بہت اہم ہيں ايک اطاعت پروردگار اور دوسرا اتحاد بين ا

و ان من شيعتہ ”ابراہيم بھی کہہ رہے ہيں کہ اے پروردگا ر مجھے بھی شيعوں ميں شما ر کر دے اور قرآن کی آيت 
تو ہم وه صفات پيدا کرليں اور آپس ميں متحد ہو جا ئيں آ ج دشمن چاہتا ہے کہ شيعوں کے ) ٨٣سورٔه صافات آيت “(البراھيم

ے ٹکڑے کر ديں يہود ی ہمارے خالف سازشيں کررہے ہيں کيونکہ اُن کو عربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جب سے ٹکڑ
فلسطينيوں کے دلوں سے موت کا ڈر ختم ہو گيا ہے اور جذبہ شہادت ان کے دلوں ميں بڑھ گيا ہے اور وه لوگ شہادت کا 

ہيں يہ شہادت کا جذبہ لبنان کے شيعوں نے انہيں سکھا يا ہے اس  جام نوش کر رہے ہيں لہذا وه شيعوں سے انتقام لينا چاہتے
لحاظ سے انہوں نے تين حملہ شيعيت پر کردئيے يہوديوں نے بے دين مو لو يوں کو خريد کر کے شيعہ مذہب کے اندر 

رہے ہيں اور تبليغ کر وہابيت کے عقائد کو ڈال ديا جائے اور اُن کے عقيده کو بر باد کيا جا ئے يہ لوگ با قاعده کتاب لکھ 
رہے ہيں اور توسل سے بھی انکا ر کر رہے ہيں کہ توسل کی ضرورت نہيں ہے اور اہل بيت کے ذريعے سے دعاء کيوں 

مانگتے ہو، کہتے ہيں جو چا ہتے ہو وه خدا سے مانگو جبکہ اگر کو ئی توسل کا منکر ہے وه شيعہ ہی نہيں ہے توسل ہمارا 
تے ہيں وه محمد و آل محمد کے صدقے ميں مانگتے ہيں جب دعاء مانگتے ہيں تو اُن کا واسطہ ايمان ہے ہم جو بھی ما نگ

ديتے ہيں مگر يہ لوگ کہتے ہيں کہ توسل کی ضرورت نہيں ہے ڈائريکٹ خدا سے دعاء مانگو توسل کا خود خدا نے حکم 
يا ايھا الذين ”ر آ يت پروردگار نے فر ما يا ديا ہے اور خود قر آن مجيد کی آيتوں سے توسل ثابت ہے اُن ميں سے ايک مشہو

بچہ بچہ بھی اس آيت کو جانتا ہے خدا خود فر ما رہا ہے کہ مجھ ) ٣۵سورٔه مائده آيت “(آمنوااتقوا هللا و ابتغوا اليہ الوسيلة 
سکھائی ہيں تک پہنچنے کے لئے وسيلہ تالش کرو اور سيرت پيامبر سے توسل ظاہر ہے هللا کے رسول نے جو ہميں دعائيں

روايت ميں ہے اور يہ روايت بہت مشہور ہے شيعہ سنی کی کتابوں ميں بھی موجود ہے کہ جب بھی کو ئی فقير آ تا تھاکو 
ئی مريض آ تا تھا کہتا تھا کہ هللا کے رسو ل ميرے لئے دعاء کيجئے تو رسول خدا کيا فر ما تے تھے دعاء کے لئے ہا تھ 

(( اللھم ارحم علٰی فالن بحق علی)) پروردگار اس پر رحم کردے علی کے صدقے ، اس کی بلند کر تے تھے فر ماتے تھے 
مصيبت کو دور کر دے علی کے صدقے، تا ريخ ميں يہ بھی الفاظ ملتے ہيں کہ جو لوگ مو ال علی کو نہيں مانتے تھے وه 

ارا نام آنا چا ہئے جو دوسرے زياده عقلمند کہنے لگے کہ جو بھی آتا ہے دعاء ميں علی کا نام آتا ہے کبھی تو دعاء ميں ہم
تھے اُس نے کہا گھبرانے کی کو ئی بات نہيں ہے جب علی بيمار ہوں گے تو ہم ہی کام آئيں گے اتفاق سے علی بيمار ہو 
ھی گئے اور علی پيامبر کے پاس دعاء کے لئے آ ئے اور اتفاق يہ ہوا کہ اُن دونوں کے سواء دربار ميں کو ئی تيسرا تھا ب

نہيں اب مو ال علی دعاء کے لئے آ ئے ہيں مو ال علی نے فر ما يا هللا کے رسول ميں مريض ہو گيا ہو ں ميرے لئے دعاء 
کريں يہ دونوں آنکھوں سے اشاره کر رہے ہيں کہ دعاء ميں يا تيرا نام يا ميرا نام، کيوں تيسرا ہے ہی نہيں، علی خود بيمار 

پروردگار “ اللھم ارحم علٰی علی بحق علی” ل نے دعاء کے لئے ہا تھ بلند کئے اور فر ما يا ہو کر آ ئے ہيں اب هللا کے رسو
علی پر رحم کر علی کے صديقے ميں، اب يہ جو دلوں کا بغض تھا وه زبان پر آ گيا کہنے لگے هللا کے رسول يہ کہاں کا 

بيمار ہو گئے ہيں تب بھی دعاء ميں علی کا نام، بس  انصاف ہے کہ دوسرا بيمار ہو گيا تو دعاء ميں علی کا نام آج علی خود
يہ سننا تھا رسالت مآب کے چہرے پر غضب کے آثار نما ياں ہو گئے فر ما يا تم علی کی بات کر تے ہو ميں جب اپنے لئے 

  دعاء مانگتا ہوں تب بھی علی کے واسطہ سے دعاء مانگتا ہوں۔ 
توسل قر آن سے ثابت ہے سيرت رسول سے ثابت ہے يہ گہری سازش ہے کو ئی مسلمان توسل سے انکار نہيں کر سکتا ہے

کہ شيعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اُن کے مرکز کو ختم کردو يہ اسرائيلی يہوديوں کی سا زش ہے اور دوسری بڑی 
يں بنا ئے ہيں سازش کہ کچھ اجنٹوں کو خريدا گيا ہے جتنے جھو ٹھے مذہب جوبنا ئے گئے ہيں وه کسی بيچاره جاہل نے نہ

يہ مال ٔوں نے ہی بنا ئے ہيں يہ سب جھو ٹھے مذہبوں کو دين فروش مالٔوں نے ہی بنا ئے ہيں وه لوگ کہتے ہيں کہ اذا ن 
ميں علی ولی هللا کہنا بدعت ہے اور وه لوگ خود کو شيعہ کہلواتے ہيں ہزاروں سا لوں سے ہمارے مراجع اتنے بڑے عالم 
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سب غلط تھے اور آپ آج پيدا ہو گئے ہيں اور آپ انہيں اپنی تحقيق پيش کر رہے ہيں اور ايسے  اتنے بڑے مجتہد نے کيا يہ
ايسے مجتہد اور مراجع نے ا ذان و اقامت ميں علی ولی هللا پڑھا ہے جنہيں بارہويں امام نے اپنی زيارت بھی کرائی ہے 

ئی کہيں تو اس کا مقام کتنا بلند ہو گا کيا وه سب غلط ہيں  صرف زيارت نہيں بلکہ اپنا بھا ئی کر کے پکارا جسے امام اپنا بھا
  اور آ پ پيدا ہو گئے ہيں اور کہہ رہے ہيں کہ علی ولی هللا اذا ن ميں کہنا بدعت ہے ۔ 

مقدس اردبيلی جيسے علماء جنھوں نے اذان و اقامت ميں علی ولی هللا پڑھی ہے يہ وه عالم دين تھے جب يہ عالم دين آ دھی 
مو ال علی کے حرم ميں آتے تھے تو در وازه خود بخود کھل جاتا تھا اور اندر تشريف لے چلے جا تے تھے ا ور  رات کو

اتنے بڑے بڑے علماء يہ سب غلط ہيں نہيں يہ سب سا زش ہے يہ چاہتے ہيں “ وعليک السالم ” ضريح سے آ واز آ تی تھے 
نے بنايا ہے مگر انہوں نے ايک اور پارٹی بنا دی اور وه کہتے ہيں  کہ شيعوں ميں فر قہ پيدا ہو جائے اس پارٹی کو امريکا

کہ جو تشہد ميں علی ولی هللا نہيں پڑھتا ہے اُس کی نماز باطل ہے اور يہ دو پارٹی جھگڑے کے لئے بنا ئی گئی ہے وه لوگ
ہ تشہد ميں کو ئی علی ولی هللا کہتے ہيں فقط باطل ہی نہيں ہے بلکہ ايک مشہور عالم نے ہزاروں کے مجمع ميں کہنے لگا ک

نہيں پڑھتا ہے صرف اُس کی نماز باطل نہيں ہے بلکہ وه حرام زاده ہے، يہ پو ری پالننگ ہے کہ شيعہ کو شيعہ سے لڑا يا 
جا ئے تو مجمع کے لوگ اٹھے اور وہاں جھگڑا ہو نے واال تھا تو وہاں پر ايک سمجھدار آدمی تھا اُس نے کہا اگر ہم اٹھيں 

ھگڑا کريں گے تو وه اپنے مقصد ميں کا مياب ہوجا ئے گا اُس نے سب سے کہا يہ اجنٹ ہے يہ آ يا ہے کہ شيعہ کو گے ج
شيعہ سے لڑائے تم سب لوگ صبر کر و اُس نے سب کو بٹھا يا اور خود آ گے بڑھا اور کہا موال نا صاحب آپ نے جو فر ما 

ماز باطل ہے اور وه حرام زاده ہے تو ميں نے آ پ کے والد گرامی کے يا جو تشہد ميں علی ولی هللا نہيں پڑھے اُس کی ن
  پيچھے نماز پڑھی تھی وه بھی تشہد ميں علی ولی هللا نہيں پڑھتے تھے پہلے آپ يہ بتا ئيں کہ آپ کو ن ہيں۔ 

ر نہيں ہے بلکہ علی يہ لوگ دشمن اسالم ہيں يہ لوگ چا ہتے ہيں کہ شيعہ کو شيعہ سے لڑا ئيں انہيں علی ولی هللا سے پيا 
ولی هللا ہر شيعہ کا ايمان ہے جو علی ولی هللا کا منکر ہے وه شيعہ ہی نہيں علی ولی هللا ہماری جان ہے علی ولی هللا ہمار ا 
عقيده ہے علی و لی هللا پر ہماری اوال د قربا ن علی ولی هللا کے بغير کو ئی شيعہ ہو ہی نہيں سکتا ہے شيعہ سنی ميں فرق 

لی هللا کا ہی تو فر ق ہے جوشيعہ بن ہی نہيں سکتا ہے کہ اُس کو علی ولی هللا پر ايمان نہ ہو مگر بات يہ ہے يہ جو علی و
ٹولہ جو بنا ہے يہ نعره حق کا لگا رہا ہے مگر ان کی نيتيں کچھ اور ہيں سمجھدا ر انسان سمجھ جا تا ہے کہ نعره لگا نے 

ہا رنے لگا مالک اشتر اُس کے خيمہ کے نزديک پہنچ گئے موت سامنے آ ئی اب واال کو ن ہے جنگ صفين ميں دشمن علی 
کہ حکم هللا کا چلے گا نہ علی کا حکم چلے گا اور نہ “ال حکم اال ”اُس نے سا زش کی اور کہا قر آن نيزوں پر اٹھا لو کہو 

ی معرفت کم تھی وه رک گئے اور کہا معاويہ کا چلے گا مو ال علی کی فوج ميں جو جا ہل لوگ تھے جن کے پاس علی ک
مالک بن اشتر ہم نہيں لڑيں گے کيونکہ وه حق کی بات کر رہے وه نعره بالکل سچا لگا رہے ہيں کہ علی کا حکم بھی نہ 

چلے علی کے دشمن کا حکم بھی نہ چلے ہم آپس ميں کيوں لڑيں اور وه لوگ موال کے پاس ا ٓئے اور کہا مو ال ہم نہيں لڑيں 
بالکل سچا نعره لگا رہے ہيں کہہ رہے ہيں کہ هللا کا حکم چلے آپ کا حکم بھی نہيں چلے گا آ پ کے دشمن کا حکم  گے وه

بھی نہيں چلے گا حکم هللا کا چلے گا تو مو ال علی نے فرمايا صحيح ہے حکم هللا کا چلے گا اے نادانوں يہ نعره حق کا ہے 
مگر خدا کا حکم چال نے کے لئے يا نبی آ ئے گا يا امام آ ئيں گے خدا خود تو  مگر ان کی نيت باطل ہے حکم خدا کا چلے گا

نہيں آ ئے گا اسی نعرے کی وجہ سے وه لوگ خارجی بن گئے خوارج يہيں سے بنے انہوں نے مو ال علی کے خالف بھی 
شک وه شبہہ نہيں ہم سب کا بات کر نا شروع کر دی اور آج بھی يہ علی ولی هللا کا نعره حق کا ہے مگر اس ميں کو ئی 

ايمان علی ولی هللا کا ہے مگر يہ جو نعره اس طرح سے لگا رہے ہيں تا کہ شيعہ شيعہ سے لڑے اور شيعوں ميں دو تين فر 
  قے بن جا ئيں۔ 

 کو ئی شيعہ علی ولی هللا کا منکر نہيں ہوسکتا ہے مگر يہ لوگ جو جس انداز سے يہ بات کر تے ہيں کہ جو علی ولی هللا
تشہد ميں نہ پڑھے اُس کی نماز باطل ہے وه حرام زاده ہے اس سے اُن کی نيت معلوم ہو تی ہے مو ال علی نام علی ولی هللا 
يہ شيعوں ميں اتحاد کی نشانی ہے مگر ايک ٹولہ اس نعره کو ايسے لگا رہا ہے کہ شيعوں ميں اختال ف ہو جا ئے لہذ ا يہی 

ه لوگ مراجع کے فتوٰی ديئے ہيں جو اس دنيا سے چلے گئے ہيں کہتے ہيں کہ ان مراجع ثابت ہے کہ اُن کی نيت باطل ہے و
نے کہا ہے کہ ہم تشہد ميں علی ولی هللا پڑھ سکتے ہيں جب ہم نے مجتہد ين سے سوال کيا کہ نماز باطل ہے انہوں نے کہا 

م ہو چکے ہيں بالکل صحيح ہے کہ نماز باطل باطل نہيں ہے وه لوگ کہتے ہيں جنہوں نے يہ فتوٰی ديا ہے وه مجتہديں مرحو
نہيں مگر مسئلہ کيا ہے مسئلہ يہ ہے کہ ہم اس وقت مرده مجتہديں کی تقليد نہيں کر سکتے ہيں شيعہ سنی ميں فر ق يہی ہے 

ے ہيں کہ ہم مرده کی تقليد نہيں کرسکتے ہيں مگر سنی لوگ جو ہزار سال پہلے اُن کے مجتہد تھے اُن کی اب تک تقليد کر ت
مثال ابو حنيفہ ،مالکی يا شافعی ہمارے يہا ں مرده مجتہد کی تقليد کر نا حرام ہے ہم اس لئے زنده مجتہد کی تقليد کر تے ہيں 

  کيوں کہ زنده مجتہد کو آج کے حاالت کا علم ہے جو بيچاره مرگيا ہے اُس کو آج کے حاال ت کا کيا پتہ ہے۔ 
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اُن سے سوال کيا گيا کہ قبلہ پاکستان ميں ايک ٹولہ ہے وه لوگ ثواب کی نيت ميں  مگرا س وقت جو سب زنده مجتہد ين ہيں
نہيں پڑھتے ہيں اگر وه ثواب کی نيت ميں پڑھتے تو کسی کو حرام زاده تو نہيں کہتے کسی کو وه نہيں کہيں گے کہ آپ کی 

ھی کر تے ہيں اور کہتے ہيں کہ جو تشہد نماز باطل ہے پاکستان ميں يہ ايک گروه بناہے وه لوگ شدت کے ساتھ تقريريں ب
ميں علی ولی هللا نہيں پرھتا ہے اُس کی نماز باطل ہے اور وه حرام زاده ہے تو اس وقت جتنے زنده مجتہد ين ہيں اُن سب نے

  کہا وه جواب د يا ہے جو موال علی کاجواب ديا ہے کہ اُن کا نعره تو حق ہے مگر اُن کی نيتيں باطل ہے۔ 
جو ٹکڑے ٹکڑے کر نا چا ہتے ہيں اُن کی سازش سے ہو شيار رہئے اگر ہم ہو شيار نہ رہيں تو نہيں معلوم دشمن  شيعيت کو

  ہمارے کتنے ٹکڑے کر ڈالے گا اور ہمارے مرکز کو کمزور کر نے کے لئے دشمن يہ سب سازشيں کر رہا ہے۔ 
کا حملہ ہے امريکا خبيث نے جب سے ايران ميں  تيسری سازش تيسرا حملہ يہوديوں نے جو شيعيت پر کيا ہے وه نصيريت

انقالب آيا ہے عرب ممالک ميں الکھوں کتابيں عربی ميں چھپوائيں ہيں اور مفت ميں تقسيم کی ہيں اور اُن کے ايجنٹ 
ے ہيں تاپاکستان ميں بھی يہی کر رہے ہيں مفت ميں کتا بيں تقسيم کر رہے ہيں اُس کتاب ميں کہا ہے کہ شيعہ علی کو هللا کہت

کہ عرب شيعہ بنے ہی نہ ، دنيا کا کو ئی شيعہ علی کو هللا نہيں کہتا ہے اذان و اقامت کے وقت کسی بھی شيعہ مسجد ميں 
چلے جا ئيں تو آ پ کو يقين ہو جا ئے گا کہ کو ئی شيعہ علی کو هللا نہيں کہتا بلکہ ہر شيعہ مسجد سے آ واز آ تی ہے علی 

کے لئے بہت بڑی دليل ہے دينا کے کسی بھی شيعہ مسجد ميں چلے جا ئيں اذان کے وقت يہی آ ولی هللا يہ ہماری صداقت 
واز آئے گی علی ولی هللا يعنی علی هللا کا علی ولی ہے کوئی شيعہ علی کو هللا نہيں کہتا ہے امريکا کی طرف سے جو ٹولہ 

