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 فہرست

  
   انسانی رفعت

   انسانی علم و عمل کی خصوصيت
   انسانی کردار کی بلندی

   انساِن کامل کی شان:
   معراِج انسانيت سيرِت حضرت خاتم االنبياء کی روشنی ميں

   معراِج انسانيت ِسيرت حضرت ّسيد اال وصٰياء کی روشنی ميں
   معراِج انسانيت سيرِت َحْسنَْين کی روشنی ميں

   حسِن مجتبٰی عليہ السالم
   امام حسين عليہ السالم

   بقيہ معُصومين کی ِسيرت
   سيرِت ائمہ کے ہمہ گير پہلو:

   حضرت امام زين العابدين عليہ السالم
   حضرت امام محمد باقرعليہ السالم

   جعفر صادق عليہ السالمامام 
   عليہ السالم امام موسٰی کاظم

   امام رضاعليہ السالم
   امام محمد تقی عليہ السالم
   امام علی نقی عليہ السالم

   امام حسن عسکری عليہ السالم
  امام منتظر عّجل هللا فرجہ

 

 

  

   - معراج انسانيت
   عالمہ سيد علی نقی نقوی(نقن)

  
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

  الحمد هللا رب العالمين والصلوة علی سيداالنبيآء والمرسلين والہ الطاہرين 

  انسانی رفعت
ْنساََن فِی اَْحَسِن تَْقِوْيم    لَقَْد َخلَْقناَ ااْلِ

سمجھا، اس  يہ قرآنی آيت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دليل ہے چونکہ دنيا نے انسان کے صحيح مقام کو نہ
  لئے اس کے کردار کا بھی صحيح تعين نہ ہو سکا اور نقطٔہ نگاه ميں بلندی پيدا نہ ہو سکی۔ 

ظاہر ہے کہ ہميشہ مقصد ذريعہ سے اونچا ہوتا ہے جو شے پست ہو گی اس کا مصرف اسی نسبت سے پست ہو گا اور 
  جو چيز بلند ہو گی اس کا مقصد اسی لحاظ سے بلند تر ہو گا 

سان اپنے درجہ و مقام کو سمجھ لے تو اپنے مقصِد ہستی اور مصرِف زندگی کی بلندی کا احساس ہو اور يہی اس اگر ان
کی بلندکرداری کی ضمانت ہو گی۔ پھر اسی ايک چيز کے سمجھ لينے سے اس کی حقيقی ترقی اور تنزل کا سمجھنا 
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زی کے ارتقاء کے ساتھ ہے جو اس شے کا بھی آسان ہو جائے گا اس لئے کہ ہر شے کی ترقی اس خصوصيت امتيا
  جوہر خصوصی ہے۔ 

انسان اگر تمام دوسری کائنات سے الگ کوئی شے ہوتا تو اس کا سمجھنا آسان ہوتا مگر يہ تو باقی کائنات کے ساتھ بہت
تا سی مشترک حيثيتوں ميں متحد ہے يہ جسم رکھتا ہے اس اعتبار سے پتھروں کے ساتھ حصہ دار ہے۔ نشوونما رکھ

ہے اس لحاظ سے درختوں کے ساتھ ہم مرتبہ ہے۔ احساس و حرکت ارادی رکھتا ہے اس حيثيت سے حيوانوں ميں شامل
  ہے اور پھر کوئی خاص جوہر رکھتا ہے جس کی بدولت يہ انسان ہے اور ان سب سے ممتاز ہے۔ 

تو اسے اشرف المخلوقات  انسان کو اگر ان پہلوؤں کے لحاظ سے ديکھا جائے جو دوسروں کے ساتھ مشترک ہيں
سمجھنا ہی غلط معلوم ہو گا اس لئے کہ ان تمام چيزوں ميں وه دوسروں سے کم نظر آئے گا۔ بلند محسوس بھی نہ ہو گا۔

جسميت ميں وه پہاڑوں کے برابر نہيں ہے۔ نشوونما ميں درختوں کے مثل نہيں۔ قوت سامعہ، باصره يا شامہ اکثر 
اده طاقتور ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا برتر ہونا ان مشترک جہات کے لحاظ سے نہيں حيوانات کی انسان سے بہت زي

ہے بلکہ اس کی بلندی اس مخصوص جوہر کے لحاظ سے ہے جو اس ميں ہے اور کسی دوسرے ميں نہيں ہے وه کيا 
  چيز ہوسکتی ہے؟ علم اور عمل۔ 

  انسانی علم و عمل کی خصوصيت
ہيں اور يہی اس دور ميں معيار علم سمجھا جاتا ہے دنيا کے ممالک کی وسعتيں اور  علم کے معنی اگر بس جاننے کے

مردم شمارياں جان ليں۔ پہاڑوں کی اونچائياں اور درياؤں کی گہرائياں جان ليں۔ سياروں کے فاصلے زمين سے اور ان 
  کی پيمائش معلوم کر ليں نباتات کے خواص او رپتھروں کی کيفيات معلوم کر ليں۔ 

گر يہی علم بمعنی "دانستن" انسان کا خاص جوہر ہے تو کون کہتا ہے کہ حيوان علم سے بے بہره ہے۔ حيوان بھی بہتا
کچھ جانتا ہے اپنے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اپنے کھانے کی غذا کو جانتا ہے۔ اپنے غذا دينے والے کو پہچانتا ہے۔ 

ميں کوئی جانور بيمار نہيں پڑتا۔ بے شک انسانوں کے  اپنے حفظان صحت کے اصول جانتا ہے۔ اسی لئے جنگل
غيرطبعی ماحول ميں آ کر وه بيمار پڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل کے معنی بس کچھ نہ کچھ کام کرنے کے ہيں 

تو حيوان بھی عمل سے خالی نہيں ہے۔ وه بقدر امکان اپنی غذا کے حصول کے ذرائع مہيا کرتا ہے جو ا س کے مقصد 
  سدراه ہو اسے دفع کرتا ہے اور اپنے حريف سے بقدر امکان مقابلہ کرتا ہے۔ ميں 

  پھر آخر وه علم اور عمل جو انسان سے مخصوص ہے کيا ہے۔؟ 
ہم جہاں تک سمجھ سکے ہيں علم کے شعبہ ميں انسان کا امتياز خصوصی دو باتوں سے ہے۔ ايک يہ کہ حيوان کا علم 

لے جو ميں نے کہا کہ وه اپنے غذا دينے والے کو پہچانتا ہے يہ پورے طور پر محسوسات کے دائره ميں اسير ہے پہ
درست نہيں ہے حقيقت ميں وه پہچانتا ہے جس کے ہاتھ ميں غذا پاتا ہے جو اصل غذا کا دينے واال ہے اگر اس کے 

کا علم بھی ايسا ہو کہ جس  سامنے نہيں آتا اور انپے ہاتھ سے غذا نہيں ديتا تو وه اسے نہيں پہچانے گا۔ اب اگر انسان
رئيس سے مال اسی کو ولی نعمت جان ليا۔ جس نے تنخواه دی اسی کو خدا سمجھ ليا تو پھر حيوان اور انسان ميں کوئی 

  فرق نہيں۔ 
انسان کی خصوصيت يہ ہے کہ وه عالم احساس و مشاہده کے ماوراء اپنی عقل کی مدد سے کچھ حقيقتوں کا پتہ لگاتا 

  قن کرتا ہے اور وہی ايمان بالغيب کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اور ان کا تي
دوسری بات يہ ہے کہ حيوانی علم محدود ہے يعنی جتنا اسے واہب العطا يا کی طرف سے مل گيا بس اتنا ہی ہے۔ شہد 
ن کی مکھی بس مسدس خانے بنانا جانتی ہے اور وه بہترين بناتی ہے کوئی مہندس بغير پرکار کی مدد کے اتنے متواز

خانے نہيں بناتا ليکن جو شکل اس کی فطرت ميں داخل ہے بس وہی بنا سکتی ہے۔ مربع و مثلث وغيره نہيں بنا سکتی 
اسی طرح تاِر عنکبوت بے نظير صنعت ہے مگر اس کی شکل بدلنا اس کے امکان ميں نہيں ہے ليکن انسانی علم؟ اس 

  علم ميں برابر ترقی کرتا رہتا ہے۔ کا کام ہے معلومات سے مجہوالت کا پتہ لگانا۔ يہ اپنے 
  (اس کا بيان رسائل "اسالم کی حکيمانہ زندگی" اور "زندگی کا حکيمانہ تصور" ميں تفصيل کے ساتھ ہوا ہے) 

عمل کی منزل ميں انسان کی خاص صفت يہ ہے کہ حيوان کے افعال بتقاضائے طبيعت ہوتے ہيں۔ اس سے بحث نہيں 
انسان ميں سوجھ بوجھ۔ حق اور ناحق کا امتياز اور صحيح و غلط ميں امتياز کی قوت  کہ بامحل ہيں يا بے محل۔ مگر

  ہے اور اسی اعتبار سے مختلف افراد کی انسانيت کے مدارج قائم ہوتے ہيں۔ 
اکثر افراد ايسے ہيں جن کی صورت انسان کی ہے مگر کردار حيوانی ہے وه يہ ہيں۔ جن کے افعال طبيعت کے تقاضے