ے برين واش کيا جائے ايک تو باہر ہيں جو شيعوں کو بنا يا گيا ہے کہ شيعہ علی کو هللا کہتے ہيں اُن کا بھی اس طرح س
مارتے ہيں مگر باہر کے دشمنوں سے اندر کے دشمن زياده خطر ناک ہيں امريکا والے باہر والوں کو ثبوت ديتے ہيں کہ 

ا نام مو واقعاً شيعہ کافر ہيں تاجر حسين مو لوی کہتے ہيں کہ قرآن ميں سوره حشرہے اس ميں ايک آ يت ہے جس ميں هللا ک
من ہے تو يہ صحيح ہے مگر حضرت علی (ع) امير المومنين ہيں نعوذبا وه کہتے ہيں کہ هللا کے بھی امير ہيں اس سے بڑا

کفر کيا ہے نيچے جو چلے چمچہ بيٹھے ہو ئے تھے انہوں نے کہا نعرے حيدری يعنی سارے شيعوں کا يہی عقيده ہے کہ 
ريوں سے دو ہا تھ ا ٓگے بڑھ گئے ہيں نصيری علی کو هللا کہتا ہے جس نے علی کو هللا علی هللا کا بھی امير ہے يہ تو نصي

کہا مو ال علی نے اُس پر لعنت کی مو ال نے اُسے کافر کہا مو ال نے اُسے مشرک کہا ہمارے ہر امام کا فتوٰی ہے کہ 
ے علی کو هللا کہا کيا اُس نے موال علی کی نصيری مشرک ہيں وه نجس ہيں اُس کے ہاتھ کا کھا نا پينا حرام ہے اگر کسی ن

شان کو بڑھا يا نہيں اُس نے موال علی کی توہين کی، اگر کوئی کہتا ہے علی هللا ہے اس کے بارے ميں قرآن ميں سوره 
اس سوره کا ترجمہ“ بسم هللا الرحمن الرحيم قل ھو هللا احد ، هللا الصمد ،لم يلد و لم يولد ، و لم يکن لہ کفواً احد”توحيد ميں ہے 

يہ ہے کہ هللا احد ہے اُس کا کوئی والد نہيں اور هللا کا کوئی بيٹا نہيں اگر کسی نے کہا علی هللا ہے يعنی اُس نے حضرت ابو 
طالب کی بھی توہين کی، کہ ابوطالب علی کے والد نہيں اور امام حسن اور حسين کی بھی تو ہين کی کہ حسن و حسين بھی 

ہيں، ايسی بات تو خارجيوں نے بھی نہيں کی کہ حسنين علی کے فرزند نہيں ہيں يہ ايک خطرناک سازش علی کے فرزند ن
ہے تا کہ باہر والوں کو معلوم ہو جائے کہ شيعہ کافر ہيں شيعہ کا مقرر کہہ ر ہا ہے هللا مو من ہے اور علی امير المومنين 

هللا هللا کے بھی امير ہيں تو اُس کے کافر ہو نے ميں کيا شک ہے ہيں اگر يہ کہے اور اس سے يہ مطلب نکالے کہ علی معاذ 
ہم تين حملوں کے درميان ميں پھنسے ہو ئے ہيں ايک وہابيت کا حملہ اخباريت کا حملہ اور يہ نصريت کا حملہ نصيری نجس

کيونکہ ايران کے انقالب ہيں اُن کے ہاتھ کا کھا نا پينا بھی نجس ہے يہ صرف ہمارے اُس تبليغ کو رو کنے کی سازش ہے 
کے بعد دنيا ميں ہزاروں لوگ شيعہ نہيں ہو ئے بلکہ الکھوں لوگوں نے مذہب اہل بيت کو قبول کيا افريقا کے بعض ممالک 

ميں ايک شيعہ بھی نہيں تھا مگر اس وقت ايک الکھ سے بھی زياده شيعہ ہيں افريقا کے ايک عالقہ جس کو مڈاگاسکر کہتے 
سال کی تبليغ کے بعد پندره ہزار لوگوں نے مذہب اہل بيت کو قبول کيا اس وجہ سے يہودی امريکی خوف  ہيں وہاں پر پانچ

زده ہيں وه کہتے ہيں ہمارے اندر کچھ خبيثوں کو بھيج دے اور وه ايسی باتيں کريں جو خالف عقل بھی ہو اور خالف قرآن 
رت ہے کہ ہمارے مو منين ان سازشوں سے باخبر رہيں ہمارے بھی ہو تا کہ شيعيت کی تبليغ رک جا ئے لہذا بے انتھا ضرو

اہل بيت نے مناظره کئے امام رضا (ع) نے ايک عيسائی مو لوی سے مناظره کيا امام نے عيسائی مو لوی سے کہا تم 
وش ہو گئے حضرت عيسی کو کيا مانتے ہو خدا مانتے ہو يا نبی اُس نے کہا ميں عيسی کو خدا مانتا ہوں امام تھوڑی دير خام

پھر فرما يا بعض لوگوں کا خيال ہے حضرت عيسی عبادت ميں ُسست تھے عيسائی پادری غصہ ميں آ گيا کہا کون کہتا ہے 
يہ تہمت ہے يہ جھوٹ ہے حضرت عيسٰی وه تھے جو پوری پوری رات عبادت ميں بسر کرتے تھے بس يہ سننا تھا تو امام 

  و عبادت کس کی کيا کرتے تھے ۔ نے ُمسکرا کر فر مايا اگر خود خدا تھے ت
جيسے عيسائی نادان ہيں اسی طرح سے نصيری بھی نادان ہيں مو ال علی کا سر سجده ميں ہے شہادت سجده ميں ہو ئی ہے 
اگر مو ال علی خدا تھے تو سجده کس کو کيا کر تے تھے قطعا ً نصيريت کی مذہب اہل ميں گنجا يش نہيں ہے ہو شيار رہئے 
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ملہ ہم پر کامياب ہو گيا کيوں کا مياب ہو گئے يہی تاجر خون حسين ہم نے ممبر کی حفاظت نہيں کی آج يہی مگر يہ تين ح
لوگ نصيريت کی تبليغ کر رہے ہيں يا اخباريت کی تبليغ کر رہے ہيں وہی لوگ ہيں مجلس حسين کا سودا کر نے والے ہيں 

نہيں ہو گا ہماری سرحديں کمزور ہيں دشمن آسانی سے ہمارے  آج يہ قوم کا سودا کر رہے ہيں جب تک ممبر کا تقدس بحال
اے شيعو! ہر ” اندر کئی فرقہ بنا سکتا ہے لہذا متحد ہو جا ئيے يہ معصوم کا فر ما ن ہے اصول کا فی ميں امام نے فر ما يا 

بت ہے جو پيسہ کا پجاری ہے عالم کو ممبر پر مت بٹھا نا جسے بھی بٹھا ٔو پہلے يقين کر لو کہ اُس کے دل ميں پيسہ کی مح
وه کبھی تمہيں دين نہيں دے گا يہ قاضی شريح کو ن تھا يہ مو ال حسين کا ماننے واال تھا مگر مو ال نے اُسے کہا تھا تيرے 

دل ميں پيسے کی محبت ہے يہ محبت تمہيں لوٹ کر جہنم ميں لے جائے گی اُس نے موال کی نصيحت پر عمل نہيں کيا جب 
آ ئے اور اُس سے کہا لکھ کر دو حسين واجب القتل ہيں دشمن حسين نہيں تھا پہلے محب حسين تھا مگر حسين يزيد کے لوگ 

سے محبت کم تھی پيسہ سے زياده محبت تھی تو اُس نے يہ سن کر ايک پتھر جو اُس کے سامنے تھا اٹھا کر زور سے اپنے 
ھ کر دوں کہ زہرا کا ال ل واجب القتل ہے اُس نے اُس پتھر کو سر پر مارا اور چاليا اے بے شرموں کيا کہہ رہے ہو ميں لک

اتنا زور سے ما را کہ اُس کے سر سے خون بہنے لگا تو يزيديوں نے کہا يہ لکھ کر نہيں دے گا ابھی حسين شہيد نہيں ہو 
ے حسين سے زياده ئے يہ پہلے سے خون نکال رہا ہے ايک نے کہا نہيں نہيں لکھ دو اُس کو حسين سے محبت تھی مگر اُس

مال سے محبت تھی ،انہوں نے اُس کے سامنے سو نے کی تھيلياں رکھ دی اُس نے کہا قاضی جو ش ميں آ نے کی کوئی بات
نہيں ہے اگر تو نے نہيں لکھ کر ديا تو کيا حسين بچ جا ئيں گے اس شہر ميں کتنے اور قاضی ہيں تو اپنا خود نقصان کرو 

اہرا ت تجھے زندگی ميں مل ہی نہيں سکتے ہيں اگر فتوٰی دے ديا تو مال تيرا ورنہ کسی اور گے تجھے اتنا سونا اتنے جو
قاضی کو مل جا ئے گا يہ سننا تھا تو شيطان نے اُسے بہکا يا اور کہا کہ اگر ميں نے نہيں لکھ کر ديا تو کيا ہوا حسين تو ما 

  رے جا ئيں گے اپنا نقصان کيوں کروں ۔ 
پيسے کی محبت ہے تو وه قاضی شريح بن کر وقت کے يزيد کا ايجنٹ بن سکتا ہے جو بھی عالم اگر جس عالم کے دل ميں 

پيسہ کا پجاری ہے وه کبھی بھی وقت کے يزيد کے ہاتھ پر بيعت کر کے پوری قوم کو بيچ سکتا ہے اسی لئے معصوم نے 
نا پہلے يہ يقين کر لو کہ اس کے دل ميں پيسہ کی  فر ما يا: اے شيعو!ہر عالم سے دين مت لينا ہر ايک کو ممبر پر مت بٹھا
  محبت تو نہيں ہے اگر پيسہ کا پجاری ہے تو يہ تميں بے دين بنادے گا ۔ 

ايک بہت بڑے عالم دين اُن سے کہا گيا مو ال نا قبلہ آ ج اکيس رمضان ہے مو ال علی کا سر سجده ميں زخمی ہو اہے تھوڑی 
س عالم نے ممبر کے نيچے سے يہ آ واز سنی تو پہلے وه بڑے زور سے ہنسا ہنس کر سی نصيحت نماز پر کرديں تو جب اُ 

بڑی حقارت سے کہا نماز اور کہا مت چھيڑو مجھے اگر مجھے چھيڑو گے تو ميں نماز کے خالف آيتوں کا انبار لگا دوں 
  گا ۔ 

کہ کو ئی روکنے اور ٹوکنے واال نہيں ہے يہ ذا کر مو لوی کس قدر گستاخ ہو گئے ہيں اس قدر اُن کی ہمت ہو گئی ہے کيوں
وه “ اقيموا الصالة و ال تکونوا من المشرکين”جو منھ ميں آتا ہے وه بولتے ہيں نماز کی توہين کرتے ہيں قرآن کہہ ر ہا ہے 

انحراف کہہ رہا ہے کہ ميں نماز کے خالف آ يتوں کا انبار بنا دوں گا اگر ہم چپ رہيں تو دين کی صورت مسخ ہو جا ئے گی
ہو جا ئے گا کرا چی ميں ايک ذکری فرقہ ہے جب وہابيوں نے اُن پر حملہ کيا تو انہوں نے کہا کہ ہم اصل ميں شيعہ ہيں ذکر

ی فر قہ جب حجا ج بن يوسف کے زمانے ميں اُن پر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے بسنی اور مکران ميں آ کر انہوں نے پناه ليا 
کی وجہ سے اور وہاں زياده پانی نہ ہو نے کی وجہ سے بہت سارے حجاج کے لوگ مر گئے  تھا اُسی زمانے ميں حملہ

تھے يہ لوگ پہلے مو منين ميں شمار تھے مگر ان کے در ميان ميں انحراف ہوا يہ لوگ جا ہل ہو نے کی وجہ سے ايسے 
رت نہيں آپ پوری رات بيٹھ کر ذکر ہی ذاکرين مو لويوں کی باتوں ميں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ نماز کی کو ئی ضرو

کريں اور اب يہ ذکری لوگ فقط ذکر کر تے ہيں اور امام زمانہ کو پکارتے ہيں اُن کے سارے اشعار فارسی زبان ميں ہيں ان
لوگوں کی اذان بھی علی ولی کے ساتھ ہے مگر جب ان کے محلوں ميں جا ئيں تو لکھا ہوا ہو تا ہے کہ نماز يوں پر لعنت يہ 

  گ دس الکھ لوگ ہيں مگر يہ لوگ جاہل ذاکروں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم گمراه ہو گئی ہے۔ لو
آيلنڈ کا ايک شہر جس کا نام نيوجرسی وہاں عاشور کے دن جلوس نکال جلوس نکالنے والے لوگ سب کے سب انڈين تھے 

ہ رہے ہيں حسين اور بعض يزيد کہہ رہے ہيں جنہيں دوسو سال پہلے انگلنڈ انہيں وہاں لے گيا تھا جلوس ميں بعض لوگ کہ
اور اُن سب کے ہا تھوں ميں شراب کی بوتليں ہيں جب جلوس ختم ہوا تو اُن کے بڑوں سے سوال کيا گيا تم لوگ کو ن ہو 

تمہارا کون سا مذہب ہے انہوں نے کہا ہميں نہيں معلوم ہمارا مذہب کون سا ہے وه کہتے ہيں ہمارے بڑے لوگ دس محرم کو 
جلوس نکالتے ہيں اس لئے ہم بھی نکالتے ہيں اُس نے کہا ايک حسين شہزاده تھا اور دوسرا يزيد شہزداده تھا اُن دونوں کی 

آپس ميں جنگ تھی ۔ وه بدبخت شيعہ ہيں مگر انہيں نہيں معلوم کہ وه کون ہيں ايسے جاہل ذاکرين وہاں پيدا ہو گئے اور 
يم سے ہٹا ديا يزيدی فعل کر رہے ہيں تو اُن لو گوں کے لئے ايران سے عالم پوری قوم کو انہوں نے اصلی صراط مستق
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  منگايا گيا تو اب الحمد  ايک مدرسہ ہے اور بہت سا رے لوگ دوباره شيعہ ہو رہے ہيں ۔ 
ہم پر الزم اگر ہم ان نئے نئے ذاکرين جو بدعتيں پيدا کر رہے ہيں اگر ہم انہيں چھوڑديں تو پوری قوم منحرف ہو جا ئے گی 

  ہے اگر کو ئی ايسی بدعتيں پيدا کر ے اور شيعہ کو شيعہ سے لڑا ئے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اُن کو جواب ديں ۔ 
امام جعفر صادق (ع) فر ماتے ہيں جو نماز کو چھوڑدے اُسے ہماری شفاعت نصيب نہيں ہو گئی امام نے فر ما يا جو جان 

وه شخص جو امام کے ساتھ بيٹھا ہوا تھا اُس نے کہا اگر کو ئی شراب پئے کافر ہے  بوجھ کر نماز نہ پڑھے وه کافر ہے تو
تو امام نے فر مايا بہت بڑا گناه ہے مگر کافر نہيں ہے مو ال اگر کوئی زنا کرے کافر ہے امام نے فر مايا نہيں کا فر نہيں ہے

کريں گے مہر بانی کر کے دليل بھی دے ديں امام نے  بہت بڑا گناه ہے اُس نے کہا اگر ميں يہ کہيں سنأوں گا تو لوگ شک
فر مايا سن : اگر کوئی زنا کے گناه ميں مبتال ہو کيونکہ شيطان اُسے زنا کی لذت دکھا کر اندھا کر ديتا ہے اور وه جا کر گناه

لذت ہے؟ کہا: نہيں مو ال، ميں گر تا ہے مگر اے مو من يہ بتا اگر کوئی نماز نہيں پڑھتا تو کيا نماز نہ پڑھنے ميں کو ئی 
امام نے فر ما يا : جو نماز نہيں پڑھتا ہے اس لئے نہيں پڑھتا کيونکہ وه نماز کو حقير سمجھتا ہے اور جس نے نماز کوحقير 
سمجھا اُس نے نماز کو حقير نہيں سمجھا بلکہ نماز کے حکم دينے والے خدا ، نبی ، علی کو حقير سمجھاجس نے خدا ، نبی 

  حقير سمجھا وه کافر ہے ۔  ، علی کو
 اختتام 

 

 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ٧مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
بقية هللا خير لکم ان کنتم ”فقد قا ل هللا تبارک وتعالٰی فی کتابہ المجيد و فر قانہ الحميد و قولہ الحق بسم هللا الرحمن الرحيم 

   )٨۶سورٔه ہود آيت “(مومنين 
ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرے ۔ ہميں جو بھی مل رہا ہے رزق مل رہا ہے اوالد 
مل رہی ہے عزت مل رہی ہے دولت مل رہی ہے يہ سب امام زمانہ کے صدقے ميں مل رہی ہے امام حجت خدا ہيں اُن کی 

لئے بھی کوشش کر نی چا ہئے کہ مو ال کی زيارت ہو جائے  معرفت اور روحانيت برقرار کرنا ہے اور جسمانی رابطہ کے
،مگر امام سے ہميشہ رو حانی رابطہ ميں رہيں ہم پر الزم ہے کہ وه کام کريں جو امام کو پسند ہو جيسے تبليغ اسالم جو امام 

لمان ممالک کو غالم بنا کو پسند ہے کيونکہ يہی وه طريقے ہيں کہ ہم امام سے رابطہ بر قرار کر سکيں آج کل تو يہودی مس
نے کے چکر ميں ہيں ہمارے پاس ايک ہی طريقہ ہے کہ ہم انٹرنيٹ کے ذريعے سے عيسائيوں کو مسلمان بنا نا شروع کريں

ہم احمد ديدت کی کتابوں کے ذريعے سے عيسائيوں کو مسلمان بنا سکتے ہيں ہم عيسائيوں کو مسلمان بناکر يورپ امريکا 
ے ہيں جو اس يہوديوں کی شيطنت کو روکے اور دوسرا غيبت امام زمانہ ميں جو مسئلہ ہے وه يہ ہے ميں ايک البی بنا سکت

کہ جہالت کو ختم کيا جا ئے اگر جہا لت اور گمراہی پھيلتی گئی نو دشمن سازشوں ميں کامياب ہو جائے گا ، دشمن اصل ميں
مو من کی ذمہ داری ہے يہوديوں نے شيعيت کے خالف تين جہالت سے فائده اٹھاتا ہے جہالت اور گمراہی کو ختم کرنا ہر 

بڑی سازش شروع کر دی ہيں ايک وہابيت کا حملہ ہم پرشروع کر ديا ہے کچھ بے دين مولويوں کو خريدا ہے جو کہتے ہيں 
لہ اخباريتيا علی مدد کہنا بھی بدعت ہے جب کہ يا علی مدد کہنا حديث ،قرآن ، توريت و انجيل سے ثابت ہے اور دوسرا حم

کا حملہ ہے اخباريت کا مذہب اگر ہمارے درميان آجاتا تو اس وقت شيعيت ختم ہو چکی ہو تی يہ چا رسو سال پرا نا مذہب 
ہے جسے انگريزوں نے بنا يا تھا آج يہ يہودی دو باره اسے زنده کرنا چا ہتے ہيں اخباری لوگ کہتے ہيں کہ ہم قرآنی دليل 

عہ قرآنی دليل کو نہ مانيں تو موال علی کی خالفت اور امامت کو کہاں سے ثابت کريں گے دو ہی کو نہيں مانتے ہيں اگر شي
نقطہ ہيں جس سے سنی مسلمان شيعہ بنتا ہے ايک مو ال علی کے خالفت کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ بی بی فاطمة الزہرا 

ہم قرآن کی دليل کو نہ مانيں تو کوئی چيز ہم ثابت  کے فدک کا حق کا ہے ان دو نوں کو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہيں اگر
“ يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ ” نہيں کرسکتے ہيں يہ وہی آيتيں جو قرآن ميں ہيں 

س کولوگوں تک نہيں اے ميرے محبوب آ ج اعالن کردو جو ہم نے آ پ پر حکم نازل کيا اگر آپ نے ا) ۶٧(سورٔه مائده آيت 
پہنچايا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہيں ديا ہے يہ مشہور واقعہ اہل سنت کی تين سو کتابوں ميں موجود ہے کہ 
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اس کے بعد هللا کے رسول ممبر پر آئے خدا کی حمد و ثنا کر نے کے بعد فر مايا :مسلمانو!کيا تم مجھے اپنا آقا مانتے ہو کيا 
کيوں کہتے ،اگر ہم رسول کو مو ال “ ال الہ اال هللا”ال مانتے ہو؟ ہم کہيں گے اگر ہم رسول کو نہيں مانتے تو  تم مجھے مو
کيوں کہتے، اگر ہم رسول کو موال نہيں مانتے تو نماز کيوں پڑھتے، اگر مو ال نہيں مانتے “ محمد رسول هللا ” نہيں مانتے 

کر رہے ہيں تو بے کار نہيں پوچھ رہے ہيں ظاہرا ً اگر ناسمجھ آ دمی وه کہے تو حج ميں کيوں آ تے ،مگر رسول خدا سوال 
گا کہ يہ عجيب سوال ہے کہ کيا تم مجھے مو ال مانتے ہو؟ ہم مانتے ہيں تو حج پر آتے ہيں،نہيں نہيں رسول خدا ايک اور اہم 

ے بھی مانتے ہيں اور خدا کو شيطان مسئلہ کی طرف متوجہ کررہے ہيں کہ ديکھو ماننے کے دو طريقے ہيں خدا کو فرشت
(سورٔه ص آيت “ فبعزتک الغوينھم اجمعين”بھی مانتا ہے شيطان نے خدا کی خدائی کا انکار نہيں کيا ہے شيطان کہتا ہے 

خدا کو مانتا ہے قيامت کو مانتا ہے فرشتے بھی خدا کو مانتے ہيں شيطان بھی خدا کو مانتا ہے ماننے کے دو طريقے ) ٨٢
شتے کيسے مانتے ہيں؟ فرشتے کہتے ہيں :ہم تجھے مانيں گے ہم تجھے مانتے ہيں اور جس جس کو تومنوائے گا اُس ہيں فر

کو بھی ہم مانيں گے يہ فرشتوں کے ماننے کا طريقہ ہے ،شيطان ملعون کے ماننے کا کيا طريقہ ہے ؟وه کہتا ہے کہ 
ہے يہی بھی سوال کا رسول کے هللا تو ․تو ميں اُسے نہيں مانوں گاپروردگار تجھے ما نوں گا ليکن اگر تو آدم کو منوائے گا 

 مانند کی فرشتوں اگر ہو؟ مانتے طرح کی شيطان يا ہو مانتے طرح کی فرشتوں ہو مانتے کيسے تو ہو مانتے مجھے کہ
اُسے بھی مانو گے  گا منوأوں ميں جسے اور گے مانو بھی مجھے کہ ہے ايمان اصل يہی تو سنو! مسلمانو اے تو ہو مانتے

من کنت مو ” اس کے بعد هللا کے رسول نے اقرار ليا مجھے مانتے ہو تو سب نے کہا مانتے ہيں تو اب هللا کے رسول نے 
جس جس کا ميں مو ال ہوں اُس اس کے علی موال ہيں اب جو نبی کو فرشتوں کی طرح ما نتے ہيں وه “ اله فھذا علی مواله 

يں اور علی کو بھی مو ال مانتے ہيں ،مگر جو فرشتوں کی طرح نہيں مانتے ہيں وه کہتے ہيں نبی نبی کو بھی مو ال مانتے ہ
  کو مانيں گی مگر علی کو نہيں مانيں گے۔ 

يہيں سے فرقہ بنا انہوں نے ايمان کا اظہار اس طرح سے کيا جيسے شيطان خدا کو مانتا ہے ليکن اگر خدا نے کسی کو 
ہم مو من ہيں ہميں فر شتوں کی طرح ما ننا ہے ہم کہيں گے هللا کے رسول ہم آ پ کو مانتے ہيں  منوايا اُسے نہيں مانتا ہے

اور جسے آپ منوا ئيں گے اُسے بھی ہم مانيں گے مو ال علی کو کہا ہے يہ مو ال ہيں موال علی نے فر مايا ميرے بعد ميرا 
ں امام حسن نے فرمايا ميرے بعدحسين تمہارا امام ہے ہم موال بيٹا حسن تم لوگوں کا موال ہے ہم امام حسن کو بھی ما نتے ہي

 گئی ہو شہادت کی علی امام جب يعنی ہے تک قيامت ہے ناسخ يت آ يہ “ ․․․يا ايھا الرسول بلغ ”حسين کو بھی مانتے ہيں 
کيا تو گو يا دين کا  نہيں مقرر ال مو پہلے سے نے جا نے پ آ اگر ہيں پيامبر وارث آپ گی کہے سے علی ال مو آيت يہ تو

کوئی کام ہی انجام نہيں ديا ہے اسی لئے موال حسين زخموں ميں چو ر چور ہيں مگر سجاد کے خيمہ ميں آ تے ہيں تا کہ اہل 
حرم کو بتالئيں کہ سيد سجاد ميرے بعد تمہارے موال ہيں ہم حسين کو بھی مو ال مانتے ہيں اور حسين نے جس کو منوا يا امام

ن کو بھی مانتے ہيں ہم آ خر ميں بارہويں امام تک پہنچے اب يہاں ايک فرقہ بن گيا کيوں اس لئے امام غيبت ميں زين العابدي
اے وارث رسول اُمت کو کس کے “ يا ايھا الرسول ”جارہے ہيں اب جب امام غيبت ميں جا ئيں گے تو يہ آ يت کہے گی 

نہيں کيا کہ امت کا سر براه کون ہے امت کارہبر کو ن ہے  حوالہ کر کے جارہے ہيں اگر آپ نے جانے سے پہلے اعالن
اُمت کس کے حوالے ہے احکام خدا نافذ کرنے واال کون ہے تو گويا آپ نے دين کا کوئی کام انجام نہيں ديا لہذا امام نے غيبت

اجب ہے اُس مجتہد اُس ميں جانے سے پہلے کہا؛ اے شيعو! ميں تمہيں بے وارث چھو ڑ کر نہيں جا رہا ہوں ،بلکہ تم پر و
عالم کی اطاعت کرنا جو دنيا ميں سب سے بڑا متقی ہو اور سب سے بڑا عالم ہو اب يہاں ايک فرقہ بن گيا کہتا ہے ہے ہم 

بارہويں امام کو مانيں گی مگر جس کو امام نے منوا يا ہے مجتہد کو نہيں مانيں گے يہ اخباری لوگ ہيں ان کا وہی شيطان کا 
خدا کو مانتا ہوں مگر جسے خدا منوا ئے گا آدم کو نہيں مانوں گا ہم بارہويں امام کو مانيں گے مگر جسے عقيده ہے کہ 

  بارہويں امام منوا ئيں گے اُسے نہيں مانيں گے ہم خود ہی مجتہدہيں ۔ 
مذہب کو ہمارے اخباريت کا مقصد کيا ہے ؟ اُن کا مقصد يہ ہے کہ شيعيت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائيں يہ اميريکی خبيث اس 

اندر ايجاد کرنا چا ہتے ہيں مگر وه لوگ نعره کيا لگا تے ہيں جو ہر شيعہ کا نعره ہے جو ہر شيعہ کے دل کی دہڑکن کا نعره 
ہے ہر شيعہ کا ايمان ہے يہ لوگ نعره تو علی ولی هللا کا لگا تے ہيں وه ہمارا ايمان ہے وه ہمارا عقيده ہے مگر اس کے 

د کيا ہيں يہ لوگ علی ولی کی روايت کہاں سے التے ہيں علی ولی هللا کی روايت اُس کتاب سے التے پيچھے اُن کے مقاص
ہيں جس کو ہمارے تمام مجتہدين تمام عالم دين نے اس کتاب کو رد کيا ہے يہ کتاب امام علی رضا (ع) کی نہيں ہے يہ دشمن 

ں تو ہمارا مذہب ختم ہو جا ئے گا تو ايک شيعہ کو کافر نے لکھی ہے يہ منافق نے لکھی ہے اگر اس کتاب کو ہم مان لي
قل اعوذ برب ”اور سورٔه “ قل اعوذ بر ب الفلق” کرنے ميں کو ئی دير ہی نہيں ہے اس کتاب ميں لکھا ہوا ہے کہ سوره 

توہين کی  قرآن کی سوره نہيں ہے امام کی تو ہين کی گئی ہے اہل بيت کی توہين کی گئی ہے اہل بيت کے علم کی“ الناس
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گئی ہے اس کی کسی حديث کو ہم نہيں مانتے ہيں کس حديث کو ہم مانتے ہيں ہم اُس حديث کو مانتے ہيں جو قرآن کے 
مطابق ہو حديثوں کے بارے ميں هللا کے رسول نے بھی بتال يا امام نے بھی بتال يا ميرے بعد جوبھی حديثيں بنا نے والے 

ث کو نہ ماننا نہج البال غہ ميں مو ال علی نے معيا ر بتال يا فر ما يا حديث بيان کر ہزاروں لوگ ہوں گے اے شيعو! ہر حدي
نے والے چا ر قسم کے لوگ ہيں ايک منافق ہيں اور منافق کی حديث کو نہ ماننا منافق نے اس لئے بتال ئی تا کہ فساد ہو 

  اسالم بدنام ہو شيعيت بدنام ہو۔ 
ہے ہيں: ايک حديث بيان کرنے واال مو من ہے مو ال فر ما تے ہيں :اُس سے بھی حديث نہمو ال علی نہج البال غہ ميں فر مار

لينا اس لئے کہ اُس مو من کا حافظہ ضعيف ہے وه آدھی حديث بھو ل گيا ہے اور اُسے آ دھی ياد ہے جو کام کی چيز ہے وه 
ا: ايسے مومن سے بھی حديث نہيں لينا جس کا بھول گيا ہے وه چيز يا دہے جس ميں فائده کم اور نقصان زياده ہے فرماي

حافظہ کم ہو جس شخص کا حافطہ بھی صحيح ہے حديث بھی صحيح بتال تا ہے مگر اُسے يہ نہيں معلوم کہ يہ حديث ناسخ 
ہے يا منسوخ کيونکہ حديثوں کی قسميں ہيں امام ايک حکم وقتی ديتے ہيں علی ابن يقطين وزير تھا اُس کی جان خطره ميں 

گئی تو امام نے اُسے فر ما يا : تم اہل سنت کی مانند وضو کرو اُسی لحظہ ايک مو من آيا اور اُس نے امام کی اس بات کو  پڑ
سن ليا مگر اُسے يہ نہيں معلوم کہ يہ اس کی جان بچانے کے لئے ہے بعد ميں امام نے اُسے فرمايا : اب وه وضو کر نا 

وضو کرو اُس دو سرے مو من نے جو اس حديث کو سنا تھا اور اُس نے بعد  چھوڑدو جو قرآن نے کہا ہے اُس طرح سے
 يا ما فر نے امام ․والی نہيں سنی اُس نے اپنے گأوں ميں آ کر کہہ ديا کہ وضو تو وہی طريقہ جو اہل سنت کا ہے صحيح ہے

اسخ ہے يا منسوخ يعنی اسے مو ال ن حديث يہ کہ ہو نہ پتہ کا اورمنسوخ ناسخ جسے لينا نہيں حديث بھی سے صحابی ايسے: 
نے کنسل کر ديا ہے يا آ خری حکم ہے مو ال علی نے چار اصول بتال ئے : حديث اُس سے لينا جو مومن بھی ہو حافطہ بھی 

صحيح ہو ناسخ اور منسوخ کے بارے ميں جانتا ہو اور جس کے بارے ميں ہر ايک بنده نہيں جانتا ہے اس کے لئے علم 
ا ہے علم رجال يعنی جتنے راوی ہمارے اماموں کے زمانے ميں گذرے ہيں اُن کو چيک کر نا پڑتا ہے کہ يہ رجال پڑھنا پڑت

مو من تھا ،منافق تھا ،دنيا پرست تھا يا خدا پرست تھا امام کے ساتھ ايک سال رہا تھا يا دس سال رہا تھا امام نے اُس کی تا ييد
کے بعد ہم حديث کو مانتے ہيں يہ جو مسئلہ اٹھا يا جارہا ہے پہلے انہوں نے کی تھی يا نہيں کی تھی ان سب تحقيق کر نے 

جس کتاب سے حديث بيان کی وه کتاب ہی ہماری نہيں ہے يہ ہمارے دشمنوں کی ہے پھر وه جو چند حديثيں بحار االنوار 
کو جو عالمہ مجلسی نے لکھا سے نقل کرتے ہيں وه بھی بالکل غلط اور ضعيف اور جھوٹی حديث ہے کيونکہ بحار االنوار 

ہے وه سو جلدوں سے بھی زياده ہے عالمہ مجلسی نے گأوں گأوں جا کر ان حديثوں کو نقل کيا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب 
ميں يہ بھی لکھا ہے کہ ميں نے يہ تحقيق نہيں کی ہے کہ ان ميں سے کتنی حديثيں جھوٹی ہيں کتنی ضعيف ہيں اور کتنی 

نے والے علماء کا کام ہے اہم يہ ہے کہ علم رجا ل کے ساتھ انسان کو حديثوں کا بھی علم ہو نا چا ہئے سب  غلط ہيں يہ آ
سے بڑا مسئلہ يہ ہے کہ حديث کی سند کو ديکھا جاتا ہے کہ حديث کس نے سنائی ہے مثال احمد نے مسلم سے سنی مسلم 

سنی جو منافق تھا اگر بيچ ميں ايک بھی منافق آگيا نے يوسف سے سنی يو سف نے حسن سے سنی اور حسن نے اُس سے 
تو وه حديث قابل قبول نہيں ہے بعض پمفلٹ ميں اور کتابوں ميں لکھا گيا ہے کہ علم حديث نقل کی گئی ہے کہ تشہد فال ن 
جس  طريقے سے پڑھا جا تا تھا امام رضا(ع) اس طرح سے پڑھا کرتے تھے اور اس کتاب کو ہمارے دشمنوں نے لکھا ہے

ميں “ اشھد انک نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول و ان عليا نعم الموال ”ميں اہل بيت کی تو ہين کی گئی ہے کہا گيا ہے کہ 
گواہی ديتا ہوں کہ تو ميرا اتنا اچھا رب ہے اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ رسول خدا (ص) ميرے اچھے رسول ہيں اور گواہی 

اشھد ان ال الہ االهللا وحده ال شريک لہ واشھد ان محمد اًعبده و ”امام ہيں ہمارا تشہد کيا ہے ديتا ہوں موال علی ميرے اچھے 
انہوں نے ايک نيا تشہد ايک غلط کتاب جو ہمارے دشمنوں نے لکھی ہے وہاں سے ليکر آ گئے ہيں اور اب ہم “ رسولہ 

اگر کوئی انسان يا “ اشھد انک نعم الرب”ں نے کہا دونوں تشہدوں کو ديکھتے ہيں کہ کون سا تشہد قرآن کے مطابق ہے انہو
رب يا رب کہتا رہے مسلمان نہيں ہو سکتا ہے کيوں اس لئے کافر بھی اور مشرک بھی عيسائی بھی رب کو مانتے ہيں يہود 

بغير کو ئی اس کے “ اشہد ان ال الہ اال ”بھی مانتے ہيں مسلمان بننے کا پہلے جو مسئلہ ہے وه يہ ہے کہ جب انسان کہے 
کہنا الزم و ملزوم ہے اس ميں وه جملہ ہی غائب ہے ،اس جملہ ميں “ اشہد ان ال الہ اال هللا”مسلمان ہو ہی نہيں سکتا ہے 

اگر کسی جملہ ميں غائب ہے “ ال الہ اال هللا”ہی نہيں ہے يہ خود بتال رہا ہے کہ يہ روايت جھوٹی ہے “ اشہد ان ال الہ اال هللا”
ی شک ہی نہيں ہے کہ يہ جھوٹی حديث ہے ضعيف حديث ہے ال الہ اال هللا کے بغير کوئی مسلمان ہی نہيں ہےتو اس ميں کوئ

انہوں نے ال الہ اال هللا ہی کو غائب کرديا اور رب کا نام ڈال ديا اور رب جو ہے يہ صفتی نام ہے گواہی جب بھی دی جا تی 
ں گواہی ديں گے تو ہم اپنے اصلی نام سے گواہی ديں گے تو هللا کی ہے تو وه ذاتی نام سے دی جاتی ہے اگر ہم کورٹ مي

گواہی جب بھی ديتے ہيں تو هللا کے ذاتی نام سے ديتے ہيں اور هللا کا ذاتی نام هللا ہے رب نہيں ہے ،رب يعنی پالنے واال رب
عمال ہوا ہے تو گواہی جب بھی دیکا لفظ سوره يوسف ميں مصر کے بادشاه کے لئے بھی جو کا فر تھا اُس کے لئے بھی است
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ان محمداً نعم ”جاتی ہے تو وه ذاتی نام سے دی جاتی ہے ان دو نکتوں سے معلوم ہوا کہ يہ روايت جھوٹی ہے ،اور پھر کہا 
پہلے عبد کہتے ہيں پھر رسول کہتے ہيں اس کے بارے ميں“ و اشھد ان محمداً عبده و رسولہ ”ہم کيا کہتے ہيں کہ “ الرسول