يں۔ ايک شخص کی طبيعت ميں غيرمعمولی غصہ ہے وه بارود کا خزانہ ہے ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتا سے ہوتے ہ
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ہے۔ اس سے اس جوش غضب کے ماتحت کبھی ايسے افعال بھی ممکن ہے وقوع ميں آ جائيں جو نتائج کے اعتبار سے
کر ظالم کو دفعہ کر دے مگر  ممدوح و مستحسن ہوں جيسے مظلوم کی حمايت ميں اسے غصہ آ جائے اور يہ بڑھ

چونکہ اس کا غيض و غضب بتقاضائے طبيعت ہے اس لئے دوسرے وقت اس شخص سے خود کسی بے گناه پر ظلم 
ہو گا اور يہ اپنے غصہ کی وجہ سے ايسے اقدامات کر ڈالے گا جو عقالً و شرعاً کسی صورت سے بھی ممدوح و 

يلی مٹی کا بنا ہوا جسے کبھی غصہ ہی نہيں آتا۔ يہ بعض اوقات مستحسن نہيں ہو سکتے۔ اسی طرح ايک آدمی ہے گ
ايسے محل پر سکوت کرے گا جہاں کوئی اقدام بڑے فتنہ و فساد اوربرے نتائج کا باعث ہو اس وقت سب اس کی تعريف

کسی  کريں گے کہ کيا کہنا۔ اس نے اپنے حلم وتحمل سے کتنے بڑے فساد کو روک ليا۔ ليکن چونکہ يہ سکوت و سکون
احساس فرض کا نتيجہ نہيں بلکہ طبيعت کا تقاضا ہے۔ اس لئے يہی شخص ايسے مواقع پر بھی سکوت کر جائے گا 

  جہاں خاموشی ظلم و تشدد کی ہمت افزائی کا سبب ہے يہ انسانی کردار نہيں ہے۔ 

  انسانی کردار کی بلندی
ے اس صفت کے کمال اور نقص سے اس کی بلندی انسان کی بلندی عقل و تدبر کے استعمال اور فرضی شناسی ميں ہ

اور پستی کے حدود متعين ہوتے ہيں يہی وه تقوٰی ہے جسے قرآن نے معياِر فضليت بشری قرار ديا ہے۔ ان اکرمکم 
  عندّهللاٰ اتقاکم (يعنی) "تم ميں زياده صاحب عزت وه ہے جو سب سے زياده پرہيزگار ہو۔ " 

ر نہيں ہوتے کوئی بڑے سے بڑا حکيم و دانشمند فرائض کی کوئی ايسی فرائض ہميشہ ايک ہی شکل و صورت پ
فہرست نہيں مرتب کرسکتا جو ہر شخص کے لئے ہر حال ميں قابل ادائی ہو۔ سچ بولنے ہی کو ليجئے۔ يہ بے شک 
ه اسانسانی فرض ہے مگر کيا ہر موقع پر؟ مثال کے طور پر کوئی ظالم شمشير بکف کسی مظلوم کے تعاقب ميں ہو، و

کی نظر بچا کر ہماری آنکھوں کے سامنے کہيں مخفی ہو جائيں۔ اب وه ظالم ہم سے پوچھے کہ کيا تم نے ديکھا ہے وه 
کس طرف گيا ہے؟ اب کيا ہميں سوچ بولنا چاہئے؟ يقيناً اگر ہم نے سچ سچ کہہ ديا تو ظالم کی تلوار ہو گی اور مظلوم کا

  اری ہمارے سچ پر ہو گی۔ گال ہو گا، اور اس خوِن ناحق کی ذمہ د
متعدد گناہان کبيره ہيں جو سچ سچ کہنے ہی سے وقوع ميں آتے ہيں مثالً نمامی يعنی لگائی بجھائی کرنا۔ چغلی کھانا۔ يہ 

سچ ہی ہوتا ہے جھوٹ نہيں ہوتا مگر وه بہت بڑا گناه ہے۔ اسی طرح غيبت گناِه کبيره ہے۔ وه بھی سچ ہی کہنے سے 
  کہ ہر صورت ميں سچ کہنا فريضٔہ انسانی نہيں ہے۔ ہوتی ہے معلوم ہوا 

اسی طرح امانت واپس کرنا۔ ضرور انسانی فريضہ ہے مگر اسی صورت ميں کہ جب کوئی ظالم مظلوم کے قتل کا 
اراده رکھتا ہو اگر اس نے اپنی تلوار اتفاق سے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہو۔ اب اس وقت وه اپنی تلوار ہم سے 

  گز ہم کو نہ دينا چاہئے ورنہ ہم شريِک قتل ہوں گے۔ مانگے تو ہر
مذہبی حيثيت سے عبادات ميں سب سے اہم نماز ہے ليکن اگر کوئی ڈوبتا ہو او راس کا بچانا نماز توڑنے پر موقوف ہو 

و جائے گی۔ تو نماز کاتوڑ دينا واجب ہو گا۔ اگر وه ڈوب گيا اور نماز پڑھتے رہے تو يہ نماز بارگاِه اٰلہی سے مسترد ہ
کہ ميرا بنده ڈوب گيا اور تم نماز پڑھتے رہے مجھے ايسی نماز نہيں چاہئے۔ معلوم ہوا کہ فرائض اور عبادات 

  باعتبارحاالت و واقعات بدلتے رہتے ہيں۔ فرائض کی يہی نگہداشت جوہِر انسانيت ہے۔ 

  انساِن کامل کی شان:
وتے بلکہ بتقاضائے فرض ہوتے ہيں اس کا عمل انتہاپسندی کے فرض شناس انسان کے افعال بتقاضائے طبيعت نہيں ہ

دو نقطوں کے درميان ہوتا ہے اسی کا نام عدل و اعتدال ہے، جو معيار حسِن اخالق ہے اور چونکہ عام افراد بشر 
خالف عموماً طبيعتوں کے تقاضوں ميں اسير ہوتے ہيں اور افراط و تفريط ميں مبتال۔ اس لئے بلند افراد انسان کے 

عموماً دو طرف سے اعتراضات ہوتے ہيں۔ ايک ادھر والے انتہاپسندوں کی طرف سے اور دوسرے ادھر والے 
انتہاپسندوں کی جانب سے مگر وه کبھی ان اعتراض کی پروا نہيں کرتے انہيں تو فرائض کے ادا کرنے سے مطلب 

  ہوتا ہے۔ 
اد نظر آتے ہيں مگر ان ميں حقيقتاً کوئی تضاد نہيں ہوتا۔ انسان کامل کے اعمال سطحی نگاه والوں کو بسااوقات متض

  بلکہ وه مختلف حاالت کے جداگانہ تقاضے ہوتے ہيں جو اس کے افعال ميں ظاہر ہوتے ہيں۔ 
اس کے لئے ہمارے سامنے چوده سيرتيں موجود ہيں جن ميں سب سے مقدم حضرت خاتم االنبياء محمد مصطفی(ص) 

  کی سيرِت پاک ہے۔ 
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  انسانيت سيرِت حضرت خاتم االنبياء کی روشنی ميں معراجِ 
سال ہجرت کے قبل مکہ کی زندگی ہے اور دس سال بعد  ١٣آپ چاليس برس کی عمر ميں معبوث برسالت ہوئے۔ 

  ہجرت مدينہ کی زندگی۔ 
مستقل يہ تينوں دور بالکل الگ الگ کيفيت رکھتے ہيں جن ميں سے ہر دور بالکل يک رنگ ہے۔ کسی تلون اور غير

  مزاجی کا مظہر نہيں ہے مگر وه سب دور آپس ميں بہت مختلف ہيں۔ 
پہلے چاليس برس کی مدت ميں زبان بالکل خاموش اور صرف کردار کے جوہر نماياں يہی آپ کی سچائی کا ايک 

محسوس ہو  نفسياتی ثبوت ہے۔ کيونکہ جو غلط دعويدار ہوتے ہيں ان کے بيانات و اظہارات کی رفتار کو ديکھاجائے تو
گا کہ وہاں پہلے ان کے دل و دماغ ميں تصور آتا ہے کہ ہميں کوئی دعوٰی کرنا چاہئے مگر انہيں ہمت نہيں ہوتی اس 

لئے وه کچھ مشتبہ الفاظ کہتے ہيں جن سے کبھی سننے والوں کو وحشت ہوتی ہے اور کبھی اطمينان پھر وه رفتہ رفتہ 
ٰی کرتے ہيں جس کو تاويالت کا لباس پہنا کر رائے عامہ کے مطابق بنايا جا قدم آگے بڑھاتے ہيں پہلے کوئی ايسا دعو

سکے يا جس کی حقيقت کو صرف خاص خاص لوگ سمجھ سکيں۔ اور عام افراد محسوس نہ کريں۔ جب جھجک نکل 
مد جاتی ہے تو پھر جی کڑا کرکے کھل کر دعوٰی کر ديتے ہيں۔ اس کی قريبی مثاليں علی محمد باب اور غالم اح

  قاديانی ميں بہت آسانی سے تالش کی جا سکتی ہيں۔ 
حضرت پيغمبر اسالم کی زبان سے چاليس برس تک کوئی لفظ ايسی نہيں نکلی جس سے لوگ ادعائے رسالت کا توہم 
بھی کر سکتے يا کوئی بے چينی اس حلقہ ميں پيدا ہوتی۔ غلط سے غلط روايت بھی ايسی نہيں جو بتائے کہ کفار نے 

کی لفظ سے ايسے دعوٰی کا احساس کيا ہو جس پر ان ميں کوئی برہمی پيدا ہوئی ہو اور پھر آپ کو اس کے کسی آپ 
متعلق صفائی پيش کرنے کی ضرورت ہوئی ہو۔ بلکہ اس دو ميں آپ کا کام صرف اپنی سيرِت بلند کی عملی تصوير 

ھا اور آپ کی ہردلعزيزی ہمہ گير حيثيت دکھانا تھی جس نے ايک مقناطيسی جذب کے ساتھ دلوں کو تسيخر کر ليا ت
رکھتی تھی۔ اس کے بعد چاليس برس کی عمر ميں جب دعوائے رسالت کيا تو وه بالکل وہی تھا جو آخر تک آپ کا 

دعوٰی رہا۔ يہ نہيں ہوا کہ پہلے اس دعوٰی ميں خفت ہو، پھر شدت پيدا ہو۔ يا پہلے دعوٰی کچھ ہو اور پھر رفتہ رفتہ اس 
  وئی ہو۔ ميں ترقی ہ

اب اس دعوٰی رسالت کے بعد آپ کو کتنے مصائب و تکاليف برداشت کرنا پڑے وه سب کو معلوم ہيں۔ يہ پرآشوب دور 
وه تھا کہ جب سر مبارک پر خس و خاشاک پھينکا جاتا تھا، جسم اقدس پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ تيره برس اس 

ا کہ ان کا ہاتھ تلوار کی طرف چال جائے اور اراده جہاد کا کيا جائے۔طرح گزرتے ہيں مگر ايک دفعہ بھی ايسا نہيں ہوت
اگر کوئی رسول کی زندگی کے صرف اس دور ہی کو ديکھے تو يقين کرے گا کہ جيسے آپ مطلق عدم تشدد کے 

تے سے حامی ہيں يہ مسلک اتنا مستقل ہے کہ کوئی ايذارسائی، کوئی دل آزاری اور کوئی طعن و تشنيع آپ کو اس راس
نہيں ہٹا سکتی۔ پہلے چاليس برس ہی کی طرح اب يہ رنگ اتنا گہرا اور يہ مسلک اتنا راسخ ہے کہ اس کے درميان 

کوئی ايک واقعہ بھی اس کے خالف نمودار نہيں ہوتا۔ کوئی بے بس اور بے کس بھی ہو تو کسی وقت تو اسے جوش 
ر ہو جاتا ہے پھر چاہے اسے اور زياده ہی مصائب کيوں نہ آہی جاتا ہے اور وه جان دينے اور جان لينے کے لئے تيا

برداشت کرنا پڑيں مگر ايک دو برس نہيں تيره سال مسلسل اس غيرمتزلزل صبر و سکون کے ساتھ وہی گزار سکتا 
  ہے جس کے سينہ ميں وه دل اور دل ميں وه جذبات ہی نہ ہوں جو جنگ پر آماده کر سکتے ہيں۔ 

آتا ہے کہ مشرکين آپ کے چراغ زندگی کے خاموش کرنے کا فيصلہ کر ليتے ہيں اور ايک  اسی درميان ميں وه وقت
رات طے ہو جاتی ہے کہ اس رات سب مل کر آپ کو شہيد کر ڈاليں۔ اس وقت بھی رسول تلوار نيام سے باہر نہيں التے۔

ت محمد نہ رکھتا ہو وه اس کسی مقاومت کے لئے کھڑے نہيں ہوتے بلکہ بحکِم خدا شہر چھوڑ ديتے ہيں۔ جو معرف
ہٹنے کو کيا سمجھے گا؟ يہی تو کہ جان کے خوف سے شہر چھوڑ ديا۔ اور پھر حقيقت بھی يہ ہے کہ جان کے تحفظ 

کے لئے يہ انتظام تھا مگر فقط جان نہيں بلکہ جان کے ساتھ ان مقاصد کا تحفظ جو جان کے ساتھ وابستہ تھے بہرحال 
ئی کسی لفظ سے تعبير کرے مگر اسے دنيا مظہر شجاعت تو نہيں سمجھے گی اور اس اقدام يعنی ترک وطن کو کو

صرف اس عمل کو ديکھ کر اگر اس ذات کے بارے ميں کوئی رائے قائم کرے گا تو وه حقيقت کے مطابق نہيں ہو 
  سکتی بلکہ گمراہی کا ثبوت ہو گی۔ 

بچپنا اور جوانی کا اکثر حصہ خاموشی ميں  اب ترپن برس کی عمر ہے اور آگے بڑھاپے کے بڑھتے ہوئے قدم ہيں
گزرا ہے پھر جوانی سے لے کر ادھيڑ عمر کی منزليں پتھر کھاتے اور برداشت کرتے گزر رہی ہيں اور آخر ميں اب 
جان کے تحفظ کے لئے شہر چھوڑ ديا ہے بھال کسے تصور ہو سکتا ہے کہ جو ايک وقت ميں عافيت پسندی سے کام 

دے وه عنقريب فوجوں کی قيادت کرتا ہوا نظرآئے گا حاالنکہ مکہ ہی نہيں بلکہ مدينہ ميں آنے  ليتے ہوئے شہر چھوڑ
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کے بعد بھی آپ نے جنگ کی کوئی تياری نہيں کی۔ اس کا ثبوت يہ ہے کہ ايک سال کی مدت کے بعد جب دشمنوں کے
عد تلواريں تھيں اور دو  ١٣ی صرف آدميوں پر مشتمل تھ ٣١٣مقابلہ کی نوبت آئی تو آپ کی جماعت ميں جو کل جمع 

گھوڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ ايک سال کی تياری کا نتيجہ يہ نہيں ہو سکتا تھا۔ جبکہ اس ايک سال ميں تعميری خدمات 
بہت سے انجام پا گئے۔ مدينہ ميں کئی مسجديں بن گئيں مہاجرين کے قيام کے لئے مکانات تيار ہو گئے۔ بہت سے 

انين نافذ ہوگئے اور اس طرح جماعت کی مملکتی تنظيم ہو گئی مگر جنگ کا کوئی سامان ديوانی و فوجداری کے قو
فراہم نہيں ہوا۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی طرف سے جنگ کا کوئی سوال نہيں ہے مگر جب مشرکين کی 

ين ہے۔ پھر يہ نہيں کہ طرف سے جارحانہ اقدام ہو گيا تو اس کے بعد بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خيبر ہے اور حن
اپنے گھر ميں بيٹھ کر فوجيں بھيجی جائيں اور فتوحات کا سہرا اپنے سر باندھا جائے بلکہ رسول خدا کا کردار يہ ہے 
کہ چھوٹے اور غيراہم معرکوں ميں تو کسی کو سردار بنا کر بھيج ديا ہے مگر ہر اہم اور خطرناک موقع پر فوج کے 

ہ نہيں کہ اصحاب کو سپر بنائے ہوئے ان کے حصار ميں ہوں۔ بلکہ اسالم کے سب سے سردار خود ہوتے ہيں اور ي
بڑے سپاہی حضرت علی بن ابی طالب کی گواہی ہے کہ جب جنگ کا ہنگامہ انتہائی شدت پر ہوتا تھا تو ہميشہ رسول 

پر ہو بلکہ احد ميں يہ  هللا ہم سب سے زياده دشمن کے قريب ہوتے تھے پھر يہ بھی نہيں کہ يہ قيام فوج کے سہارے
موقع بھی آ گيا کہ سوا دو ايک کے باقی سب مسلمانوں سے ميدان جنگ خالی ہو گيا۔ مگر اس وقت وه جو کچھ پہلے 

ظاہر جان کے تحفظ کے لئے شہر چھوڑ چکا تھا وه اس وقت خطره کی اتنی شدت کے ہنگا م ميں جب آس پاس کوئی 
نے موقف سے ايک گام بھی پيچھے نہيں ہٹتا۔ زخی ہو جاتے ہيں، چہره خون سے بھی سہارا دينے واال نظر نہيں آتا اپ

تر ہو جاتا ہے خود کی کڑياں ٹوٹ کر سر کے اندر پيوست ہو جاتی ہيں۔ دندان مبارک مجروح ہو جاتے ہيں۔ مگر اپنی 
  جگہ سے قدم نہيں ہٹاتے۔ 

نی ميں سمجھا جا سکتا ہے جس سے اب کيا عقل و انصاف کی رو سے مکہ سے ہجرت کو خوف جان سے اس مع
شجاعت پر دھبا آئے؟ ہرگز نہيں۔ يہی ہم نے پہلے کہا تھا کہ صرف اس عمل کو ديکھ کر جو رائے قائم کی جائے گی 

  وه گمراہی کا ثبوت ہو گی اس گمراہی کا پرده اب اس وقت تو يقيناً چاک ہو جانا چاہئے۔ 
ی مرتضی کو تھی۔ جنگِ احد ميں قتل محمد کی آواز تھی جس شجاعت رسول کی حقيقی معرفت شيِر خدا حضرت عل