ی ہم نے غور کيا کہ پہلے عبد کيوں کہتے ہيں پھر رسول کہتے ہيں ہم گواہی ديتے ہيں آپ عبد ہيں پھر رسول ہيں سوال کبھ
يہ ہے کہ پہلے عبد کا لفظ کيوں ا ٓيا اور پھر رسول کا لفظ کيوں آيا ؟ اس لئے کہ عبديت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہے

ا مقام ہر ايک کو نہيں مال اس کی دليل کيا ہے ؟ سوره نبی اسرائيل ميں هللا نے فر ما يا رسول تو بہت زياده ہيں مگر عبديت ک
يعنی جب ہم نے عبدکہا تو ہم نے ) ١سورٔه اسراء آيت “سبحان الذی اسری بعبده ليالً من المسجد الحرام الی المسجد االقصیٰ ”

کہ عبديت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہے انہوں نے  اعالن کيا کہ ہم معراج رسول کے بھی قائل ہيں اس سے معلوم ہوا
عبديت کو بھی غائب کر ديا جبکہ يہ سب سے بلند مقام ہے کہ معراج نہ حضرت عيسی کو نصيب ہوئی اورنہ موسی کو 
اہی نصيب ہوئی ہمارے نبی کو معراج نصيب ہوئی، کيوں ؟ اس لئے کہ ہمارے نبی مقام عبديت پر تھے اگر ہم عبديت کی گو

نہ ديں تو ہم نے رسول خدا (ص) کے مقام کو کم کرديا گرا ديا۔ جتنے بھی نئے مذہب بنے ہيں مثال بہائی مذہب انہوں نے آ 
يتوں کا غلط ترجمہ کر کے اور غلط تفسير اور کچھ ضعيف حديثوں کے ذريعے سے انہوں نے مذہب بنا يا ہے يہ لوگکہتے 

س لئے بھی ضروری ہے کہ قرآن کی آيت ہے کہ مو من وه ہے جو تين گواہياں دے اگرہيں کہ تشہد ميں علی ولی هللا پڑھنا ا
آپ نے مو ال علی کی واليت کی گواہی نہيں دی تو آپ مو من بھی نہيں ہيں ہم آپ کو تين گواہياں ديں گے پہلی گواہی يہ ہے 

کہ اے ميرے مالک تيرے سواء کوئی بھی رب نہيں يہ هللا کی خدائی کی گواہی ہے ہم نے گواہی دی “ اشھد ان ال الہ اال هللا”
ہے اگر ہم نے خدا کی گواہی دی مگر ہم فقط خدا کو نہيں مانتے ہيں عيسائی بھی خدا کو مانتے ہيں مگر اُن کے يہاں ھولی 

بلکہ  ٹرنٹی ہے اُن کے يہاں شرک ہے ہم دوسری گواہی ديں کہ ہم خدا کو عيسائيوں اور يہوديوں کی طرح نہيں مانتے ہيں
يہ دوسری گواہی ہے پروردگار ہم تجھے ايسے مانتے ہيں کہ تيرا کوئی شريک نہيں ہے تيسری گواہی “ وحده ال شريک لہ”
اور آ پ هللا “ ورسولہ”ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ هللا کے عبد ہيں چو تھی گواہی يہ ہے “ وا شہد ان محمد اً عبده و رسولہ”

اولنا محمد ،آخرنا محمد ،اوسطنا محمد ، کلنا ”تو اسی پاک رسول نے کہا “ ہد ان محمد اً وا ش”کے رسول ہيں جب ہم نے کہا 
ہمارا پہال بھی محمد ہے ہمارادرميانہ بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہيں جب ايک “ محمد

  محمد کی گواہی دے دی تو اسی نے باره کی گواہياں دے دی ہيں ۔ 
ہے مگر يہ لوگ اس نعره کو “ علی ولی هللا”يسا نعره لگا يا ہے جو ہر شيعہ کے دل کا نعره ہے ہر شيعہ کا ايمان انہوں نے ا

کا نعره لگا يا تھا کہ حکم هللا کا چلے گا نہ علی “ ال حکم اال هللا”اس طرح سے استعمال کر رہے ہيں جيسے دشمن علی نے 
اه ہو گئے کہ يہ لوگ تو بات صحيح کہہ رہے ہيں کہ علی کا حکم بھی نہ کا اور نہ ميرا جس کے نتيجہ ميں خارجی گمر

چلے اور نہ دشمن علی کا حکم چلے مو ال نے اُن سے فر ما يا تم لوگ دھو کا کھا رہے ہو يہ تمہيں دھوکا دے رہے ہيں 
ا يا امام آ ئے گا ان کا نعره تو اس کا حق ہے مگر اس کی نيت باطل ہے کيونکہ حکم خدا چال نے کے لئے يا نبی آ ئے گ

اصل مقصد کيا ہے وه يہ ہے کہ فقہ امام رضا کا حوالہ ديں جس سے شيعوں کو کا فر کہنے ميں کوئی دير ہی نہيں ہو گی 
اسے منظر عام پر ال يا جا رہا ہے يہ اندرونی دشمن باہر کے دشمن سے زياده خطرناک ہيں اگر کل کورٹ ميں کوئی مسئلہ 

کہيں گے کہ يہ آپ کی کتاب ہے اور عوام کو بھی بيوقوف بنا يا جا رہا ہے کہ فقہ امام رضا ميں يہ لکھا ہوا ہو گيا تو وه ہميں
ہے يہ عوام کو تونہيں معلوم کہ يہ کتاب کيا ہے با ہر کا دشمن ہميں کافر کہنے ميں اُس کے لئے مشکالت نہ ہو گی يہ اندر 

يں ،مگر يہوديوں کے ايجنٹ ہيں اور دوسرا مقصد کيا ہے وه يہ ہے کہ کے دشمن ہيں جو ظاہر علی ولی هللا کہہ رہے ہ
مقصد ٹوٹ جائے شيعوں کے يہاں مفت ميں مفتی نہيں بنتے ہيں دوسروں کے يہاں چار سال پڑھ ليتے ہيں مفتی بن جاتے ہيں

بنتا ہے ہمارے يہاں يہ ،ہمارے مجتہد کيسے بنتے ہيں جب ہمارے علماء سات سبجيکٹ ميں پی اچ ڈی کرليں پھر وه مجتہد 
ہے کہ پہلے قرآن کے علم ميں مجتہد بنے دو سرا علم حديث ميں پی اچ ڈی کرنا ہے تيسرا علم رجال ميں پی اچ ڈی کرے 

چوتھا فقہ ميں پی اچ ڈی کرے اسی طرح سے اصول ميں پی اچ ڈی کرلے منطق ميں پی اچ ڈی کر لے عربی ميں پی اچ ڈی
يں پی اچ ڈی کرنے کے بعدہمارے يہاں ايک شخص مجتہد بنتا ہے اُسے تيس چاليس سال لگ کر لے تقريبا ً سات دروس م

جاتے ہيں اب مجتہد بن گيا مگر اب بھی فتوٰی نہيں دے سکتا ہے دشمن جانتا ہے کہ يہ مذہب جو آ ج تک جو مقابلہ کر رہا 
کے بعد اور سات دروس ميں پی اچ ڈی ہے کيونکہ اُس کی بنياد مضبوط ہے ايک شخص نے چاليس سال علم حاصل کر نے 

کر نے کے بعد مگر اب بھی فتوٰی نہيں دے سکتا ہے اب بھی رسالہ نہيں لکھ سکتا ہے وه شخص مجتہد بن گيا فتوٰی نہيں 
دے سکتا ہے اُسے کسی کی تقليد کرنا واجب نہيں ہے وه خود ہی مسئلہ سمجھ لے گا مگر فتوٰی نہيں دے سکتا ہے کسی کی 

ں کر سکتا ہے تقليد تب ہو گئی جب تيس چاليس پچاس سال علما ء گواہی ديں کہ ہم نے دس سال باره سال اس کے تقليد نہي
  دروس کو سنا ہے واقعاً يہ اعلم بھی ہے ،متقی بھی ہے امام نے فقط عالم کی شر ط نہيں بتا ئی متقی بھی ہو۔ 

وط ہيں اور اسی لئے ايران ميں انقالب کا مياب ہوا اسی دشمن اس مضبوط نظام کو توڑنا چاہتا ہے کہ شيعہ اسی لئے مضب
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لئے انگريز نے پوری دنيا کو غالم بنا ديا مگر ايران کے شيعوں کو غالم نہ بنا سکا کيونکہ اُس زمانے کے مجتہد حسن 
ی دينا پر شيرازی نے فتوٰی ديا اور يہ فتوٰی انگريز کے منھ پر طماچہ تھا انگريز کو وہاں سے شکست ملی جب کہ پور

انگريز قبضہ کر چکا تھاآج بھی امريکا ديکھ رہا ہے کہ شيعيت کی مضبوطی وه يہ ان کے مجتہدين ہيں ان کا مرکز ايک ہے
اس مرکز کو توڑدو، لہذ ا وه اپنے ايجنٹوں کے ذريعے سے نعره لگوارہا ہے جوہر شيعہ کا نعره ہے مگر مقصد کيا ہے 

ں اور فتوٰی دے ديا کہ تشہد ميں علی ولی هللا پڑھ لو پنجاب ميں ايک اور فرقہ بن گيا ہےمقصد يہ ہے کہ چار حديثيں ديکھ لي
اُن کا مقصد يہ ہے کہ کئی فر قہ بن جا ئيں اور انہوں نے بھی کچھ احاديث کو نکا ال ہے وه کہتے ہيں اگر تشہد ميں علی ولی

انہوں نے اذان ميں امام زمانہ کی گواہی دينا شروع کر دی ہے  هللا پڑھ سکتے ہيں تو پھر امام زمانہ نے کيا قصور کيا ہے تو
يہ اُسی سازش کے تحت ہے ۔ يہ خبيث ٹولہ ظا ہرا تو مو ال علی کا نام لگا رہا ہے مگر ان کا مقصد يہ ہے کہ شيعوں کے 

ن ميں امام زمانہ کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جا ئيں اور ان چند سالوں ميں ايک اور فرقہ بھی پيدا ہو گيا ہے اور انہوں نے اذا
گواہی دينا شروع کر دی ہے اور دوسرا فرقہ بن جا ئے گا وه کہے گا کہ ہم کا ظمی ہيں تو امام مو سٰی کا ظم کا نام بھی نماز
ميں ہو نا چاہئے اور پھر رضوی کہيں گے کہ ہم رضوی ہيں تو امام رضا (ع) کا نام بھی نماز ميں ہو نا چا ہئے مقصد دشمن

کہ چار پانچ حديثيں ديکھ کر بغير علم رجا ل کے بغير علم حديث کے بغيراجتہاد کے ان کو مفتی بنا دو تو چند کا يہ ہے 
  سالوں ميں شيعوں کے اندر بھی ہزار فرقہ بن جا ئيں گے ۔ 

عہ ہیيہ خطرناک سازش ہے اسے معمولی سازش مت سمجھئے علی ولی هللا ہمارا ايمان ہے علی ولی هللا کے بغير کو ئی شي
نہيں ہے مگر يہ خبيث اس طر ح سے مو ال علی کا نعره لگا کر مو ال علی کے ہی دين کو ختم کر نا چا ہتے ہيں مو ال علی 
کے ہی مذہب کے ٹکڑے کر نا چا ہتے ہيں مثال ايک شخص ہے اُس کا بچہ بيمار ہو گيا وه شخص بچے کو ڈاکٹر کے يہاں 

يشن ہو گا تمہارے بچہ کے دل کی کچھ رگيں وه بالک ہو گئی ہيں تو اُس نے کہا کيا لے گيا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آ پر
ہے تو ڈاکٹر نے اُسے نقشہ دکھا يا کہ يہ جو دل ہے يہ جو سيدھے ہاتھ کے طرف کی رگ اُس ميں بالکج ہے تو ميں آپريشن 

پيہ لگيں گے وه انپڑه اور جاہل تھا تو اُس کروں گا تو اُس شخص نے کہا کتنے پيسہ لگيں گے تو ڈاکٹر نے کہا دو ال کھ رو
نے کہا ميں دو الکھ رو پيہ کيوں دوں تو اُس نے ڈاکٹر سے پو چھا کس طرح سے ٹھيک کريں گے تو ڈاکٹر نے کہا يہ والی 
رگ ہے اس کو اس طر ح سے صاف کروں گا تو اُس نے اپنے سے کہا يہ کام ميں خود کيوں نہ کروں دو ال کھ روپيہ ميں 

ں دوں پہلے تو ايسا کو ئی بيوقوف نہيں ہو گا اگر کو ئی ايسی بيوقوفی کرے اور اپنے بيٹے کا سينہ چاک کرے کہے کہ کيو
ميں خود اس کی آٹريز کا آ پريشن کروں تو کيا اُس کا بيٹا بچے گا ہر گز نہيں وه مر جا ئے گا تو اگر مر جا ئے تو پوری دينا

قاتل ہے تو وه لو گوں کو جواب دے گا کہ جو کام ڈاکٹر کر رہا تھا وه ميں نے خود ہی لعنت کر ے گی کہ تو اپنے بيٹے کا 
کر ڈاال تو لوگ اُسے کہيں گے اے بيوقوف ڈاکٹر دس بيس سال پڑھا ہے اگر وه يہی آپريشن کرے تو وه دو الکھ کا مستحق 

سے جو مجتہد تيس سال علم حاصل کرے اگر ہے اگر تو جاہل آ کر آپريشن کرے تو اپنے بيٹے کا قاتل ہے بالکل اسی طرح 
وه فتوٰی دے تو وه ثواب کا مستحق ہے اگر کو ئی جا ہل جو دس بيس حديثيں پڑھ کر فتوٰی دے تو وه دين کا قاتل ہے ايسے 
لوگوں سے انسان کو ہوشيار رہنا چائيے اور وه کون لوگ ہيں جو خون حسين کے تاجر ہيں اگر ہم جب تک ممبر کے تقدس 

حال نہ کريں گے ايسے فتنہ اٹھتے رہيں گے تو پھر کو ئی اور فتنہ اٹھا ئيں گے اس کا صرف حل يہ ہے کہ امام جعفر کو ب
صادق (ع) نے فر ما يا اے شيعو! ہر عالم سے دين مت لينا اُس عالم سے دين لينا جس کے بارے ميں يقين ہو پرکھ لو کہ اس 

دل ميں پيسہ کی محبت ہے وه تمہيں دين نہيں دے گا بلکہ وه تمہيں بے دين کے دل ميں پيسہ کی محبت ہے يا نہيں؟ جس کے
  بنا ئے گا۔ 

آ ج ممبر حسين پر اہل بيت کی تو ہين ہو رہی ہے کو ئی معيار نہيں ہے وه بدبخت لوگ طوائفوں کے کوٹھو ں پر جا کر 
بيت کا صاف طاہر مذہب آج ہم ممبر پر  مجلسيں پڑھتے ہيں اور وہی لوگ آکر ممبر حسين پر مجلس حسين پڑھتے ہيں اہل

کس قدر ظلم کر رہے ہيں ممبر پر اہل بيت کی تو ہين ہو رہی ہے اور وه بڑے بڑے ذاکر خود کو عالمہ کہالتے ہيں وه 
کہتے ہيں کہ اگر آپ چا ہتے ہيں کہ حضرت عباس (ع) کے بال کيسے ہيں تو وه کہتے ہيں کہ فالں ہندوستانی ايکٹر کے بال 

يجئے اس سے بڑی تو ہين کيا ہوگی يہ سب ممبر پر کہا جا رہا ہے اے شيعو! کب تک چپ رہو گے يہ آ پ کے دين ديکھ ل
کو گھٹيا بنا ديں گے يہ آ پ کو آپس ميں لڑائيں گے يہ تفرقہ کر يں گے کيونکہ اُن کا مقصد فقط پيسہ ہے ہمارے ذاکر ايک 

  بات امربالمعروف کی نہيں کر تے ہيں۔ 
اگر ذاکر امر بالمعروف نہيں کرتے تو آ پ مو منين پر فرض ہے کہ امر بالمعروف کريں آپ انہيں کہيں کہ  اے مو منين

اشھد انک قد اقمت الصالة و آتيت الزکٰوة و امرت ”حسين کے ممبر پر آ نے کا حق ادا کريں ہم ہر زيارت ميں پڑھتے ہيں 
اسی لئے ہے کہ نماز قائم رہے زکات قائم رہے اور امربالمعروف مو ال حسين آ پ کی قربانی“ بالمعروف و نھيت عن المنکر

قائم رہے ا گر ممبر پر آ نے واال صرف واه واه کر کے چال جائے اور پانچ منٹ نماز کے بارے ميں گفتگو نہيں اور پانچ 
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آ تے ہيں ۔ رسول خدامنٹ تزکيہ نفس کے بارے ميں گفتگو نہيں صرف وه مجرم نہيں ہم بھی مجرم ہيں جو اُن کے دروس مين
 اُن کہ يا ما فر نےملسو هيلع هللا ىلص(ص) سے سوال کيا گيا کہ کن کی مجلس ميں شرکت کريں کن کے دروس ميں جا ئيں ؟رسول خدا 

 کی اُن: يا ما فر يا، ما فر کيا نے رسول کے هللا ،اور ہو نہ محبت کی پيسہ ميں دل کے جن جاؤ  ميں دروس اور مجلس کے
ے سے تمہارے علم ميں اضافہ ہو دوسرا جہاں جانے سے آداب اسالمی سکھا ئے جا ئيں تمہيں ن جا جہاں ؤ  جا ميں مجلسوں

معلوم ہو کہ حالل کيا ہے حرام کيا ہے ہمارے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہيں مگر اُن کو حرام حالل کا معلوم ہی نہيں ہوتا ہے 
ا ہے ممبر پر آداب اسالمی بتا ئے جا ئيں بيوی کے غسل کا اُن کو معلوم نہيں ہو تا وضو کر نے کا طريقہ نہيں معلوم ہو ت

حقوق کيا ہيں شو ہر کے حقوق کيا ہيں ،رسول خدا نے تيسری شرط بتا ئی کہ اُن مجالس ميں جا يا کرو جہاں تزکيہ نفس ہو 
نہيں ہو تا جہاں تيرے نفوس کو پاک کيا جا ئے ۔ اے مو منين اگر آ پ ايسے دروس اور مجالس ميں جا ئيں جہاں تزکيہ نفس 