نے کل فوِج اسالم کے قدم اکھاڑ ديئے۔ اور اس تصور نے علی پر کيا اثر کيا۔ اسے خود آپ نے بعد ميں بيان کيا ہے کہ 
ئے اور ياهللا نےميں نے نظر ڈالی تو رسول هللا نظر نہ آئے۔ ميں نے دل ميں کہا کہ دو ہی صورتيں ہيں۔ يا وه شہيد ہو گ

عيسٰی کی طرح انہيں آسمان پر اٹھا ليا۔ دونوں صورتوں ميں ميں اب زنده ره کر کيا کروں گا۔ بس يہ سوچنا تھا کہ نيام 
توڑکر پھينک ديا اور تلوار لے کر فوج ميں ڈوب گئے۔ جب فوج ہٹی تو رسول نظر آئے۔ ديکھنے کی يہ چيز ہے کہ 

ہی دو تصور ہوئے۔ رسول شہيد ہو گئے يا خدا نے آسمان پر اٹھا ليا۔ يہ توہم بھی حضرت علی بن ابی طالب کو صرف ي
نہيں ہوا کہ شايد رسول بھی ميدان سے کسی گوشٔہ عافيت کی طرف چلے گئے ہوں۔ يہ علی کا ايمان ہے رسول کی 

  شجاعت پر۔ 
تھ ميں قرآن ہے اور ايک ہاتھعيسائيوں نے رسول کی تصوير صرف اسی دور جنگ آزمائی کی يوں کھينچی کہ ايک ہا

ميں تلوار۔ مگر جس طرح رسول کی صرف اس زندگی کو سامنے رکھ کر وه رائے قائم کرنا غلط تھا کہ آپ مطلق عدم 
تشدد کے حامی ہيں يا سينہ ميں وه دل ہی نہيں رکھتے جو معرکہ آرائی کر سکے اسی طرح صرف اس دوسرے دور 

  بھی ظلم ہے کہ بس قرآن ہے اور تلوار۔  کو سامنے رکھ کر يہ تصوير کھينچنا
آخر يہ کس کی تصوير ہے؟ محمد مصطفی کی نا؟ تو محمد نام تو اس پوری سيرت کی مالک ذات کا ہے جس ميں وه 

چاليس برس بھی ہيں وه تيره برس بھی ہيں اور اب يہ دس برس بھی ہيں۔ پھر اس ذا ت کی صحيح تصوير تو وه ہو گی 
پہلوؤں کو دکھا سکے۔ يہ صرف ايک پہلو کو نماياں کرنے والی تصوير تو حضرت محمد  جو زندگی کے ان تمام

  مصطفی(ص) کی نہيں سمجھی جا سکتی۔ 
پھر اس دس برس ميں بھی بدر واحد، خندق و خيبر سے آگے بڑھ کر ذرا حديبيہ تک بھی تو آئيے۔ يہاں پيغمبر کسی 

مہ کی جانب آ رہے ہيں۔ ساتھ ميں وہی بلند حوصلہ فتوحات جنگ کے اراده سے نہيں بلکہ حج کی نيت سے مکہ معظ
حاصل کئے ہوئے سپاہی ہيں جو ہر ميدان سر کرتے رہے ہيں اور سامنے مکہ ميں وہی شکست خورده جماعت ہے جو 
ہر ميدان ميں ہارتی رہی ہے اور اس وقت وه بالکل غيرمنظم اور غيرمرتب بھی ہے پھر بھی ان کی حرکت مذبوجی ہے

ه سدراه ہوتے ہيں کہ ہم حج کرنے نہ ديں گے۔ عرب کے بين القبائلی قانون کی رو سے حج کا حق کعبہ ميں ہر کہ و
ايک کو تھا۔ ان کا رسول کے سدراه ہونا اصولی طور پر بنائے جنگ بننے کے لئے بالکل کافی تھا مگر پيغمبر نے اس 

بری رکھتے ہوئے صلح کرکے واپسی اختيا رکی موقع پر اپنے دامن کو چڑھائی کرکے جنگ کرنے کے الزام سے 
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اور صلح بھی کيسے شرائط پر؟ ايسے شرائط پر جنہيں بہت سے ساتھ والے اپنی جماعت کے لئے باعث ذلت سمجھ 
رہے تھے اور جماعت اسالم ميں عام طور سے بے چينی پھيلی ہوئی تھی۔ ايسی شرطيں تھيں جيسی ايک فاتح کسی 

قت واپس جائيے اس سال حج نہ کيجئے آئنده سال آئيے گا صرف تين دن تک مکہ ميں رہئےمفتوح سے منواتا ہے اس و
گا۔ چوتھے دن آپ ميں سے کوئی نظر نہ آئے گا دوران سال ميں ہم ميں سے کوئی بھاگ کر آپ کے پاس جائے تو آپ 

ريں گے۔ انہيں يہ شرائط کو واپس کرنا پڑے گا اور آپ ميں سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہيں ک
پيش کرنے کی ہمت کيوں ہوئی؟ يقيناً صرف اس لئے کہ وه مزاج نبوت سے يہ سمجھ لئے تھے کہ آپ اس وقت جنگ 
نہيں کريں گے۔ بس کم ظرف جب يہ سمجھ ليتا ہے کہ مقابل تلوار نہيں اٹھائے گا تو وه بڑھتا ہی چال جاتا ہے۔ آپ نے 

  س تشريف لے گئے۔ سب شرائط منظور کر لئے اور واپ
اس کے بعد جب مشرکين کی طرف سے عہدشکنی ہوئی اور حضرت فاتحانہ حيثيت سے مکہ معظمہ ميں داخل ہوئے 

تو اس وقت گزشتہ واقعات کی بنا پر ايک انسان کے کيا جذبات ہو سکتے ہيں؟ جنہوں نے تيره برس جسم مبارک پر 
وقيقہ اٹھا نہ رکھا۔ ان کے ہاتھوں وطن چھوڑنا پڑا۔ اور اس کے  پتھرے مارے جنہوں نے توہين و ايذارسانی ميں کوئی

بعد بھی انہوں نے چين لينے نہ ديا۔ بلکہ جب تک دم ميں دم رہا بار بار خونريز حملے کرتے رہے جس ميں کتنے ہی 
ل سينہ عزيز اور دوست خاک و خون ميں تڑپتے نظر آئے۔ خصوصيت کے ساتھ اپنے ہمدرد چچا جناب حمزه کا بعِد قت

چاک ہوتے ديکھنا۔ آج وہی جماعت سامنے تھی اور بالکل بے بس، اپنے قبضے ميں يہ وقت تھا کہ ان کے گزشتہ تمام 
بہيمانہ حرکات کی آج سزا دی جاتی، مگر اس مجسم رحمت اٰلہی نے جب انہيں بے بس پايا تو عام اعالن معافی کر ديا۔ 

  اور ايک قطرٔه خون زمين پر گرنے نہ ديا۔ 
ب دنيا بتائے کہ پيغمبر جنگ پسند تھے يا امن پسند؟ حقيقتہً ان کی جنگ يا صلح کوئی بھی جذبات کی بناء پر نہ تھی ا

بلکہ فرائض کے ماتحت کام ہوتات ھا جس وقت فرض کا تقاضا خاموشی تھی خاموش رہے اور جب حاالت کے بدلنے 
ح پيدا ہو گيا اور بلندی اخالق کا تقاضا صلح کرناسے ضرورت جنگ کی پڑ گئی جنگ کرنے لگے۔ پھر جب امکاِن صل

  ہوا تو صلح کر لی۔ اور جب دشمن بالکل بے بس ہو گيا تو عفو و کرم سے کام لے کر اسے معاف کر ديا۔ 
يہ سب باختالِف حاالت فرائض کی تبديلياں ہيں جو آپ کے کردار ميں نماياں ہوتی رہی ہيں۔ فرائض کی يہی پابندی 

  ؤ سے جتنی آزاد ہو، وہی معراج انسانيت ہے۔ طبيعت کے دبا

  معراِج انسانيت ِسيرت حضرت ّسيد اال وصٰياء کی روشنی ميں
  رسول کے بعد دوسری معياری شخصيت جو ہمارے سامنے ہے وه حضرت علی بن ابی طالب کی ہے۔ 

ن کی رسالت کے گواه ہوتےآپ کی دس سال کی عمر ہے جب پيغمبر مبعوث برسالت ہوتے ہيں اور علی بن ابی طالب ا
ہيں۔ يہ پہلے ہی سے رسول کی آغوِش تربيت ميں تھے اس اسی آغوش ميں دعوِت اسالم کی پرورش شروع ہوئی۔ يوں 

کہنا چاہئے کہ اسالم نے آنکھ کھول کر انہيں ديکھا اور ان کی نگاه وه تھی کہ اعالِن رسالت کے پہلے رسول کی 
  بچپن کی کيفيت نہج البالغہ کے ايک خطبے ميں بتائی ہے کہ:  رسالت کو ديکھ رہے تھے۔ خود اپنے

ہ اّشم ِريح النّبوة واری نورالرسالۃ    ُکنْت اَتبِعْہ اِتَبّاَع الفَصيل اثَرامُّ
ميں رسول کے پيچھے يوں رہتا تھا جيسے ناقہ کا بچہ ناقہ کے پيچھے رہتا ہے۔ ميں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا اور 