امر بالمعروف نہيں ہو تا تو درس دينے والے عالم کو کہئے کہ مو النا صاحب آ پ نے ايک گھنٹہ تقريرکی آپ نے پانچ منٹ 
  بھی مو ال حسين کے مقصد کو بيان نہيں کيا ۔ 

يسرا انٹرنٹ آج قوم تباه ہو رہی ہے آ ج نو جوان پريشان ہيں ايک طرف ڈش کے ذريعے دوسرا کبل کے ذريعے سے اور ت
کے ذريعے سے نو جوان تباه ہو رہے ہيں اور جب ممبر حسين پر آئے تو ادھر بھی آيت کے بجائے لطيفہ سنا ئے جا تے 

ربيع االول کا دن تھا ايک ذاکر نے ممبر پر آ کر فلمی گانا سنا ئے ممبر ما تم کر نے کی جگہ ہے اس قدر ممبر کا ٩ہيں 
يت ہے کہ يہوديوں پر عذاب آيا اور وه عذاب کيوں آ يا ؟ وه امر بالمعروف نہ کرنے کی  تقدس پامال ہو رہا ہے قرآن کی آ

وجہ سے يہوديوں پر عذاب آ يا هللا نے اُن سے کہا کہ سنيجر کے دن مچھلياں مت پکڑنا مگر وه لوگ اُس دن مچھلياں 
يں منع نہيں کرتے تھے وه دو نوں قسم پکڑتے تھے اور دوسرا کس وجہ سے آيا اس لئے کہ خود نہيں پکڑتے تھے مگر انہ

کے لوگ عذاب الہی سے بچ نہ سکے کيونکہ وه خود تو گناه نہيں کرتے تھے مگر دوسروں کو روکتے نہيں تھے فقط وه 
عذاب سے بچ گئے جو مچھلياں بھی نہيں پکڑتے تھے اور پکڑنے والے کو امر بالمعروف کرتے تھے يعنی آپ بھی اُن کے 

ں اگر ايک ذاکر ہے وه مقصد حسين بيان نہيں کر رہا ہے تو آپ اگر وہاں چپ رہے تو آ پ بھی اگر آپ جرم ميں شريک ہي
ڈر کی وجہ سے کہ ميری بے عزتی نہ ہو جا ئے ۔ مجلس حسين ميں ريا کاری آ گئی ہے ريا کا ری شرک ہے يہ آ ج مو ال 

ے ہيں رسول خدا (ص) کی پياری حديث فر ما يا : کہ جو حسين کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ يہ ذاکر امر بالمعروف نہيں کر ت
ال الہ اال هللا سچے دل سے کہے وه عذاب الہی سے محفوظ ہے فقط ايک شرط ہے اصحاب کرا م نے فر ما يا هللا کے رسول 

ا کيا ال لہ اال هللا وه کيا ہے رسول خدا نے فر ما يا وه شرط يہ ہے کہ ال الہ اال هللا کی تو ہين نہ کرے تو اصحاب نے فر ما ي
کی تو ہين مسلمان کر ے گا رسول خدا نے فر ما يا : ہاں کچھ لوگ ہيں کہتے ہيں ال الہ اال هللا مگر ال الہ اال هللا کی تو ہين 

بھی کرتے ہيں تو اصحاب نے فر ما يا هللا کے رسول ہميں يہ حديث سمجھ نے ميں نہيں آ ر ہی ہے کہ کون مسلمان ہو گا کہ 
الہ اال هللا کی تو ہين کرے گا هللا کے رسول نے فر ما يا اگر کو ئی ال الہ اال هللا کر نے واال بيٹھا ہوا ہے اور اُس کے وه ال 

سامنے ايسا عمل ہو رہا ہے جو قرآن کے خالف ہے جو شريعت کے خالف ہے مثال يہی ذاکر جو آج کل کہتے ہيں کہ نماز 
اقيموا الصالة ”يں گے تو جنت ميں چلے جا ئيں گے جب کہ قرآن کی آيت ہے کی کو ئی ضرورت ہی نہيں ہے علی علی کر

ليس من امتی من استخف ”جو نماز نہيں پڑھتا وه مشرک ہے هللا کے رسول فرماتے ہيں “ وال تکو نوا من المشرکين 
ا کے فر ما ن کی تو وه ميرے امت سے خارج ہے اب اگر کسی ذاکر نے يہ پڑھ ديا قرآن کی تو ہين کی رسول خد“ بالصالة

ہين کی سارے ائمہ معصومين کے فر ما ن کی تو ہين کی اگر آ پ نے اس کے دروس کو سنا مگر آ پ نے اٹھ کر احتجا ج 
  نہيں کيا تو گو يا آپ نے بھی الالہ اال هللا کی تو ہين کی ۔ 

ے ال الہ اال هللا کی تو ہين کی ہے فر ما مثال اگر آ پ کسی کی شادی ميں چلے گئے اور آپ نے امر بالمعروف نہ کيا تو آپ ن
يا ال الہ اال هللا اُسے عذاب سے بچا ئے گا جو زندگی ميں ال الہ اال هللا کی تو ہين نہ کرے يعنی جہاں بھی گناه ديکھے ہم پر 

ں اُس سے واجب ہے کہ امر بالمعروف کريں ۔ حديث قدسی ميں هللا نے فرما يا : اگر کوئی مو من ہے مگر بے دين ہے مي
بغض و دشمنی رکہتا ہوں تو اصحاب نے فر ما يا مو ال يہ کيا حديث ہے ہماری سمجھ سے باال ہے کہ مو من بھی ہو اور بے

دين بھی ہو مو ال نے فر ما يا : ہاں يہ وه مو من ہے جو بزدل ہے امر بالمعروف نہيں کرتا ہے وه کہتے ہيں فالن شخص 
کو ناراض کر تے ہيں مگر مو ال نا صاحب نا راض نہ ہوں ميری خالہ نا راض نہ ہو ،ميرا ناراض ہو جا ئے گا وه لوگ هللا 

دوست نا راض نہ ہو فر ما يا يہ مو من بے دين ہے اُس سے خدا دشمنی رکھتا ہے کبھی خدا اُس کے دل ميں اپنی محبت کا 
جو مو من امر بالمعروف نہ کرے خدا نے اُسے  نور نہيں ڈالے گا جو گناه ديکھ رہا ہے مگر امر بالمعروف نہيں کر رہا ہے

بے دين کہا مگر عالم کے لئے اس سے بھی سخت حکم ہے امام جعفر صادق (ع) نے فر ما يا : اگر ايک عالم معاشره ميں 
  گناه ديکھ رہا ہے اگر امر بالمعروف نہ کرے اُس پر خدا کی لعنت ہے۔ 

ودی کربال نجف ميں گھر خريد رہے ہيں يہ لوگ دوسرا اسرا ئيل بنا نا عراق کے سلسلہ ميں بھی بہت سازش ہو رہی ہيں يہ
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چا ہتے ہيں ہم ميں سے کو ئی مومن وہاں جا ئيں اور گھر خريديں وہاں اپنے نام سے بھی گھر خريد سکتے ہيں وہاں کو ئی 
ميں صدام نے بہت ظلم کيا تھا دوا خانہ ہی نہيں ہے وہاں کو ئی الئٹ بھی نہيں ہے پانی کا بندوبست نہيں ہے کر بال نجف 

اس وقت بہت مو قعہ ہے وہاں کا اوقاف کا منسٹر بھی شيعہ ہے اُس سے بات بھی ہو چکی ہے اُس نے کہا جی جو مومن بھی
آ نا چاہتا ہے ہم انہيں ٹرسٹ سے رجسٹرڈ کر اکر دے ديں گے اگر کوئی وہاں امام بارگاه بنا نا چا ہتے ہيں تو بنا سکتے ہيں 

بنا نا چا ہتے ہيں تو بھی بنا سکتے ہيں وہاں کے مو منين بہت مجبور ہيں وہاں ڈاکٹر کی بھی بہت ضرورت ہے وہاں  ہاسپٹل
کی حالت بہت بری ہے صدام نے شيعوں کو بہت ما ر اہے بہت ظلم کيا ہے اس خبيث نے دس الکھ شيعوں کا قتل عام کيا اس

کی مدد کريں وہاں پر حوزوں کی حالت بہت ضعيف ہے وہاں مدرسوں  وقت سارے مو منين کو چا ہئے کہ وہاں کے لو گوں
ميں کوئی پانی کا بندوبست نہيں ہے اور مدرسوں ميں الئٹ کا بھی انتظام نہيں ہے وہاں بچہ اللٹين ميں پڑھتے ہيں اسی نجف

  کے حوزه سے ہی علم آل محمد پھيال ہے اور اسے دوباره آباد کر نا چا ہئے۔ 
 اختتام 

 

 ٢مجموعہ تقارير 

 

  ٨مجلس 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
   )٨۶(سورٔه ہود آيت “ بقية هللا خير لکم ان کنتم مومنين”فقد قال هللا تبارک وتعالٰی فی کتابہ المجيد بسم هللا الرحمن الرحيم 

پر وردگار عالم نے اس آيہ کريمہ ميں حضر ت امام زمانہ (عج)کے وجود کا ذکر فر ما يا ہے بقية هللا جسے هللا نے آ ج تک 
باقی رکھا اُس امام کا وجود تمہارے لئے خير ہے سب شيعہ سنی کتابوں ميں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام 

 هللا ميں يت آ آخری کی ن عمرا ل آ سوره․کہ وه کافر ہو کر مر گيا “ جاھلية ما ت ميتة”کی معرفت حاصل نہيں کی تو 
 بھی روحانی اور جسمانی يہ،رابطہ رہيں ميں رابطہ ساتھ کے امام کے زمانے اپنے “بطو را” ہے تا ما فر تعالیٰ  و سبحانہ
حانی را بطہ ميں رہيں اسی لئے ہر  رو ہميشہ اور کريں زيارت کی امام کہ کريں کوشش بھی کی بطہ را جسمانی يعنی ہے

نماز ميں امام زمانہ کے ظہور کے لئے بھی دعاء کيا کريں اگر آ پ چاہتے ہيں کہ امام آپ سے را ضی ہو ں اور آب امام 
کے ساتھ ر ابطہ ميں ر ہيں تو اُس کے لئے کيا کريں تبليغ اسالم کيا کريں امربالمعروف اور نھی عن المنکر کر نا ہر مسلمان 

  ر واجب ہے اور اس زمانے ميں تو زياده ہی کيا جا ئے۔ پ
يہ امريکی اسرائيلی لوگ چاہتے ہيں کہ سارے اسالمی ممالک پر قبضہ کر ليں انہوں نے جو عظيم اسرائيل کا نقشہ بنايا تھا 

اسرائيل کے نقشہ  اس ميں نجف اور کربال کا نام بھی شامل کيا تھا يہ خبيث کربال نجف تک تو پہنچ گئے ہيں اور اس عظيم
ميں انہوں مکہ اور مدينہ کا نام بھی لکھاہے اس زمانے ميں يہ بُش، بلير يہ سب يہوديوں کے پٹھو ہيں ميديا پر ان کا قبضہ 
ہے وه جسے چاہيں تو اُسے اليکشن ميں جتاسکتے ہيں لہذا ہم ان خبيثوں کا کيسے مقابلہ کريں ؟ ہمارے پاس کيا ذرائع ہيں 

  ے رہيں آج جو عراق کا حشر ہوا ہے وه کل ہمار اہو جا ئے گا۔ اگر ہم چپ بيٹھ
ہم کيسے ان کا مقابلہ کريں جب کہ ہمارے حکمران بھی ان کے پٹھو ہيں ہمارے پاس صرف ايک طريقہ ہے وه کيا کہ ہم 

مسلمان بنا ئيں گے تبليغ اسالم کريں اگر ايک ايک مسلمان اراده کرلے کہ ہم انٹرنيٹ پر بيٹھ کر ايک يا دو عيسائيوں کو 
ضروری نہيں کہ ہم سب مو لوی ہوں نہيں ،ايک عالم شخص بھی تبليغ اسالم کرسکتا ہے مثال کے طور پر ايک شخص جس 
کا نام احمد ديدت تھا وه ميل ميں تھا دکان پر کام کيا کر تا تھا جب اس ميں يہ جذبہ اٹھا تواس نے چند کتابيں پڑھيں اس احمد 

ميں کم سے کم پجاس ہزار عيسائيوں کو مسلمان بنايا تھا اگر ايک شخص کوشش کر کے پانچ ہزار  ديدت نے اپنی زندگی
عيسا ئيوں کو مسلمان بنا دے تو خود يہ ايک البی بنے گی ان يہوديوں نے بھی ايک دن ميں دنيا پر قبضہ نہيں کيا انہوں نے 

ہالئيں ہم آ زاد زندگی گذاريں تو يہی طريقہ ہے کہ ہم تبليغ ک نہ غالم نسليں والی آنے ہماری پھر تو ․بھی بہت محنت کی ہے
اسالم کريں ہم اپنا ايک نيٹ ورک بنا کر اپنے پيغام کو کروڑوں لوگوں تک پہنچاسکتے ہيں اور ہم ان کو مناظره کے ذريعے

سے زياده کتابيں ہيںشيعوں کی سائڈ ہے اس پر سو  Al‐Islam.orgسے مسلمان بھی بنا سکتے ہيں ايک سايڈ ہے جس کا نام 
احمد ديدت کی سو لہ ستره کتابيں ہيں ان کتابوں کو مطالعہ کر نے سے آپ عيسائيوں کو مسلمان بنا سکتے ہيں اسکولوں ميں 
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 ․بچوں کو يہ کتابيں پڑھا يا جا ئے تا کہ وه احمد ديدت کی کتابوں کے ذريعے سے عيسائيوں کو مسلمان بنا نا شروع کريں
ت آسان ہے کيوں کہ ہمارے نبی کا ذکر ہر کتاب ميں ہے ہمارے نبی کا ذکر تو ريت ميں ہے انجيل ميں ہے نابہ بنا مسلمان

آيت سات سے ليکر باره ان آ يتوں ميں حضرت عيسٰی فر ما تے ہيں  Chapter John number16انجيل کا ايک حوالہ ہے
يری نبوت فقط بنی ا سرائيل کے لئے ہے مگر اُس نبی کی ايک نبی آ ئے گا جس کا نام فارقليت ہوگا اور فر ما تے ہيں کہ م

نبوت عالمين کے لئے ہوگی اور اُس نبی کا نام فارقليت ہے فارقليت عبرانی زبان کا لفظ ہے اگر ہم ا س کا معنی عربی زبان 
  ميں کريں گے تو اس کا معنی احمد مصطفی (ص) ہے۔ 
اس آ يت ميں لکھتے ہيں کہ آخری زمانے ميں  ١١آيت  ٢٩اگنگ ٣برہمارے نبی کا ذکر ہندوں کی کتابوں ميں ہے بوک نم

ايک نبی آئے گا اس کانام نرشالش ہو گا يہ سنسکرت کا لفظ ہے اگر ہم اس لفظ کو ڈائرکٹ عربی ميں ترجمہ کريں تو احمد 
  مصطفی (ص) بنتا ہے ۔ 

 ٢يہ کتاب انٹرنيٹ پر مو جود ہے پارٹ The Gosphil of budhaبودہسٹ لوگوں کی کتاب ميں بھی ہمارے نبی کا ذکر ہے 
 Iam not the first budha who come upon the earth not I shall be last and due toاور چپٹر کا نام مٹريا 

another budha will around the world a Holy come supremly in lighting   
پہال بھی ہادی نہيں اور آ خری بھی ہادی نہيں مگر ميرے بعد ايک ہادی  بودہا کہہ رہے ہيں کہ ميں پہال بودہا بھی نہيں ميں

آنے واال ہے جو بڑا عظيم ہے انہوں نے بہت لمبی چوڑی با تيں بتا ئيں اب اُن کے ايک صحابی تھے اناڈا انہوں نے کہا 
Anada said " How we shall we know him to peace one requiredہادی کو کيسے  ")) انہوں نے کہا ہم اُن

پہنچانيں گے اُس کا نام کيا ہے اور اب ان بودہس کو مسلمان بنانے کے لئے ايک بہترين آ يت ہے کہ بودھا نے جواب ديا 
We will be lone as matrea  اُس کا نام ميٹريا ہوگا ميٹريا کا لفظ سنسکرت زبان کا ہے اگر ہم اس کو عربی ميں ترجمہ

تا ہے اُوپر کا لفظ جو عالمين کا معنٰی ميں ديتا اگر ہم ان دونوں لفظوں کو آپس ميں مالئيں تو کريں تو رحمت کے معنٰی دي
  رحمت للعالمين کا لفظ بنتا ہے۔ 

 The one prophet will come and his nameزرتشتی آ تش پرست لوگ جو ايران ميں رہتے ہيں ان کی کتاب ميں ہے 
will be aszatrika  اُس نبی کا نامaszatrika  ہو گا اور اُس نبی کی پہچان يہ ہے کہ اُس نبی کی والدت کے بعد ايران کا

آتش کده ختم ہو جائے گا اور کہتے ہيں کہ جب وه نبی آ ئے گا تو وه کعبة هللا سے بتوں کو با ہر نکال دے گا اگر ہم اس 
aszatrika  کو عربی ميں ترجمہ کريں تو احمد مصطفٰی بنتا ہے۔  
ے ميں دنيا کی بڑی بڑی يونيورسٹيوں ميں اسالم پڑھا نے والے شيعہ مذہب پڑھانے والے يہودی خبيث لوگ ہيںاب اس زمان

کيوں کی ہے کيا وه ہمارے دوست ہيں نہيں؟ انہوں نے اسالم دشمنی ميں سيکھتے ہيں پو رے  phdيہوديوں نے اسالم ميں
 phdد چا ر يا پانچ سے زياده نہيں ہے ہمارے لوگ وہاں جاکر کی ہے ان کی تعدا phdپاکستان ميں جن لوگوں نے اسالم پر 

کرليں اور پھر يہاں آ کر پوسٹ ڈاکٹرٹ کر لے اور پوسٹ ڈاکٹر ٹ کی فيس بھی زياده نہيں ہے اگر کو ئی پوست ڈاکٹرٹ کر
 نا امجد انہوں نے لے تو وه ہر يونورسٹی ميں جا کر پڑھا سکتا ہے يہ نہيں کہ بھوکا مر جا ئے گا ہمارے ايک دوست موال

phd کی ہے تو تين يونيورسٹيوں نے انہيں اوفر دی ہے اور چاليس ہزار پاونڈ ان کی تنخواه ہے ہمارے لوگ متوجہ نہيں ہيں
دشمن ہمارے سبجيکٹ پر آ رہا ہے اور اسالم کے خالف شيعيت کے خالف تبليغ کر رہا ہے شيعيت پر تين حملے ہو ئے ہيں 