  يکھتا تھا۔ رسالت کی روشنی د
اب ظاہر ہے کہ ان کو رسول سے کتنا انس ہونا چاہئے۔ پھر وه قرابت کی محبت الگ جو بھائی ہونے کے اعتبار سے 
ہوناچاہئے اور وه الگ جو بحيثيت ايک گھر ميں رہنے کے ہونا چاہئے اور وه اس کے عالوه جو اپنے مربی سے ہونا 

  رسول اور ان کے پيغام سے بحيثيِت حقانيت ہونا چاہئے۔  چاہئے اور وه اس کے ماوراء جو ان سے بحيثيت
ابھی اگرچہ دس برس کی عمر ہے مگر عرب اور بنی ہاشم کے اور وه بھی اس وقت کے دس برس کے بچے کو اپنے 

ہندوستان کا اس زمانہ کا دس برس کا بچہ نہ سمجھنا چاہئے اور پھر وه بھی علی ايسا بچہ۔ پھر اس وقت تو دس ہی 
برس رسول کے مکہ ميں گزرنا ہيں، اور يہی انتہائی پرآشوب اور تکليف و  ١٣ی عمر ہے مگر اس کے بعد برس ک

برس کا  ٢٣برس ہوئی، دس برس سے  ٢٣شدائد سے بھرا ہوا دور ہے۔ ہجرت کے وقت علی بن ابی طالب کی عمر 
نچتا ہے۔ يہ زمانہ جوش و خروش کا ہوتا درميانی وقفہ وه ہے جس ميں بچپنا قدم بڑھاتا ہوا مکمل شباب کی منزل تک پہ

ہے يہ زمانہ ولولہ و امنگ کا ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی حرارت، شباب کی منزليں اس دور ميں گزر رہی ہيں۔ عام انسانوں 
کے لئے يہ دور وه ہوتا ہے جس ميں نتائج و عواقب پر نظر کم پڑتی ہے انسان ہر دشوار منزل کو سہل اور ہر ناممکن 

تصور کرتا ہے اور مضرتوں کا انديشہ دماغ ميں کم التا ہے۔ يہاں يہ دور اس عالم ميں گزر رہا ہے کہ اپنے کو ممکن 
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مربی کے جسم پر پتھر مارے جا رہے ہيں۔ سر پر خس و خاشاک پھينکا جاتا ہے۔ طعن و شماتت کا کوئی وقيقہ اٹھا 
ت ہر اس شخص کو جو رسول سے وابستہ ہے اپنی نہيں رکھا جاتا۔ پھر فطری طور پر يہی سب طعن و تشنيع و شمات

ذات کے لئے بھی سننا پڑتی ہے۔ خصوصاً اس لحاظ سے کہ رسول کے ہم يا مقابل پھر بھی سن رسيده ہو سکتے ہيں 
ليکن علی بن ابی طالب کے ہم عمر جو مخالف جماعت ميں تصور کئے جا سکتے ہيں وه غيرمہذب اور غيرتعليم يافتہ 

نے سن و سال کے لحاظ سے بھی ہر خفيف الحرکاتی پر ہر وقت آماده سمجھے جا سکتے ہيں۔ کون ہونے کے ساتھ اپ
سمجھ سکتا ہے کہ وه علی ب ابی طالب کی جو رسول سے اتنی شديد وابستگی رکھتے تھے کيسی کيسی دل آزاری 

يان کرے تو بھی ہر صاحِب کرتے تھے کيا کيا طعنے اور کيا کيا زخم زبان پہنچاتے تھے۔ اسے کوئی راوی نہ بھی ب
  عقل کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے۔ 

اب ممکن ہے کہ اس وقت ابھی دنياعلی بن ابی طالب کو بالکل نہ سمجھتی ہو کہ وه کيا ہيں؟ مگر اب اس وقت تو تاريخ 
سال کے خزانہ ميں علی بن ابی طالب کی وه تصوير بھی موجود ہے جو ہجرت کے ايک سال بعد بدر ميں اور پھر دو 

  بعد احد ميں اور پھر خيبر اور خندق اور ہر معرکہ ميں نظر آتی ہے۔ 
 ٢۵۔٢۴سال اور پھر  ٢٣سال اور  ٢٢جذبات کے لحاظ سے، قوت دل کے اعتبار سے، جرأت و ہمت کی حيثيت سے 

دق و خيبر سال ميں کوئی خاص فرق نہيں ہوتا۔ يقيناً علی جيسے ہجرت کے ايک دو اور تين سال بعد بدر واحد اور خن
ميں تھے۔ ايسے ہی ہجرت کے وقت اور ہجرت کے دو چار سال پہلے بھی تھے۔ يہی بازو، يہی بازوؤں کی طاقت، يہی
دل اور يہی دل کی ہمت، يہی جوش، يہی عزم، غرض کہ سب کچھ اب بعد ميں نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد قدر کرنا 

  ونکر گزارے۔ برس اس عالم ميں کي ١٣پڑے گی کہ اس ہستی نے وه 
اور کوئی غلط روايت بھی يہ نہيں بتاتی کہ کسی وقت علی نے جوش ميں آ کر کوئی ايسا اقدام کر ديا ہو جس پر رسول 

کو کہنا پڑا ہو کہ تم نے ايسا کيوں کيا؟ يا کسی وقت پيغمبر کو يہ اندازه ہوا ہو کہ يہ ايسا کرنے والے ہيں تو بال کر 
  جھے اس سے نقصان پہنچ جائے گا۔ روکا ہو کہ ايسا نہ کرنا۔ م

کسی تاريخ اور کسی حديث ميں غلط سے غلط روايت ايسی نہيں حاالنکہ حاالت ايسے ناگوار تھے کہ کبھی کبھی سن 
رسيده افراد کو جوش آ گيا اور انہوں نے رسول کے مسلک کے خالف کوئی اقدام کر ديا اور اس کی وجہ سے انہيں 

ا پڑا۔ مگر حضرت علی بن ابی طالب سے کسی سے تصادم ہو گيا ہو اس کے متعلق جسمانی تکليف سے دوچار ہون
  کمزور سے کمزور روايت پيش نہيں کی جا سکتی۔ 

يہ وه غيرمعمولی کردار ہے جو عام افراد انسانی کے لحاظ سے يقيناً خارق عادت يہ کسی جذبات انسانی کا کردار نہيں 
عمر ميں جو ولولوں کی عمر ہے حوصلوں کی عمر ہے۔ بھال ممکن ہے اسبرس کی طوالنی مدت اس  ١٣ہو سکتا۔ يہ 

  سکون کے ساتھ گزاری جا سکے۔ 
اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے۔ ہجرت کے وقت وه فداکاری۔ پيغمبر کا فرمانا کہ آج رات کو ميرے بستر پر ليٹو۔ ميں مکہ 

ہو جائے گا۔ فرمايا ہاں مجھ سے وعده ہوا  سے روانہ ہو جاؤں گا۔ پوچھا حضور کی زندگی تو اس صورت ميں محفوظ
ہے ميری حفاظت ہو گی يہ سن کر حضرت علی بن ابی طالب نے سر سجده ميں رکھ ديا کہا شکر ہے کہ اس نے 

  مجھے اپنے رسول کا فديہ قرار ديا۔ 
مہ ميں مقيم چنانچہ رسول تشريف لے گئے اور آپ پيغمبر کے بستر پر آرام کرتے رہے اس کے بعد چند روز مکہ معظ

رہے مکہ ميں مشرکين کی امانتيں ان کے مالکوں کو واپس کيں اور پيغمبر کی امانتيں ساتھ ليں يعنی محذراِت کاشانٔہ 
رسالت جن ميں فواطم يعنی فاطمہ بنت محمد۔ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبير بن عبدالمطلب تھيں ان کو لے کر 

لی۔ اور حفاظت کرتے ہوئے پا پياده مدينہ پہنچے يہاں آنے کے ايک سال بعد اب  روانہ ہوئے۔ خود مہاِر شتر ہاتھ ميں
جہاد کی منزل آئی اور پہلی ہی جنگ يعنی بدر ميں علی ايسے نظر آئے جيسے برسوں کے نبرآزما، معرکے سر کئے 

  ہوئے اور کڑياں ميدان کی جھيلے ہوئے۔ 
ں کا حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار سے خاتمہ ہوا۔ يہ ادھر کے سب سے بڑے سورما عتبہ شيبہ اور وليد دونو

کارنامہ خود جنگ کی فتح کا ضامن تھا۔ وه تو صرف نفسياتی طور پر عامٔہ مسلمين ميں قوت دل پيدا کرنے کے لئے 
۔ اس جہاد ميں فرشتوں کی فوج بھی آ گئی يہ ثابت کرنے کے لئے کہ گھبرانا نہيں وقت پڑے گا تو فرشتے آ جائيں گے

حاالنکہ اس کے بعد پھر کسی غزوه ميں ان کا آنا ثابت نہيں۔ اس کے باوجود احد ميں علی بن ابی طالب نے تن تنہا 
بگڑی ہوئی لڑائی کو بنا کر اور فتح حاصل کرکے دکھال ديا کہ بدر ميں بھی اگر فوج مالئکہ نہ آتی تو يہ دست و بازو 

ق ہے خيبر ہے۔ حنين ہے يہاں تک کہ ان تمام کارناموں سے علی کااس جنگ کو بھی سر کر ہی ليتے۔ اس کے بعد خند
  نام دشمنوں کے لئے مرادِف موت بن گيا۔ 
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خيبر و خندق۔ ذوالفقار اور علی ميں داللت التزامی کا رشتہ قائم ہو گيا کہ ايک کے تصور سے ممکن ہی نہيں دوسرے 
يں۔ ان دس برس کے اندر جن کا عالم يہ ہے مگر اسی برس تک خاموش رہنے والے علی ہ ١٣کا تصور نہ ہو۔ يہ وہی 

دوران ميں حديبيہ کی منزل آتی ہے اور وہی ہاتھ جس ميں جنگ کا علم ہوتا تھا يہاں اسی ميں صلح کا قلم ہے جو 
صاحب سيف تھا وہی صاحب قلم نظر آتا ہے اور ان شرائط صلح کو جن فر فوج اسالم کے اکثر افراد ميں بے چينی 

ئی ہے اور اسے کمزوری سمجھا جا رہا ہے بال کسی بے چينی اور بغير کسی تردد و تذبذب کے حضرت علی پھيلی ہو
بن ابی طالب تحرير فرما رہے ہيں جس طرح ميدان جنگ ميں قدم ميں تزلزل اور ہاتھ ميں ارتعاش نظر نہيں آيا اسی 

انگليوں ميں کوئی ارتعاش نہيں ہے۔ ان کا جہاد طرح آج عہدنامٔہ صلح کی تحرير ميں ان کے قلم ميں کوئی تزلزل اور 
تو وہی ہے جس ميں مرضٔی پروردگار ہو۔ جس کی راه ميں تلوار چلتی تھی اسی کی راه ميں آج قلم چل رہا ہے اور 

  صلح نامہ کی کتابت ہو رہی ہے۔ 
صاحب ذوالفقار  اسی زمانہ ميں ايک ملک بھی فتح کرنے بھيجے گئے تھے اور وه يمن ہے مگر وه شمشيرزن اور

ہوتے ہوئے يہاں تلوار سے کام نہيں ليتے۔ انہوں نے اسالمی فتح کا مثاليہ پيش کر ديا۔ پورے يمن کو صرف زبانی تبليغ 
سے ايک دن ميں مسلمان بنا ليا۔ ايک قطرٔه خون نہيں بہا۔ دکھا ديا کہ فتح ممالک اس طرح کرو۔ ملک پر قبضہ کے 

  ابنا لو۔ بس ملک تمہارا ہو گيا۔ معنی يہ ہيں کہ اہل ملک کو اپن
بہرحال ان دو مثالوں کو چھوڑ کر حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کے اس دور ميں بہت سے مواقع پر تلوار 

نماياں نظر آئے گی اور الفتی االعلی ال سيف اال ذوالفقار ميں آپ کی شان مضمر معلوم ہو گی مگر اب پيغمبر خد اکی 
برس کی ہے اسے اواخِر شباب بلکہ بھرپور جوانی  ٣٣قت حضرت علی بن ابی طالب کی عمر وفات ہو جاتی ہے اس و

کا زمانہ سمجھنا چاہئے مگر اس کے بعد پچيس سال کی طوالنی مدت حضرت علی بن ابی طالب يوں گزارتے ہيں کہ 
مزدوری کے سوا بظاہر اور  تلوار نيام ميں ہے اور آپ کا مشغلہ عبادِت اٰلہی اور آزوقہ کی فراہمی کے لئے محنت و

  کچھ نہيں۔ 
يہ ايسی وادٔی پرخار ہے جس ميں ذرا بھی کھل کر کچھ کہنا تحرير کو مناظرانہ آويزشوں کا آماجگاه بنا دينا ہے۔ پھر 
بھی يہ سوچنے اور سمجھنے کی بات الزماً ہے کہ باوجوديکہ يہ مسلمانوں کی جنگ آزمائيوں کا زمانہ اور فتوحاِت 

دور ہے جس ميں اسالم قبول کرنے کے بعد گمنام ہو جانے والے افراد سيف هللا اور فاتح ممالک اور غازی عظيمہ کا 
بن رہے ہيں پھر بھی جو تلوار ہر مقام پر عہد رسول ميں کارنماياں کرتی نظر آتی تھی وه اس دور ميں کليتہً نيام کے 

ب گوشہ عافيت ميں گھر کے اندر ہے۔ اگر اس کو باليا نہيں اندر ہے۔ آخر کيا بات ہے کہ وه جوہر ميدان کا مرد تھا ا
جاتا تو کيوں؟ اور اگر باليا جاتا ہے اور وه نہيں آتا تو کيوں؟ دونوں باتيں تاريخ کے ايک طالب علم کے لئے عجيب ہی 

دے ديتا ہے کوئی ہيں ايسا بھی نہيں کہ وه بالکل غيرمتعلق ہے۔ نہيں اگر کبھی کوئی مشوره ليا جاتا ہے تو وه مشوره 
علمی مسئلہ درپيش ہوتا ہے اور اس کے حل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے تو وه حل کر ديتا ہے مگر ان لڑائيوں ميں 

سال کی طوالنی مدت گزری اور ٢۵جو جہاد کے نام سے ہو رہی ہيں اسے شريک نہيں کيا جاتا۔ نہ وه شريک ہوتا ہے۔ 
برس کی  ١٣ال کی ہو گئی يہ پيری کی عمر ہے جس طرح مکہ کی س ۵٨اب حضرت علی بن ابی طالب کی عمر 

خاموشی کے درميان بچپنا گيا تھا اور جوانی آئی تھی اسی طرح اس پچيس برس کی خاموشی کے دوران ميں جوانی 
سے گئی اور بڑھاپا آيا۔ گويا ان کی عمر کا ہر دوراہہ صبر و تحمل اورضبط و سکون کے عالم ميں آتا رہا۔ بھال اب ک
تصور ہو سکتا ہے کہ جس کو جوانی گزر کر بڑھاپا آ گيا اور اس نے تلوار سے نيام نہ نکالی وه اب کبھی تلوار 

کھينچے گا اور ميدان جنگ ميں حرب و ضرب کرتا نظر آئے گا۔ عالم اسباب کے عام تقاضوں کے لحاظ سے تو اس 
يں باقی نہيں رہيں۔ ہمت کے سوتے خشک ہو گئے پچيس برس کے عرصہ ميں ولولہ و امنگ کی چنگارياں تک سينہ م

اور اب دل ميں ان کی نمی تک نہيں ره گئی۔ اب نہ دل ميں وه جوش ہو سکتا ہے نہ بازوؤں ميں وه طاقت۔ نہ ہاتھوں 
سال کی عمر ميں وه وقت آ گيا کہ مسلمانوں نے باصرار زمام خالفت  ۵٨ميں وه صفائی اور نہ تلوار ميں وه کاٹ مگر 

ہاتھ ميں دے دی۔ آپ نے بہت انکار کيا مگر مسلمانوں نے تضرع و زاری کی حد کر دی اور حجت ہر طرح  آپ کے
تمام ہو گئی۔ ليکن جب آپ سريز خالفت پر متمکن ہوئے اور اس ذمہ داری کو قبول کر چکے تو کئی جماعتوں نے 

ہر طرح تمام ہو گئی تو دنيا نے ديکھا بغاوت کر دی۔ آپ نے ہر ايک کو پہلے تو فہمائش کی کوشش کی اور جب حجت 
کہ وہی تلوار جو بدر و احد اور خندق و خيبر ميں چمک چکی تھی اب جمل، صفين اور نہروان ميں چمک رہی ہے۔ 
اور پھر يہ نہيں کہ فوجيں بھيج رہے ہوں اور خود گھر ميں بيٹھيں بلکہ خود ميدان جنگ ميں موجود اور بنفس نفيس 

ايسا محسوس ہو رہا ہے جيسے کوئی نوجوان طبيعت جو مقابل سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے  جہاد ميں مصروف۔ اب
بے چين ہو۔ چونکہ حضرت کی ہيبت فوج دشمن کے ہر سپاہی کے دل پر تھی اس لئے صين ميں جب آپ ميدان ميں 
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آتا تھا۔ اسے ديکھ کر آپ نے يہ نکل آتے تھے تو پھر مقابل جماعت کا پرا بند ہو جاتا تھا اور کوئی مقابلہ کو باہر نہ 
صورت اختيار فرمائی تھی کہ دوسرے اپنے ہمراہيوں کا لباس پہن کر تشريف لے جاتے تھے۔ چونکہ جنگ کا لباس 

خود و مغضر اور زره و بکتر وغيره پہننے کے بعد چہره نظر نہيں آتا تھا۔ اس لئے لباس بدلنے کے بعد پتہ نہ چلتا تھا 
کبھی عباس بن ربيعہ اور کبھی فضل بن عباس اور کبھی کسی اور کا لباس پہن کر تشريف لے  کہ يہ کون ہے اور آپ

  جاتے تھے اور اس طرح بہت سے نذِر تيغ ہو جاتے تھے۔ 
ليلة الہرير ميں طے کر ليا کہ فتح کے بغير جنگ نہ رکے گی۔ پورے دن لڑائی ہو چکی تھی سورج ڈوب گيا تب بھی 