دوسرا امريکيوں کی طرف سے اور تيسرا يہوديوں کی طرف سے ہو ئے ہيں ، کيونکہ شيعوں  ايک اسرائيل کی طرف سے
نے ہی فلسطينيوں کو جگايا ہے فلسطينيوں کی مدد کر نے واال ايران ہی ہے اور فلسطينی زخميوں کا عالج تہران ميں کيا جا

جا ئے ہميں ہوشيار رہنا چا ہئے کہ کبھی بھی وہابيت  تا ہے يہوديوں کا تيسرا حملہ يہ ہے کہ وہابيت کو شيعيت ميں پھيال يا
کو اپنے اندر داخل نہ ہو نے ديں کيونکہ ہم توسل کے مانے والے ہيں ہم يا علی مدد کے ما نے والے ہيں يہ لوگ چا ہتے ہيں

  کہ يہ رو ح اہل بيت محبت اہل بيت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے ۔ 
حانی کی کتا ب ہر ايک کے گھر ميں ہو نا چا ہئے اگر کو ئی ہمارے اندر وہابيت پھيالئے تو ہمآ ئينہ وہا بيت آ ية هللا جعفر سب

اس کا جواب دے سکيں اور دوسرا حملہ اخباريت کا ہے يہ بہت خطرناک حملہ ہے اخباريت اگر ہمارے اندر آ جا ئے تو 
سو سال پہلے انگريز شيعيت کو ختم کر نا چا شيعت ختم ہو جا ئے گی اخباريت يہ وه خبيث مذہب تھا جس کی وجہ سے چار

ہتا تھا يہ مذہب عقيده کے بھی خالف ہے قرآن کے بھی خالف ہے اخباريت نہ قرآن کو مانتے ہيں نہ حديث کو مانتے ہيں اور
  نہ مجتہدين کو مانتے ہيں ۔ 

کو شيعوں کے اندر ڈا ل ديا ہے  آ ج کل امريکا نے آ ية هللا بنا نے شروع کر ديئے ہيں انہوں نے کس طرح سے اخباريت
ايک تو وجہ يہ ہے کہ انہوں نے ديکھا کہ شيعوں کے اندر جذباتی مسئلہ علی ولی هللا ہے وه لوگ ظاہراً علی ولی هللا کی 
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بات کرتے ہيں ،مگر اصل مسئلہ يہ ہے کہ اخباريت کوشيعوں کے اندر ڈال ديں تا کہ شيعوں کے ٹکڑے ہو جا ئيں اور وه 
مام رضا سے حوالہ ديتے ہيں اور اس کتاب کو ہمارے دشمنوں نے لکھا ہے اور سارے مجتہدين نے پوری طاقت لوگ فقہ ا

لگائی ہے کہ يہ کتاب ہمارے امام نے نہيں لکھی کيونکہ اس کتاب ميں لکھا ہے کہ نعوذبا امام جاہل ہيں اس کتاب ميں لکھا 
کہ قر آن کی سور ه قل اعوذبرب الناس اور الفلق يہ قرآ ن کی سوره نہيںہے کہ امام معصوم نہيں ہيں اس کتاب ميں لکھا ہے 

ہيں سازش يہ ہے کہ اگر يہ کتاب لوگوں ميں عام ہو جائے اور اس کی تعريف عام ہو جا ئے اور اس کے حوالہ پيش کئے جا
لگے گی کہ شيعہ اس کتاب پر  ئيں تو شيعوں کو اس کتاب پر ايمان ہے تو شيعوں کو کافر قرار دينے ميں کو ئی دير نہيں

ايمان رکھتے ہيں جس کتا ب ميں ہے کہ قل اعوذبرب الناس قرآن کی سوره نہيں ہے اگر کو ئی قرآن کی ايک سوره کو بھی 
   ․انکار کر ے وه کافر ہے

جو(علی ٌ  نہيں منکر ئی کو کا) هللا ◌ُ  ولی ◌ٌ  علی( ہيں رہے ے د کہ دھو کو لوگوں ساده يہ ہے سازش يہی گرامی عزيزان
) ولی ُ هللا) کا منکر ہے وه شيعہ ہی نہيں ، (علی ٌ ولی ُ هللا) ہمارا ايمان ہے (علی ٌ ولی ُ هللا) ہماری جا ن ہے (علی ٌ ولی ُ هللا

ہماری پہچا ن ہے (علی ٌ ولی ُ هللا) ہمارے اتحاد کی نشا نی ہے جہاں سے بھی صدا ئے (علی ٌ ولی ُ هللا) نکلتی ہے تو مومن 
   ․بخود کھينچتا چال جا تا ہے خود 
 کا کتاب سی کون مگر ہے نعره لی د کا شيعوں ہم جو ہيں رہے لگا وه تو نعره ہيں ايجنٹ کے يہوديوں رہئيے شيار ہو لہذا
 کے) ع( امام جو ہے لکھی کتاب خالف کے عصمت کی) ع( امام نے شمنوں د ہمارے جو ہيں رہے ال لئے ے ہمار لہ حوا
اب لکھی ہے جس نے يہ کہا ہے کہ شيعوں کا عقيده يہ ہے کہ يہ دونوں سوره (قل اعوذ برب الناس ، و کت ف خال کے علم

   ․فلق ) يہ قرآن کی سوره ہی نہيں ہيں تا کہ شيعو ں کو کا فر قرار د ے سکے 
کے بيچ  روايت کسی ميں، بيچ کے جس نہيں صحيح بھی سند کی جس بھی وه ہيں التے حوالہ جو وسرا د گرامی عزيزان

   ․ ہے کيا منع نے) ع( بيت ہل ا ہے کيا منع نے) ع(علی ال مو ․ميں منا فق آجا ئے تو اس حديث کو ہم نہيں ما ن سکتے 
 ہے نہيں ٹھيک سند کی اس کی بصير ابو ہيں تے ال يث حد جو منے سا کے اسریٰ  آيہ ہيں کرتے پيش جو حديث سری دو

ک راوی منا فق ہے ہم اسے نہيں ما ن سکتے سار ے مومن ہو نے چا ہيے اور اي کوئی سے د اعتما کے سند کسی کہ کيوں
وه جو روايت التے ہيں وہی ابو بصير کی دو روايتيں ہيں ايک جگہ تشہدميں کہتے ہيں اس تشہد ميں يہی تشہد جو ہمارا تشہد

د ان محمدا عبده و رسولہ) اسی ا بو بصير ہے کہ بھئی اس طرح ہم پڑھتے ہيں (اشہد ان الاٰلہ اال هللا وحده ال شريک لہ و اشہ
کی روايت ميں ايک روايت يہ ہے او ر دو سر ی وه روايت ال تے ہيں جو فقہ امام رضا کتاب سے ہے وه ہمار ی کتا ب نہيں 

ہے تو اگر ايک ہی راوی کی د و حديثيں مل جا ئيں اور د ونوں ميں تضا د ہوجا ئے دو نوں ميں فرق ہوجا ئے تو ہمارا 
جتہد کيا کرے گاہمارا مجتہد ان اصحاب کرام کی طرف رجوع کرے گا جو اس حديث کے بارے ميں متفق ہوں اب يہاں م

   ․چوده حديثيں ہيں جن ميں چوده صحا بی اما موں کے متفق ہيں کہ تشہد وہی صحيح ہے جو ہمارا تشہد ہے 
د ونوں ميں فرق ہے ايک جگہ کہہ رہا ہے کہ دن  ہيں دوحديثيں کی اس ہے راوی ايک اگر کہ ہے اصول کا حديث علم يہ

ہے دوسری جگہ کہہ رہا ہے رات ہے وہی حديث جو ہے ضعيف ہوگئی وه قا بل اعتما د نہ رہی ايک ہی راوی کہہ رہا ہے 
کہ دن ہے وہی کہہ رہا ہے کہ رات ہے اس پر اعتما د کوئی مجتہد نہيں کرے گا تو ان ضعيف حديثوں کو الرہے ہيں ، 

 ہيں پڑھ ن اَ  بيچارے لوگ جہاں کہ ہے يہ بختی بد اور رہيئے ہوشيار ․ن گرامی تا کہ شيعوں ميں فرقہ ہوجا ئے عزيزا
 ظلم بہت صاحب مولوی لگا کہنے تھا آيا مومن ايک کا چکوال ․ ہيں جھگڑے ميں ٔوں گا کتنے ميں ٔوں گا ہيں ساده بيچارے
انھوں نے آکے شيعوں کو شيعوں سے لڑاياہے آج شيعہ شيعہ پر لعنت  ،)ع( حسين خون جر تا ايسے کچھ پر وہاں ہے ہوگيا

کر رہے ہيں آج شيعہ شيعہ پر تبرا کررہے ہيں مسئلہ يہی ظا ہر ہے کہ (علی ٌ ولی ُ هللا) کا نعره لگا تے ہيں مگر يہاں مقصد 
   ․ہے کہ شيعوں ميں ايک فرقہ بنا ئيں

ے ، اور تيسرا حملہ نصيريت کا ہوگا کہ شيعو ں کے اند ر نصيريت دا ہ ضرورت کی رہنے ہوشيار بہت لہذا گرامی عزيزان
خل کر دو تا کہ شيعوں کی دنيا ميں جوتبليغ ہو رہی ہے وه رک جا ئے يہ ايک تيسرا حملہ ، اور ايسے خبيث اور ايسے بے 

) دين يہ دين فروش وه خريد ليئے گئے وه آکر منبر پر کہتے ہيں کہ هللا جو ہے مومن ہے اور ح ضرت علی (ع) (نعوذ با 
 سب يہ کہ ديا لگا حيدری نعرے نے انھوں ہيں بيٹھے چمچے چيلے جو اور ․امير المومنين ہيں تو هللا کا بھی امير ہے 

دوسال کا صاحب تيجانی ․ ہے ہورہا يہی ئے جا يا سنا پر وی ٹی ئے جا يا سنا کل ہے جو ٹيپ وہی کہ تا ہے عقيده کا شيعوں
ہوا جو شا م ميں ايک کويتی تھا وہا بی اور دوسرا ايران کا ايک وہا بی تھا انھوں نے وه ٹيپ چال د يا ، عزيزان  ظره منا جو

گرامی خبر دار ہوجا ئيے ، اگر کوئی ذا کر ايسی کوئی غلط بات کررہا ہے آپ اس سے احتجاج کريں ورنہ وہی ٹيپ کل 
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ہ شيعوں کا مولوی ہے يہ کہہ رہا ہے کہ علی (ع) جو ہے وه هللا کا مناظره ميں ہمارے خالف استعما ل ہو گی کہ ديکھو ي
بھی امير ہے تو شيعہ کافرہيں يہ جو کافر کافر کے نعرے باہر ہمارے دشمن لگا رہے ہيں کہ شيعہ کافر ہيں مگر ان سے 

رہا ہے کہ ديکھو بھا ئی يہخطرناک يہ اند ر کا دشمن ہے يہ آستين کا سانپ جو ہے يہ ان باہر کے دشمنوں کو ثبوت فراہم کر
 يہ گرامی عزيزان ․شيعہ ہے کافر ہے کيو ں کہ تقريريں ايسی کررہا ہے کہ هللا جو ہے وه مومن اور علی امير المومنين 

 بھی سے عروں شا ہے نجس پينا نا کھا کا ہاتھ کے نصيری يہ ہے کی لعنت نے) ع( معصوم ہر پر ن ا ہيں جونصيری
عری نہ کريں نصيريوں کی تعريف نہ کريں نصيری نجس ہيں ان کے ہاتھ کا کھانا پينا نجس ہے ،  شا غلط وه کہ درخواست

 جتنا نہيں ک خطرنا اتنا کادشمن ہر با ․ہر معصوم (ع) نے کہا کہ جو کافر بھی ہے مشرک بھی ہے جو علی کو ا  کہے 
رے سے نقاب بھی اتاردی ہيں پہلے پتانہيں تھا يہ جو چہ کے ان نے خدا  الحمد ، سنيئے اب ، ہے ک خطرنا دشمن کا ر اند

) ميں ڈيڑھ الکھ شيعہ ہيں وہاں تقرير کرنے گيا وه تقرير خود Detroitامريکہ نے عراق پر حملہ کيا تو بوش خبيث ڈيٹروٹ(
ل ہمار ميں نے شارجہ ميں ٹی وی پر ديکھی کہ بوش کے پيچھے ايک خبيث تاجر خون حسين (ع)، مقصد حسين(ع) کا قا ت

امولوی کھڑا ہے بوش کے پيچھے وه کافر جو اس وقت کا دجال ہے اور بوش تقريرکررہا ہے پھر وه مولوی نظر آرہا ہے 
جيسے نوکر ہو باڈی گارڈ ہو محا فظ ہو شيعہ مولوی ، اور پھر کبھی عورتيں مرد تا لياں بجارہے ہيں تو يہ گھبر ا رہا ہے کہ

يا نہ بجا ٔوں ، اتنی شيعيت کی اس کم بخت نے بے عزتی کی اور اسی وقت ہمارے دوست ہيں بھئی کيا کروں تا لياں بجا ٔوں 
)ميں ايک موال نا ہيں ہشام وه باہر مظاہرے کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ وه سچے مومنين تھے کہ Detroitوہاں ڈيٹروٹ(

ولوی جو ہے اند ر بوش کا نوکر بنا ہوا ہے ہم بوش تقرير اند ر کررہا تھا اور وه باہرمظا ہرے کررہے تھے اور يہ خبيث م
نے پہلے بھی اس کے بارے ميں شک تھا ، وه پندره بيس سال پہلے امريکہ جوجا رہے تھے يہ ديکھنے کے لئے کہ يہ 

کے خالف اب يہ کھل کے سامنے آئے اب يہ سازش کہاں سے چلی ہے اسی  �حرکتيں ايران کے خالف ہيں امام خمينی 
جو ہے ايک د فتر ہے ايک بہت بڑا اداره ہے نام اس کا اس نے امام بارگاه رکھا ہے مگر وہی سی آئی اے  خبيث مولوی کا

کا مرکز بنا ہوا ہے يہ لنڈن ميں اس کا بہت بڑا اداره ہے اور وہيں سے نصيريت کی بھی تبليغ ہورہی ہے اور وہيں سے 
ہيں سے امريکہ نے اپنا ايک آية هللا بناکر دو تين سال پہلے پا اخباريت کا حملہ بھی ہورہا ہے وہيں سے پيسہ آرہاہے اور و

کستان ميں بھيجا گيا ، آية هللا ايسے نہيں بنتے جب تک کہ ايران ميں قم ميں کسی مد رسہ ميں حوزه ميں د رس خارج نہ ديں 
يا نہ اس کو فارسی آتی نہ اس اب امريکہ نے بھی چھوٹے نقلی آية هللا بنانا شروع کرديئے وہی اسی مرکز سے وه پاکستان آ

کو اردو آتی تھی نہ اس کوسندھی پنجابی کچھ نہيں وه پورا پاکستان گيا ميں پاراچنار تھا تو پتا چال کہ آية ا  آيا ہے ميں تو 
پڑھا ئی  چال گيا بعدميں پتا چال کہ اس کو کيا کرنا تھا اس نے کوئی تقرير نہيں کی کچھ کيا ہر شہر ميں گيا اور جا کے نماز

کہ ميں آية هللا ہوں اور نمازميں کہا تشہد ميں( علی ٌ ولی ُ هللا ) کو پڑھا يا جہاں ايک جما عت ہورہی تھی اب وہاں لڑا ئی 
ہوگئی دو جماعتيں ہوگئی يہ امريکہ کا ہے پالن، اب ہم لنڈن گئے ہم نے کہا بھئی وه آية هللا کہاں ہيں جو پور ے پاکستان ميں 

تنہ کيا ہے اور شيعہ کو شيعہ سے لڑا رہا ہے جہاں ايک جما عت ہوتی تھی (کہا بھئی يہ بڑا آية هللا ہے وه جا کے اس نے ف
 پڑھتا ج خار درس تھا پڑھتا جو ميں ايران پہلے․پڑھا کے گيا ،بھئی خبر دار رہيئے آية هللا نقلی بھی بننا شروع ہوگئے ہيں 

) ميں پيش نماز Scotlandاں پہنچے وہا ں ہمارے دوست ہيں موالنا ہيں اسکوٹلينڈ (وہ ہم جناب يہ اب کہالتاتھا هللا آية وه تھا
ہيں ميں نے کہا بھئی اس کا کيا چکر ہے کہا بھئی يہ يہاں بھی آيا تھا اس نے يہاں بھی يہ سلسلہ کرنا چاہا مگر ہم نے اسے 

ں يہ امريکی آية هللا کا پروپکنڈه ، جتنے آية هللا پکڑ ليايہاں آکر کہنے لگا کہ ايران کے جتنے مجتہد ہيں يہ سب وہا بی ہي
ايران ميں ہيں يہ سب وہا بی ہوگئے تو ميں نے کہا قبلہ آپ کيسے کہہ رہے ہيں کہ وہا بی ہيں انھوں نے تووہابيت کے خالف

ے خالف کوئی کتاب لکھی ہے آئين وہا بيت آية هللا جعفر سبحانی نے لکھی ہے يہ مجتہد ہيں مرجع ہيں آپ نے وہا بيت ک
کتاب لکھی ہے کہا ميں نے تو کوئی نہيں لکھی ہے تو آپ کيسے کہہ رہے ہيں کہ ايران کے سارے مجتہدين وہابی ہوگئے 

ہيں ،توکہا ميں نے شايد غلط کہہ ديا وه شايد کسی اورملک ميں ہيں ،عزيزان گرامی يہ چکر ہورہا ہے وہاں سے امريکہ نے 
   ․يں تا کہ شيعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے آية هللا بنانے شروع کرد يئے ہ

 استعمال بيچارے لوگ ساده رہيئے دار خبر سے دشمنوں رکے اند ہے مسئلہ ترين نازک بھی سے اس اور گرامی عزيزان
 کچھ ميں راولپنڈی کہ سنی خبر نے پ آ پہلے سے اس ․ ہے رہا دے پيسہ سے وہاں امريکہ نہيں پتا کو جن ہيں تے ہوجا
 ميں کوئٹہ کہ ديکھا نے آپ پھر مارڈاليں کو شيعوں سے وجہ کی پيسہ کہ ہيں نہيں لوگ کے پيسہ يہ ․اہو حملہ کش خود
 برين کا ان ہيں نہيں والے پيسہ ہيں کرتے خودکشی کيسے يہ تھا حملہ کش خود بھی ه و ہوئے شہيد مومنين ہمارے کتنے
 نی قربا بڑی نے مومن بيچارے ايک ․رنے کا اتنا ثوا ب ہے ) کيا جا تا ہے ان کو بتا يا جاتا ہے کہ شيعہ کو ماwash( واش
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) کرتے ہيں پتہ wash( واش برين کا لوگوں کيسے يہ کہ چالگيا ميں صحابہ سپاه گيا چال ميں کميٹی اسی ہے جو خود يہ دی
   ․تو چلے و ه خود کش حملے کررہے ہيں پيسہ سے نہيں شيعوں کو مارنا بڑ ا ثواب ہے

ں گيا (اس مومن نے بتاليا) کہ انھوں نے ويڈيو دکھال ئی اس ويڈيوميں ايک نصيری پرہے جو شيعہ نہيں وہا جب ميں اب کہا
ہے اسی ايجنٹ ہے وہی بوش کے دوست جو لوگ ہيں اسی مرکزسے ان کا تعلق ہے اسی آية هللا کی اس کو لينک ہے جو 

يہ حرکت کرتے ہيں سيون شريف کے ميلے کے د رميانآمريکہ کا آية هللا ہے ايک انھوں نے نصيريوں کی ويڈيودکھا ئی کہ 
بھی کچھ نصيری حرکت کرتے ہيں اور شہروں ميں بھی وه کيا کہ نعوذ با نعوذ با  حضرت عائشہ کاپتال بنا يا اور اس 

اوراس نے آکر کے ساتھ و ه توہين کی گئی جو نا قا بل بيان ہے اور يہ فيلم دکھا ئی گئی وہا ں سنی جوان بيٹھے ہوئے تھے 
   ․تقرير کی کہ سنيوں ميں غيرت نہيں کہ يہ نبی کی زوجہ ہے اس کا يہ شيعہ پتال بنا رہے ہيں 

 خالف کے) ع( علی موال بھی ميں جمل جنگ کہ حتیٰ  ہے کيا نے) ع( علی موال احترام کا ئشہ عا حضرت گرامی عزيزان
ھ انھيں واپس بھيجا ہے اور جب وه گھر پہنچی ہے تو حضرت عا سات کے احترام اور کيا م احترا نے) ع( موال پھربھی لڑيں

ئشہ نے کہا کہ موال علی (ع) نے ميرا احترام نہيں کيا نامحرم مردوں کے ساتھ مجھے بھيج د يا تو ان سب نے اپنی پگڑيا ں 
بھی حضرت عائشہ اتاريں کہا ہم ميں سے کوئی مرد نہيں ہم سب عورتيں ہيں ، اب آپ نے ديکھا کہ موال علی (ع) نے 

کااحترام کيا يہ نہيں کہ ان کی توہين کی جا ئے يہ شيعيت نہيں ہے يہ مذہب تشيع نہيں ہے ہمارے معصومين (ع) نے سختی 
سے منع کيا ہے کہ تبره ا گر کوئی قا تل بی بی فاطمة الزہرا ء ہے آپ کے سامنے ثا بت ہے کہ وه قاتل بی بی فاطمہ الزہرا 

ں کو پتا ہی نہيں ہے کہ يہ قاتل ہے اگر آپ نے اس کے سامنے اس پر لعنت کی تو ممکن ہے نعوذ (س)ہے دوسرے مسلمانو
با  وه پلٹ کر موال علی (ع) کو برا بھال کہے تو مجرم آ پ ہيں يعنی کھلے عام جو تبره کيا جائے يہ شيعيت نہيں ہے يہ 

) ہوگئے قطعاً ہمارے اہل بيت (ع) کسی امام Involve(نصيريت نے سلسلہ شروع کيا ہے اور اس کے بعد شيعہ بھی انوالو
(ع) نے اجازت نہيں دی ہے کہ آپ کھلم کھال روڈ پر تبرا کريں اگر آپ نے تبراکيا تو وه مسلمان اسے صحابی سمجھتا ہے 

عا شق سمجھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وه قا تل فا طمہ الزہرا (س) ہے اگر وه سنے گا ممکن ہے کہ وه ضد ميں 
   ․رموالعلی(ع) کو برا بھال کہے تو مجرم آپ ہيں آک

 توہين کيا ساتھ کے ئشہ عا حضرت يہ کہ ديکھو ہے غيرت ميں سنيوں کہ کی تقرير نے اس پر وہيں کہا اور گرامی عزيزان
کو قتل  ں شيعو چھ ، پانچ تک جب کہ ہوں لکھتا سے خون ميں کہ کاٹا اپناہاتھ اور ال نکا خنجر نے اس پر وہيں ہے رہی ہو

نہ کروں ميرے پر زند گی حرام کہا جتنے نوجوان تھے يہ ٹوٹل اٹھے انھوں نے بھی خنجر سے اپنا ہاتھ کاٹااور خون سے ، 
   ․اور قرآن پر قسم کہا ئی کہ ہم جب تک شيعوں کو قتل نہ کريں تب تک ہم آرام سے نہيں بيٹھيں گے 

ن سے اند ر کے دشمن خطرناک ہيں جو سپاه صحا بہ کے بنانے ا مگر ہيں دشمن کے باہر يہ ديکھئے آپ گرامی عزيزان
والے ہيں وه ہمارے اند ر موجود ہيں وه نصيری ہيں وه خود کو شيعہ ظاہر کرتے ہيں مگر ان کا شيعيت سے کوئی تعلق نہيں

ئيڈ بنا ئی ہے تبرا سا ايک نے ں نصيريو ان کہ ہيں شيعہ کے بُش يہ کہا نے ميں لئے اس ․حقيقت ميں و ه بش کے شيعہ ہيں 
سا ئيڈ انٹرنيٹ پر اور جتنے علماء ايران کی حما يت کرتے ہيں ان سب پر انھوں نے تبرا کيا ہے ، آج تک ہم تبرا ان پر 

کرتے تھے جو دشمن اہل بيت (ع) تھے مگر يہ تبرا ا س پر کررہے ہيں جو بُش کا دشمن ہے تووه بش کے شيعہ کھالئيں 
بنا ئی ہے ان کو پہچا نئے يہ ہماری صفوں ميں اند ر ہيں ديکھئے اگر نصيری الگ امام بارگاه بناگے، انھوں نے پوری سائيڈ

ئے ايک آدمی ادھر نہيں جائے گا، کيوں کہ نصيريت خالف عقل ہے نصيری نجس ہے يہ شيعوں کے ساتھ مکس ہوجا تے 
بہت تبرا کرتے ہيں ليکن يہ شيعہ نہيں ہيں ان کی  ہيں پتا نہيں چلتا اور ظاہراً بہت ماتم کرتے ہيں بہت نعرے لگا تے ہيں

اگر کوئی نماز “ ا قيموا ا لصالة ” پہچان يہ ہے کہ يہ منکر نماز ہيں نماز کی مخا لفت کرتے ہيں ، اور قرآ ن کی آيت ہے 
ز نہيں پڑھتےتو وه مشرک ہے جو نماز کا منکر ہے وه نجس ہے يہ نصيری کبھی نما“ وال تکونوا من المشرکين”نہيں پڑھتا 

 کيوں ہيں نجس يہ کہ ہے فتویٰ  کا مجتہدين علماء سارے نی خا آغا ہے نجس ميں) ع( بيت اہل فقہ وه ہو نماز منکر جو اور ․
 کيوں ہيں مسلمان عيلی اسما مگر ديئے بنا خانے عت جما کرديں ختم نمازيں نے اس انگريزکا بنا ايجنٹ جب دادا کا اس کہ
کہ وه بھی شش امامی ہيں يہ بھی شش امامی ہيں مگر آغا خانی کيوں کافر ہيں کيوں کہ نما ز کے حاالن ہيں نمازی وه کہ

، خدا والے دينے حکم کے نماز بلکہ نہيں منکر کا نماز وه ہے منکر کا نماز جو کہ سنا کافرمان امام سنا نے پ آ ․منکر ہيں 
نماز ہيں منکر کے نماز ہيں جو لوگ يہ ․منکر ہے وه نجس ہے  کا) ع( علی ، نبی ، خدا جو اور ہے منکر کا) ع( علی ، نبی
 نے ايک ، ليے کے کرنے نام بد کو شيعوں ہيں تے آجا ميں مسجد کبھی ک خطرنا بھی سے اس بلکہ ہيں کرتے لفت مخا کی
ثبوت ہو کہ يہ کو دوسروں کہ علی،تا علی علی ہے رہا کہہ ميں رکوع وه اور نصيری ايک تھا رہا پڑھ نماز يہ کہ يا بتا

شيعہ، علی (ع) سجده کرتے ہيں يہ دشمن ہيں ، امريکا کے ايجنٹ ہيں نماز پڑھنے آئے تو رکوع ميں کہہ رہے ہيں علی علی
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   ․علی ،اور سجده ميں کہہ رہے ہيں علی علی علی ، تاکہ د شمن کو پتا چلے ، شيعيت بد نا م ہوجا ئے 
ہے ان کی پہچان يہ ہے ايک نماز کے منکر ہيں دوسرا جتنے بھی علما  ضرورت کی رہنے دار خبر سے ان گرامی عزيزان

ء مقصد حسين (ع) بيان کرتے ہيں ، مقصد حسين (ع) کيا تھا ؟ اشہدا نک قد ا قمت الصالة و آتيت الزکوة و ا مرت بالمعروف 
يارت کے سامنے بھی آ پ و نہيت عن المنکر ہر زيارت ميں لکھا ہوا ہے آپ سب کو موالحسين (ع)کی زيارت نصيب ہو ز

يہی کہيں گے موال آ پ کا مقصد يہ تھا نماز قا ئم ہوجا ئے ،زکوة قا ئم ہوجا ئے امر با لمعروف قا ئم ہو جا ئے نہی عن 
المنکرقائم ہو جائے يہ جو بھی علما ء مقصد حسين (ع) بيان کرتے ہيں امر با لمعروف کرتے ہيں ،کہتے ہيں يہ وہا بی ہيں 

با لمعروف سنے ہی نہيں ، يہ وہا بی ہيں يہ عزاداری کا دشمن ہے جب کہ کوئی شيعہ عزاداری کا دشمن ہو  تاکہ لوگ امر
  نہيں سکتا کوئی شيعہ اگر حقيقی شيعہ ہے تو عزيزان گرامی کبھی وہا بی عقا ئد کو قبول نہيں کرسکتا ۔ 

 ․کے خالف يہ پروپکنڈه کرنے ميں مشغول ہيں  دوسری ان کی پہچان يہ ہے کہ جتنے علما ء امر با لمعروف کرتے ہيں ان
 ہيں عالم ہيں سيد ای منہ خا هللا آية ․ ہيں کرتے تبرا يہ پہ ء علما ہمارے مراجع ہمارے کہ ہے يہ ن پہچا کی ان تيسری اور
يجنٹ ہيں ہمارے مرحوم ان پر تبرا کرتے ہيں ، يہ صدا م کے ايجنٹ ہيں يہ امريکہ کے ا � خمينی امام ، تبرا پر ان ہيں رہبر

 يہی اور ہيں ہوئے گھسے ر اند ہمارے يہ ہے ضرورت کی ننے پہچا انھيں گرامی عزيزان ․مراجع پر يہ تبرا کرتے ہيں 
کسی کھارادرميں مثالً  ہيں دشمن کے) ع( ق صاد امام فقہ يہ کہ ہے يہ پہچان چوتھی اور ․ ہيں والے بنانے کے بہ صحا سپاه
نے فقہ امام صادق (ع) پڑھا نا شروع کيا اس کی مخا لفت کی يہ امامو ں کی مخا لفت تو نہيں کسی سے ئل المسا توضيح نے

کرتے لوگو ں سے ڈرتے ہيں مگر کس کی مخا لفت کرتے ہيں ان کی مخا لفت کرتے ہيں جو امام صادق (ع) کا فقہ بتا تے 
لماء ہيں يہ ان کی مخا لفت کرتے ہيں ان پہ لعنتيں ہيں ،يہ اما م صا دق (ع) کے فقہ بتا نے والے کون ہيں مجتہد ين ہيں ع

 اپنی اور گے رہيں ساتھ ہمارے آہستہ آہستہ ورنہ يہ کہ ں کيو ہے ضروری بہت ننا پہچا کو ان گرامی عزيزان ․کرتے ہيں 
بنا يا تو کوئی  بارگاه امام کے جا الگ نے انھوں اگر يا د پھينک کے ل نکا انہيں نے ہم اگر گے ئيں جا چلے تے بڑھا د تعدا

   ․ان کے امام بارگاه ميں نہيں جا ئے گا کہ يہ نصيری ہيں شيعہ نہيں ہيں 
 ميں اخبار نے جس کا اخباريوں ہوں هللا آية ميں کہ کہا نے جس ايجنٹ کا آمريکا خبيث وه ايک ديکھئے اب گرامی عزيزان

کہے کا فر کو جو عيسا ئيوں کو کہے کافروں کو کہے کہ  جو ئيے بتا ہيے چا کرنا حملہ پر ايران کو امريکا کہ تھا ديا بيان
اسالمی ملک پر حملہ کريں بتا ئيے کيا وه مسلمان ہے کوئی اسے مسلمان کہہ سکتا ہے جو کافر ملک امريکا خبيث دجال کو 

کرديا يا وه منا فق کہہ رہا ہے اخباروں ميں بيان آيا کہ ايران پر حملہ کرو يعنی جب اس نے يہ پيغام ديا خود اس نے ثا بت 
ہے يا وه مرتد ہے اب اس نے کئی کتابيں نکا ليں ہيں ، الحمد  کہيں لوگ اس سے مجلس تو نہيں پڑھا رہے ہيں مگر اس 
کے ساتھ عزيزان گرامی وه کتابيں چھا پ رہا ہے مفت ميں سو دو سو کی کتابيں د ے رہا ہے جو مذہب شيعہ کے خالف ، 

اس نے ايک انجمن کا نام ليا  13قا ئد کے خالف اور اس ميں بعض لوگ ڈيما نڈ ہيں مثالً صمراجع کے خالف ، ہمارے ع
ہے انجمن ثواب المومنين ، ہميں پتا ہے کہ اس انجمن ميں اچھے لوگ بہت زياده ہيں ہمارے دوست بھی ہيں ما تمی بھی ہيں 

ہذا فوراً اس انجمن نے اعال ن کيا ہے کہ ہميں اس نوحہ خوان بھی ہيں مگر چند لوگ ہيں جو اس ميں استعما ل ہورہے ہيں ل
 انہيں پہلے سال چند نے جس المومنين ب ثوا انجمن يہی کيونکہ گرامی عزيزان ․امريکی مولوی سے کوئی رابطہ نہيں ہے 

مشکل کتنی ہميں کہ ہے د کويا آپ( تھی، کی شروع رسم کی پينے خون اور تھے آئے لوگ تھاچند کيا استعمال نے لوگوں کو
دوتين سالوں سے ہوئی ہے) منبر سے يہی آواز بلند کی دوسرے علمأوں نے آواز بلند کی ، تو يہ شيطانی رسم ختم ہوگئی، 

   ․خون پينا نجس ہے يہ بدعت اگر ختم نہ ہوتی تو پھيلتی چلی جا تی 
کے اند ر خراب نہ کہ سب ايسے  ان ہيں لوگ چند حاالنکہ گے کرديں يہ کو تم کہ گئيں دی دھمکياں ہميں گرامی عزيزان

لوگ ہيں مگر انجمن کا وظيفہ ہے کہ اس مردود نے ان کا نام ليا ہے لہذا يہ اخبار ميں بيان ديں کہ اس امريکی مولوی سے 
   ․ہمارا کوئی تعلق نہيں ہے 

ھی ہيں او ر اچھے ب تمی ما ہيں بھی دوست اچھے بہت ہے پتا ہميں ہيں ہتے چا فتنہ ايک اندر ہمارے يہ می گرا عزيزان
 يہ ش ساز يہ دوسری اور ․نوحہ پڑھنے والے بھی اس انجمن ميں ہيں مگر چند با اثر لوگ ان کے پاس امريکہ کا پيسہ ہے 

 وہا ہے کياہوتا بھی پر وہاں اور ميں چہلم شام ہيں جاتے لے فلہ قا يہ لوگ چند ہيں کرتے نام بد کو انجمن اس ہے جو ہرسال
و هللا کہا جاتا ہے اور حضرت عا ئشہ کی توہين ہوتی ہے کھلے عام تبرا ہوتا ہے اور مقصد کيا ہے وہاںک) ع(علی بھی ہر ں

عربھا ڈالرز خرچ کرنے کے بعد، بی بی زينب (س)کے يہاں ہم لوگوں نے علماء نے سب نے ملکر ايک حوزه بنايا ہے 
ں آج بی بی زينب (ع) کی مزار ہے اس کے چاروں حوزه علميہ شام ميں جہاں اہل بيت (ع) کے دشمنوں کا مرکزتھا يہا
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طرف آج حوز ه علميہ موجود ہے ہمارے مد رسے موجود ہيں علی ٌ ولی ٌ کی اذان بلند ہورہی ہے مگر يہ ٹولہ کيا چا ہتا ہے 
طينی ہيں جيسے يہاں پر پتلے بنا بنا کر اور انھوں نے سپاه صحابہ کو بنا يااور وہاں بھی حضرات اکثر سنی ہيں اکثر فلس

سنی ہيں شامی بھی سنی اکثر جتنے بھی زينبيہ کے اب يہ ہر سال جا تے ہيں اور وہاں مراجع پر بھی تبرا کرتے ہيں بی بی 
عائشہ کو گا لياں ديتے ہيں اور کھلم کھال ديگر لوگوں پر تبرا کرتے ہيں اور سنی سمجھتے ہيں لعنت عربی واال بھی سمجھتا 

تو چلے آئيں گے وه حملہ کريں گے ہمارے مد رسوں پرديکھئے يہی ٹولہ جو ہے اس ميں بھی ہے تو نتيجہ کيا ہوگا يہ 
   ․) ہيں Involveانجمن ثواب المومنين کے کچھ لوگ انوالو(