جنگ ہوتی رہی يہاں تک کہ نقشٔہ جنگ بدل گيا اور صبح ہوتے ہوتے فوج شام سے قرآن لڑائی نہ رکی۔ پوری رات 
نيزوں پر بلند ہوگئے جن سے التوائے جنگ کی درخواست مطلوب تھی اور يہ جنگ ميں شکست کا کھال ہوا اعالن تھا۔ 

مدت يوں گزار چکے برس تک کی  ۵٧برس کی عمر سے  ٣٣برس کی عمر ميں جہاد ہے اور يہی وه ہيں جو  ۶٠يہ 
  ہيں جيسے کہ سينہ ميں دل ہی نہيں اور دل ميں ولولہ اور جنگ کا حوصلہ ہی نہيں۔ 

اب ايسے انسان کو کيا کہا جائے؟ جنگ پسند يا عافيت پسند؟ ماننا پڑے گا کہ يہ کچھ بھی نہيں ہيں يہ تو فرائض کے 
باب کی حرارت اور اس کا جوش و ولولہ کچھ بھی پابند ہيں جب فرض ہو گا خاموشی کا تو خاموش رہيں گے۔ چاہے ش

  تقاضا رکھتا ہو۔ 
  اس وقت کتنے ہی صبرآزما مشکالت پيش آتے رہيں وه صبر کريں گے اور گھبرائيں گے نہيں۔ 

اور جب فرض محسوس ہو گا کہ تلوار اٹھائيں تو تلوار اٹھائيں گے، چاہے بڑھاپے کا انحطاط جو عام افراد ميں اس 
کرتا ہے کچھ بھی تقاضا رکھتا ہو۔ اب حرب و ضرب کی سختيوں کا مقابلہ کرنے ميں وه جوانوں سے عمر ميں ہوا 

آگے نظر آئيں گے۔ يہی وه "معراج انسانيت" ہے، جہاں تک طبيعت، عادت اور جذبات کے تقاضوں ميں گرفتار انسان 
  پہنچا نہيں کرتے۔ 

  معراِج انسانيت سيرِت َحْسنَْين کی روشنی ميں
حضرت پيغمبر خدا کی واحد زندگی ميں مختلف نمونے سامنے آ گئے جو بظاہر متضاد ہيں۔ حضرت علی بن ابی  جبکہ

طالب کی واحد زندگی ميں ايسی ہی مثاليں سامنے آ گئيں تو اب اگر دو شخصيتوں ميں باقتضائے حاالت اس طرح کی د 
ہ سمجھنا کيونکہ درست ہو سکتا ہے اور يہ کيوں ورنگی نظر آئے تو اس کو اختالف طبيعت يا اختالف رائے کا نتيج

کہا جائے کہ حسن مجتبٰی طبعاً صلح پسند تھے اور امام حسين طبعاً جنگ پسند تھے بلکہ يہی سمجھنا چاہئے کہ اس 
وقت کے حاالت کا تقاضا وه تھا اور اس وقت کے حاالت کا تقاضا يہ ہے کہ اس وقت حسن مجتبٰی امام تھے ان کو 

ہی وه محسوس ہوا اور اس وقت حضرت حسين بن علی امام تھے، ان کو فريضٔہ ربانی اس وقت کے حاالت فريضٔہ الٰ 
  ميں يہ محسوس ہوا۔ اس ميں جذبات کا کوئی دخل نہ تھا۔ 

يہی وه حقيقت ہے جس کا حضرت پيغمبر خدا نے مختلف الفاظ ميں پہلے سے اظہار فرما ديا تھا۔ کبھی ان الفاظ ميں کہ:
  ذان امامان قاما اوقعدا۔ "يہ ميرے دونوں فرزند امام ہيں چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بيٹھے ہوں۔" ابنای ھٰ 

اس وقت کی دنيا اس کو نہيں سمجھ سکتی تھی کہ امام کہنے کے ساتھ قاما اوقعدا۔ کس لئے کہا جا رہا ہے؟ امامت ميں 
پرده ہٹايا تو اب معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر ماضی اٹھنے اور بيٹھنے کا کيا دخل۔ مگر جب مستقبل نے واقعات پر سے 

کے آئينہ ميں مستقبل کا نقشہ ديکھ رہے تھے ک ہايک صلح کرکے بيٹھ جائے گا اور ايک تلوار لے کر کھڑا ہو جائے 
گا۔ کچھ لوگ حسن کی صلح پر اعتراض کريں گے اور کچھ لوگ حسين کی جنگ پر۔ آپ نے اسی لئے ارشاد فرمايا کہ

امام ہيں چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بيٹھے ہوں۔ يعنی حسن صلح کرکے بيٹھ جائے تو اعتراض نہ کرنا اور  يہ دونوں
حسين تلوار لے کر کھڑا ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا وه بيٹھنا بھی حکم خدا سے ہے اور يہ کھڑا ہونا بھی حکم خدا 

  ت کا۔ سے ہے وه اس وقت کے حاالت کا تقاضا ہے اور يہ اس وقت کے حاال
اور کبھی اس طرح جسے عالمہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سيده عالم اپنے والد بزرگوار حضرت رسول کے پاس دونوں
شاہزادوں کو لے کر حاضر ہوئيں اور عرض کيا۔ يَا آيَِت ٰھَذاِن اْبنَاک انَحْلھَُما ابا جان يہ دونوں بچے آئے ہيں انہيں کچھ 

ااْلُحْسُن فَلَْہ ِحلِمی َو سُوَدِدی واَّماْلُحَسْيُن فَلَدعطا فرمائيے۔" حضرت نے فرمايا:  ُجرأتِی َوُجوِدی مطلب يہ ہوا کہ انہيں ‘ اَمَّ
اور کسی عطيہ کی کيا ضرورت ہے ان ميں تو ميری صفتيں تقسيم ہو گئی ہيں حسن ميں ميرا حلم ہے اور ميری شان 

اب تقسيم پر غور کيجئے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ …یسرداری اور حسين ميں ميری جرأت و ہمت ہے اور ميری فياض
ظرف زمانہ کے لحاظ سے جس کو جس صفت کا مظہر بننا تھا اسی صفت کو رسول نے اپنا قرار ديا۔ تاکہ اس صفت 

  سے جو کارنامہ ظہور ميں آئے وه کسی مسلما ن کے نزديک قابل اعتراض نہ ہو سکے۔ 
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کی طبيعت کا تقاضا نہ سمجھنا بلکہ وه ميرے حلم کا نتيجہ ہے اس  اب اس کا مطلب يہ ہوا کہ حسن کی صلح کو حسن
کا مطلب صاف يہ ہے کہ اس موقع پر ميں ہوتا تو وہی کرتا جو حسن کرے گا اور حسين کی جنگ کو حسين کی طبيعت

و وہی کرتا جو کا تقاضا نہ سمجھنا بلکہ وه ميری جرأت کا نتيجہ ہے اور اس کا مطلب يہ ہوا کہ اس موقع پر ميں ہوتا ت
  حسين کرے گا۔ 

اب حسن کی صلح پر اعتراض رسول کے حلم پر اعتراض ہے اور حسين کی جنگ پر اعتراض رسول کی جرأت پر 
  اعتراض ہے۔ 

حقيقت يہ ہے کہ حسن نے صلح کرکے جہاد حسين کے لئے زمين ہموار کر دی۔ وه صلح اس وقت نہ ہوتی تو اس کے 
تا۔ کيونکہ اسالم ميں جنگ بہ مجبوری ہوتی ہے عدم امکاِن صلح کی بنا پر جب تک اصول بعد جہاد کا يہ ہنگام نہ آ سک

کے تحفظ کے ساتھ صلح کا امکان ہو اس وقت تک جنگ کرنا غلط ہے جب کہ آئين اسالم ميں صلح کا درجہ جنگ پر 
سين کے لئے جنگ کا مقدم ہے تو اگر امام حسن صلح نہ کر چکے ہوتے تو اتمام حجت نہ ہوتی اور حضرت امام ح

  موقع پيدا نہ ہوتا۔ 
امام حسن کے شرائط صلح پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اس صلح کے شرائط ميں ان مقاصد کا پورا پورا تحفظ 

کيا گيا تھا جن کے لئے پھر کربال کی جنگ ہوئی۔ يہ نہ ديکھئے کہ بعد ميں شرائط پر عمل نہيں ہوا۔ بعد ميں عمل تو 
کی صلح کے شرائط پر بھی نہ ہوا تھا مگر يہ تو ايک معاہده صلح کا وقوع ميں آيا جب ہی فريق مخالف پر الزام حديبيہ 

عائد ہو سکا کہ اس نے ان شرائط پر عمل نہيں کيا اور اگر کوئی ايسا معاہده ہوا ہی نہ ہوتا تو يہ خالف ورزی کا الزام 
يہ کے شرائط پر عمل نہ ہوا تو فتح مکہ ہوئی اسی طرح اس صلح پر فريق مخالف پر کہاں عائد ہو سکتا تھا۔ جب حديب

  عمل نہ ہوا۔ تو معرکٔہ کربال ہوا۔ 
معلوم ہوا کہ يہ تاريخی واقعات کی رفتار کا الزمی اقتضاء تھا کہ اس وقت صلح ہو اور اس وقت جنگ ہو۔ اور وه حصہ