 گی ہوجائے نام بد انجمن پوری يہ ورنہ ہيں ايجنٹ کے يہوديوں جو ديں نکال کو لوگوں ان کہ ہيے چا انھيں گرامی عزيزان
   ․نجمن نے نہيں نکاال توپھر تمام شيعہ امام بارگاه اپنے دروازوں کو اس انجمن کے لئے بند کرديں گے ا اس اگر اور
 ہيں نجس جو ہيں نصيری جو کو وں غدار گندے ان ہيں بھی لوگ اچھے ميں جس المومنين ثواب انجمن ہی کل ◌ً  فورا لہذا
رورت نہيں جو ہمار ے مجتہدين پر تبرا کرتے ہيں جو ض کوئی کی کرنے نذر جنھيں ہے نجس پينا کھانا کا ہاتھ کے جن

امريکی ايجنٹ ہيں جو شام تک جا کے ہمارے حوزوں کو بند کرانا چا ہتے ہيں جنھوں نے سپاه صحابہ بنا ئی ہے اور عجب 
يں ڈ ا يہ ہے کہ آج تک سپا ه صحابہ نے ان کے ايک آدمی کو بھی نہيں مارا ہے اور ايک آدمی بھی حکومت نے جيل ميں نہ

ال جو کھلم کھال توہين کررہے ہيں نبی کی زوجہ کے پتلے بنا رہے ہيں ان کو جيل ميں ڈالے نا ، ساجدعلی نقوی صاحب کو 
جيل ميں ڈاال ہوا ہے ، غالم رضا نقوی کو جيل ميں ڈاال ہوا ہے ، جو کھلم کھال اصحاب کی توہين کر رہے ہيں جنھوں نے 

) کے ايجنٹ ہيں يہی تو امريکہ کے پٹھوں ہيں لہذا کس کو مجا ل C.I.Aہی تو سی آئی اے (تبرا روڈ بنا يا ہوا ہے کيونکہ ي
  ہے کہ انہيں جيل ميں ڈا لے۔ 

عزيزان گرامی لہذا الزم ہے تمام مومنين پرالزم ہے کہ امر با لمعروف کريں اور ديکھئے امر با لمعروف کا نتيجہ سامنے آيا
ے امر با لمعروف کرنا شروع کرديا اگر سو مرتبہ کسی عالم کو خط لکھ کر کہہ ديں ہے اور کتنے علما ء جو ہيں انھوں ن

خدا کہتا ہے کہ ) ٧٨و٧٩گے کہ امر با لمعروف کريں اور سنيے ہر عالم کو يہ آيت لکھ کر ديں سوره مائده کی آيت کا نمبر (
ی نے بھی لعنت کی ہے دا ٔود نبی نے بھی لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو کافر ہوگئے بنی اسرائيل ميں سے ، عيسی نب

لعنت کی کيوں دونبيوں نے ان پر لعنت کی ان پر کيوں لعنت کی ہے ، کيو ں کہ وه حد سے زياده بڑھنے والے تھے ، اس 
 ہيں بنتے) ع( حسين خون تاجر جو ديجئے کو مولويوں ان آيت کی قرآن يہ ․لئے کہ و ه نہی عن المنکر نہيں کرتے تھے 

کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت 15امر بالمعروف کرتے تو اس طرح کے فتنے ہمارے درميان پيدا نہيں ہوتے يہ قرآن ص يہ اگر
 پر پرده مولوی يہ ہيں پرده بے خواتين ہماری کتنی کہ ہيں رہے ديکھ نہيں ہم کيا ․ہے خدا کی جو نہی عن المنکر نہ کرے 

آج کتنے نوجوان جو ہيں نماز سے دور ہيں يہ نماز پر کيوں نہيں پڑھتے ، کيا کہ ہيں رہے ديکھ نہيں کيا ، پڑھتے نہيں کيوں
نہيں ديکھ رہے ہيں کہ بے حيا ئی پھيل رہی ہے ڈ ش کے ذريعے سے اور ٹی وی کے ذريعے سے يہ امر با لمعروف کيوں 

کرنا شروع کيا ہے اور اس  بالمعروف امر نے ساروں بہت  الحمد رکھيں جاری جہاد يہ آپ گرامی عزيزان ․نہيں کرتے 
   ․کے سواء کوئی چاره نہيں ہے اور منبر کے تقدس کو باحال کريں 

ئيے سنا کو لوگوں بار بار ہے حديث کی فی کا اصول ويہ د مت آنے کو ايک ہر پر منبر ہيں تے فرما) ع( ق د صا جعفر امام
ں ، فرما يا جسے بھی منبر پر آنے دو پہلے ديکھو اس کےدي آنے کو کس ، دو نہ آنے پر منبر کو ايک ہر ہيں کہتے) ع( امام

دل ميں پيسے کی محبت تو نہيں ہے جس کے دل ميں پيسے کی محبت ہے وه تمہيں دين نہيں دے گا بے دين بنا کر چال 
ہ تاجر جائے گا يہ خو ن حسين (ع) کی تجارت کا سلسلہ رکنا چا ہيے کہ ميں دس الکھ روپيہ لوں گا پھر مجلس پڑھوں گا ي

خون حسين (ع) صرف مجمع کو راضی کرتے ہيں مقصد حسين (ع) اس ليے بيان نہيں کرتے مقصد بيان کريں گے مجمع 
ٹوٹ جائے گا ہمارا ريٹ گرجائے گا لہذا ميں نے عرض کيا جب تک کہ ان تاجروں کو منبر سے نہيں ہٹا ئيں گے او ر اس 

س اس قسم کے ہزاروں علما ء ان ميں موجود ہيں نجف ميں موجود ہيں کی جگہ پر نيک متقی لوگ ، الحمد  آ پ کے پا 
مشہد ميں موجود ہيں علما ء کی کوئی کمی نہيں دس ، دس بيس سال انھوں نے علم حا صل کيا بہترين خطيب بہترين مصائب 

) پر پا لٹا Paltalkک (بھی پڑھنے والے ، اور سنيے ہم نے ايک پروگرا م بھی بنا ياہے کہ آپ اس عشره کے بعد اسی پالٹا
ک کو ڈا ٔون لوڈ کرليں اور وہاں پر گروپس ہيں گروپ ميں انڈيا پاکستان ميں چلے جايئے وہاں دوچار رومس ہيں شيعوں کے

) پر Comمثالً آٔو مل کر حسين (ع) حسين (ع) کريں يہ مجلسيں جا ری ہيں اس وقت اور چوده معصومين (ع) ڈاٹ کوم (.
ينيہ پر بھی جا ری ہے تو اس پا لٹاک پر اور تين چار روم ہيں مثالً نجفی کا روم ہے اوراسی طرح بھی جاری ہيں اور حس

سے گيٹ اوف نا لج کا ہے ہم انشاء هللا قم جاکر وہاں سے ہر روز ايک عالم کی مجلس آپ کو سنا ئيں گے پا کستان کے جس 
و پسند آجا ئے آ پ وہيں دعوت ديں و ه آ پ کی خد مت شہر ميں بھی ہوں آپ وه مجا لس سن سکتے ہيں جو عالم دين آپ ک
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   ․ميں رمضان ميں بھی محرم ميں بھی سفر ميں بھی آجا ئے گا اور يہ کبھی حسين (ع) کی مجلس کا سودا نہيں کرے گا 
ب ميں جي کے ذاکروں سب يہ ہے بجٹ کا روپيہ اربوں ل سا ہر ہے پتا ہے کيا تباه کو قوم نے سوداگروں يہ گرامی عزيزان

جا تا ہے ايک ذاکر دس الکھ ليتا ہے اب اندازه کريں کتنے ذاکر ہيں پا کستان ميں ، پانچ الکھ دس الکھ يہ ان کا ريٹ ہے ، 
عزيزا ن گرامی چار پانچ الکھ روپيہ کا بجٹ صرف دس دن ميں مولوی پر خرچ کرتے ہيں مگرکيا ملتا ہے صرف يہ واه واه

رو ف بھی نہيں کرتے قو م کی ترقی نہيں ا س وقت قوم کے پا س کوئی يونيورسٹی نہيں يہکرکے چلے جا تے ہيں امر با لمع
کبھی نہيں آپ کو بتا ئيں گے کہ يونيورسٹی کا کام کريں کيوں کہ يہ تو جيب بھرنے والے ہيں يہ تاجر ہيں ہمارے پاس کوئی 

ڈيکل کا لج ہے ہمارے پاس نہيں کيوں ؟ کيونکہ منبر ميڈيکل کالج نہيں ، آغا خانی ہم سے کم ہيں بہت کم ہيں ان کے پاس مي
پر کوئی اصالح کرنے واال نہيں ہے ہمارے پا س کوئی ٹيوی چينل نہيں ہے اہل سنت کے کتنے ٹی وی چينل ہيں بھئی کون 

ے فرما کس کو بيدا رکرے يہ توصرف اپنی جيبيں بھرنے والے ہيں يہ تو تاجر خون حسين (ع) ہيں اور امام محمد باقر(ع) ن
يا ، عزيزان گرامی يہ جومقصد حسين (ع) کے قا تل ہيں يہ ايک جملہ امر با لمعروف کہنے کے لئے تيار نہيں ، ان کے لئے

پا نچويں امام (ع) نے فرما يا کہ لوگو! علما ء باطل سے بچويہ يزيد کے لشکر سے بد تر اور برے ہيں يزيدکے لشکر نے 
مان لوٹيں گے عزيزان گرامی آ پ ديکھئے ہم نے کتنے شہيد ديئے ہيں مگر قوم ميں تفرقہ ہے ہمارا مال لوٹا تھا يہ تمہارا اي

قوم کمزور ہے کيوں کمزور ہے وجہ کيا ہے جب کہ روايات احا ديث سے نتيجہ ملتا ہے کہ جو قوم بھی شہيد ديتی ہے وه 
بلہ نہيں کرسکتا ہے ہماری تعدا د کروڑوں ميں  اتنا مضبوط ہوجاتی ہے کہ سيسہ پالئی ہوئی ديوار کی طرح اس کا کوئی مقا

ہے ہم کمزور ہيں ہم فرقوں ميں تقسيم ہوگئے مگر لبنا نی شيعوں کی تعدادالکھوں ميں ہے انھوں نے بھی شہيد ديئے کتنے 
آمريکا  مضبوط ہوگئے (هللا اکبر) آمريکا جيسے ظالم کو بھگاديا اسرائيل کوبھگاديا اور فرانس کوبھگا ديااور اس وقت جب

نے کہا حزب اللہی شيعوں کو د ہشت گرد قرا ر دے خود وہاں کی حکومت عيسائی ہے اس نے کہا خبردار آپ کو حق نہيں 
ہے کہ ہمارے داخلی معا مالت ميں مداخلت کريں کيوں کہ حزب هللا ہی شيعہ مضبوط ہيں و ه موت سے نہيں ڈرتے ہم بھی 

الکھوں ميں ہے ہم کروڑوں ميں ہيں ہم کيوں نہيں مضبوط ؟ يہ امام محمد باقر (ع) شيعہ ہيں وه بھی شيعہ ہيں ان کی تعدا د 
کا جواب سنيے يہ بھی اصول کافی ميں حديث ہے امام (ع)فرما تے ہيں جس قوم ميں منبر سے امر بالمعروف ہوگا وه قوم 

کہ لبنان ميں منبر پر جا نے  لئے اس ؟ کيوں ہيں مضبوط نی لبنا لئے اسی․مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا ئے گی
   ․والے متقی اور صالحين علماء ہيں ہمارے يہاں منبرپر فاسد اور فاجرلوگ ہيں 

 نہيں مضبوط قوم ہماری گے ئيں بٹھا نہيں انسان متقی کر ہٹا کو) ع( حسين خون ان تاجر ان ہم تک جب گرامی عزيزان لہذا
ام گذر جاتے ہيں پانچ منٹ ذ اکر مقصد حسين نہيں بيان کرتا پوری طا قت اي کے حسين مقصد ہے مسئلہ اہم انتہا بے يہ ہوگی

لگا تاہے تا کہ لوگ وا ه ،واه ،واه کريں ميرا مجمع بڑھے تاکہ ميرا ريٹ بڑھے اور اصالً نہ کريں مگر يہ کہ آپ پہ پريشر 
   ․ڈيولپ کريں ان کو مسلسل لکھتے رہيں گے تو يہ امر با لمعرو ف کی طرف آئيں گے 

لہذا عزيزان گرامی لوگ آئيں پی ايچ ڈی کريں جو انگلش اچھی جا نتے ہيں کمپيوٹر اچھا جا نتے ہيں آئيں عالم دين بنيں ، 
ايک گمراه انسان کو بھی آپ نے ہدا يت دی تو هللا کے رسول کہتے ہيں کہ پوری کائنات کے خزانوں سے افضل ہے آئيے 

کی کمی ہے اور علماء ہوں پوری دنيا ميں آج علماء کی مانگ ہے خصوصاً دين کا علم حاصل کريئے ہمارے يہاں علماء 
   ․انگريزی جا ننے والے تو آپ اس طرح سے دنيا ميں تبليغ کرسکتے ہيں 

 بل قا اگر ہيں کررہے سازشيں خالف کے) ع( بيت اہل مذہب لوگ جتنے يہ پروردگار ، کريں دعا ميں ه بارگا کی خدا آئيے
دا يت دے کسی سے ہماری ذا تی دشمنی نہيں ، پروردگار اگر يہ قا بل ہدا يت نہيں انہيں جلد از جلد نيست ہ انہيں ہيں يت ہدا

اور نابود کردے ، قوم کو متحد فرما ، يہ اخباری فتنوں کو نابود کردے جو وہا بی فتنہ ہمارے خالف ہے اسے نابود کردے ، 
   ․نصيريت کا جو فتنہ ہے اسے نابود کردے 

علٰی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ، اللہم صل علٰی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ، اللہم صل علٰی محمد وآل محمد  صل اللہم
وعجل فرجہم ، اللہم صل علٰی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ، اللہم صل علٰی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ، اللہم صل علٰی 

هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،  محمد وآل محمد وعجل فرجہم ، يا هللا،يا هللا،يا
  ، يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا،يا هللا

سکينہ کے يتيم ہونے کی رات ہے ، عزادارو! آ ج ماں کے پاس بيٹا موجود ہے بہن کے پاس بھا ئی موجود  اے ميرے هللا آج
ہے سکينہ کے پاس بابا موجود ہے آج شہيدوں کی رات ہے کل يتيموں کی رات ہے (يقين جا نيئے اگر آ ج رات آپ نے 

ری زندگی کے گناه معاف ہوجا ئيں گے ) آج بڑی پوری رات عزاداری موال ميں گذاری روروکے دعائيں مانگی آپ کی پو
اہم رات ہے بڑے بڑے گنہگار آج بخشے جاتے ہيں ميرے هللا اس رات کا ہم نے پورے سال انتظار کيا تھا او ميرے هللا اگر 
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   ․آج کی رات نہيں بخشا تو کب بخشے گااو ميرے هللا آج حسين کے صدقے ميں سارے مجمع کوبخش دے 
ر ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفا ،يا غفار يا

  غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ،يا غفار ، 
يتيمی کا واسطہ هللا ہم سب کو وه ننھی سی قبر کی زيارت کرائے سکينہ آج بھی تنہا ہے وه  او ميرے هللا تجھے سکينہ کی

زندان شام عزادارو! روايت کے الفاظ ہيں جناب سکينہ کی عا دت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکينہ دو مصلی 
محرم کا دن آيا نماز عصر کا وقت آيا سکينہ نے دو  بچھا يا کرتی تھيں ايک اپنے لئے ايک اپنے بابا کے ليے کربال ميں دس

مصلے بچھا ئے مگر بابا نہيں آئے ، سکينہ نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کيئے ا و ميرے هللا ميرے پرديسی بابا کی طرف خير 
ھا شمر ہو ميرے غريب بابا کی طرف خير ہو ، عزادارو !جناب سکينہ نے کسی کے آنے کی آواز سنی مڑکر ديکھا کيا ديک

ہاتھ ميں تازيانہ ليے کھڑا ہے (ياحسين ) مگر حسين کی بچی اب بھی نہيں سمجھی کہا شمرتونے کہيں ميرا باباديکھا يا نہيں، 
شمر نے کہا سکينہ باباکو ديکھنا چاہتی ہو، سکينہ نے کہا ميں بابا کے انتظا رميں ہوں شمر کے ہاتھ ميں حسين کا کٹا ہوا سر

نہ نے کيسے برداشت کيا ہوگا ( دعا کيجئے کوئی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ ديکھے ) عزادارو ! شمر نے تھا ،هللا جانئے سکي
وه ظلم کيا جس کی مثال تاريخ ميں نہيں ، شمر کے ہاتھ ميں حسين (ع) کٹا ہوا سرتھا شمر نے حسين (ع) کے سر کو بچی 

ے موال کے سر کو نہ پھينکتا) جيسے ظالم نے حسين (ع) کا کی طرف پھينک ديا (او شمر تمہارے ہاتھ کٹ جا تے ، او مير
سر پھينکا سکينہ بابا کے سر کی طرف دوڑی آجا ميرے مظلوم بابا آجا ميرے غريب الوطن بابا آجا ميرے پرديسی بابا ، 

ا ٹی ہيں بابا يہ پيشا سکينہ نے بابا کا سر گود ميں ليا ہا ئے بابا کی گرد ن ديکھ کرکہا ہوگا بابا يہ گردن کی رگيں کس نے ک
نی پر زخم کيسا ہے ، (اب يہ روايت کے لفظ نہيں يہ ميرا تصور ہے)جناب سکينہ نے گود ميں ليکر ايک بين کيا ہوگا، با با 
ميرے مظلوم بابا او ميرے پرديسی بابا ، بابا چار برس تونے مجھے سينے پر ساليا بابا آجا اور ميرے سينے پہ سوجا اور 

ئے بابااو الشے اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہوگے اکبر کی الش تونے اٹھا ئی ، عبا س کی الش تونے اٹھا ئی ميرے تھکے ہو
علی اصغر کی الش تونے اٹھا ئی ، او بچی بابا سے پيار کررہی ہوگی شمر آگے بڑھا بچی سے بابا کا سرچھينا اتنے زور 

   ․سے طما نچے مارے سکينہ بيہوش ہوگئی 
  ، يا حسين ، يا حسين ، يا حسين ، يا حسين ، يا حسين ، يا حسين ، يا حسين ، يا حسين ، ياحسين  حسين يا ، حسين يا

 (تمام شد ) 

 

 