ھ ميں ۴١حصہ ميں آيا۔ اگر معاملہ بالعکس ہوتا يعنی  وقت کا امام حسن کے حصہ ميں آيا اور يہ ہنگام امام حسين کے
ھ ميں امام حسن موجود ہوتے تو يہ جہاد امام حسن ۶١امام وقت امام حسين ہوتے تو وه صلح امام حسين کرتے اور اگر 

  فرماتے۔ 
کا جہاد حضرت امام حسن جانتے تھے کہ ميرا جہاد ہے صلح کرنا۔ ان کی صلح مقتضائے شجاعت تھی اور امام حسين 

تھا يزيد کے مقابلہ ميں تلوار کھينچنا۔ يہ ان کی شجاعت کا مظاہره تھا۔ کيونکہ جس طرح علمائے اخالق نے بيان کيا 
ہے شجاعت ہر موقع پر تلوار لے کر بڑھ جانے کا نام نہيں ہے۔ بلکہ شجاعت قوت غضب کے تابع حکم عقل ہون يکا 

ہے اگر انسان نے بے موقع غصہ سے کام ليا اور قدم آگے بڑھا ديا تو  نام ہے اور يہ قوت غضبيہ کے اعتدال کا درجہ
" ہو گا اور اگر موقع آنے پر بھی اس سے کام نہ ليا اور بے محل کمزوری دکھائی تو اس کا نام "ُجبن" ہو گا يہ  يہ "تہوُّ

پر خاموشی نہ ہو۔  دونوں چيزيں شجاعت کے خالف ہيں۔ شجاعت يہ ہے کہ بے محل قدم آگے نہ بڑھے اور محل آنے
  ان دونوں رخوں کو حسن و حسين نے پيش کيا اور اس طرح دونوں نے مل کر شجاعت کی مکمل تصوير کھينچ دی۔ 
آئنده آئے گا کہ حضرت امام حسين نے بھی صلح کی کوشش ميں کوئی کمی نہيں کی يہ تو فريق مخالف کا طرز عمل 

گر دشمن ِشرائط کو منظور کر ليتا تو کارنامہ کربال بھی صلح پر ختم تھا کہ اس نے وه تمام شرائط مسترد کر ديئے۔ ا
ہوتا۔ اس کے بعد کسی کو يہ کہنے کا کيا حق ہے کہ امام حسن طبعاً صلح پسند تھے اور امام حسين نسبتاً جنگ پسند 

  تھے۔ 
ٰی جو چاہيں وه شرائط لکھ ديں۔ اس کا بھی بيان ابھی آئے گا کہ وہاں حاکم شام نے ساده کاغذ بھيج ديا تھا کہ حسن مجتب

امام نے شرائط لکھے اور حاکم شام نے ان کو منظور کيا دنيا غلط کہتی ہے کہ امام حسن نے حاکم شام کی بيعت کر 
لی۔ بيعت تو حقيقتاً اس نے کی جس نے شرائط مانے۔ انہوں نے تو بيعت لے لی۔ بيعت کی نہيں۔ اور امام حسين کے 

  خص سے بيعت کا سوال جسے آِل محمد ميں سے کوئی بھی منظور نہيں کر سکتا تھا۔ سامنے تھا يزيد ايسے ش
برس ميں ہر دن حسين  ۵٧امام حسين زندگی کے اس ايک دن يعنی عاشور کو ہی حسين نہ تھے وه اپنی زندگی کے 

دن کو نکال  تھے۔ پھر آخر صرف ايک دن کے کردار کو سامنے رکھ کر کيوں رائے قائم کی جاتی ہے۔ آخر اس ايک
برس ہيں وه ان کی فہرست حيات سے کيونکر خارج ہو سکتے ہيں اسی طرح حضرت امام حسن صرف اس  ۵٧کر جو 

دن جب صلح نامہ پر دستخط کئے ہيں اسی وقت امام حسن نہ تھے۔ حسن نام تو اس پوری زندگی کا تھا لٰہذا آپ کی 
گا اور اگر صرف ايک حصہ حيات سامنے رکھ کر مخالفين پوری زندگی کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرنا درست ہو 

اسالم نے آپ کی يہ تصوير کھينچی کہ آپ کے ايک ہاتھ ميں تلوار ہے اور ايک ہاتھ ميں قرآن جس طرح يہ تصوير 
نامکمل اور غلط ہے اسی طرح امام حسن کے متعلق جو تصوير کھينچی جاتی ہے يا امام حسين کی جو تصوير کھينچی 
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وه بھی غلط ہے اور يہ غلطی اتنی عام ہے کہ ان کے نام ليوا تک اور سيرت و کردار کی پيروی پر زور  جاتی ہے
دينے والے بھی ان کا وہی صرف ايک دن کا کردار جانتے اور اسی کو پيش کرتے ہيں اس لئے تقريروں ميں گرمی 

ں جوش پيدا کرنے کے لئے حضرت پيدا کرنے کے لئے اور کسی بڑے معرکہ ميں قدم بڑھانے کے واسطے خون مي
امام حسين کا نام ليتے اور ان کے کارنامہ کو ياد دالتے ہيں چاہے مقصد صحيح ہو يا غلط اور وه جو اپنی تمام عمر 
شہادت سے ايک دن پہلے تک معرکہ آرائی کو ٹالتے رہے وه حسين کا کردار گويا نہيں ہے کسی اور کا ہے پوری 

  ب پوری سيرت سامنے رکھ کر تصوير کھينچی جائے گی۔ تصوير تو اسی وقت ہو گی ج

  حسِن مجتبیٰ 
ہجری ميں ہوئی۔ رسول کی وفات کے وقت ساتواں يا آٹھواں برس تھا اور ان کی يہ عمر  ٣يا  ٢امام حسن کی والدت 

ات کی ھ ميں جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد ان کی عمر کے ساتھ غزو ٢پوری پيغمبر خدا کے غزوات کی عمر ہے۔ 
فہرست آگے بڑھی۔ جس طرح علی کی پرورش پيغمبر کی گود ميں تبلغ اسالم کے ساتھ ويسے ہی حسن مجتبٰی کی 

پرورش رسول کی گود ميں رسول کے غزوات اور اپنے والد (حضرت علی مرتضٰی) کے فتوحات کے ساتھ۔ ان کے 
ی جہاد سے واپس آئے ہيں۔ حضرت فاطمہ زرا بچپن کی کہانياں اور سوتے وقت کی لورياں گويا يہی تھيں کہ علی کس

سے تذکره ہو رہا ہے خندق ميں يہ ہوا۔ يہ تذکرے کانوں ميں پڑ رہے ہيں اور آنکھيں جو ديکھ رہی ہيں وه يہ کہ 
دشمنوں کے خون ميں بھری ہوئی تلوار ہے اور سيدٔه عالم اسے صاف کر رہی ہيں۔ پيغمبر کے ارشادات بھی گوش زد 

  ی معلوم ہوا کہ آج نانا نے والد بزرگوار کے لئے کہا: ہو رہے ہيں کبھ
ايۃً غًدا َرُجالً َغير فّرا َ َوَرُسْولَہضْربۃ علٍّی يَْوَم اْلَخْندٍق اَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدة الثَقَلين۔ کبھی سنا فرمايا: اَلُْعطَيّن اَرَّ ‘… ٍر يُِحبُّ ّهللاٰ

علّی اَل َسيف ااّل ذوالفقار۔ ان تذکروں کے عالوه بس ہے تو عبادت اور کبھی ملک کی صدا گوش زد ہوئی: اَل فَٰتی ااِلَّ 
  سخاوت کی مثالوں کا مشاہده۔ يہ ہے سات آٹھ برس کا حسن کا رسول کی زندگی ميں دور حيات۔ 

سات آٹھ برس کی عمر کے بچے چاہے معامالت ميں عملی حصہ نہ ليں اور ادب و حفِظ مراتب کی بنا پر بزرگوں کے 
گفتگو ميں بھی شرکت نہ کريں مگر وه احساسات و تاثرات، جذبات اور قلبی واردات ميں بالکل بزرگوں کے  سامنے

ساتھ شريک رہتے ہيں اور ان کے دلوں کے اندر ولولوں کا طوفان بھی اٹھتا ہے۔ اور منصوبوں کی عمارتيں بھی 
  ہوتے ہيں کہ وه مٹا نہيں کرتے۔ کھڑی ہوتی ہيں اور اس وقت کے تاثرات و تصورات کے نقوش اتنے گہرے 

يقيناً يہ اتنا زندگی کا دور امام حسن کے دل و دماغ ميں عام انسانی فطرت کے لحاظ سے ولولہ و ہمت کی لہروں ميں 
تموج ہی پيدا کرنے واال تھا سکون پيدا کرنے واال نہيں مگر اس سات آٹھ سال کے بعد ايک دم ورق الٹتا ہے۔ اب يہ 

کہ باپ گوشہ نشيں ہيں۔ اور ماں گريہ کناں۔ وه تمام ناگوار حاالت سامنے ہيں جن کا اظہار کسی کے منظر سامنے ہے 
لئے پسنديده ہے يا ناپسند۔ بہرحال تاريخ کے اندر وه موجود اور ہميشہ کے لئے محفوظ ہيں۔ يقيناً اگر حضرت علی بن 

مکہ کی خاموش زندگی ميں خاموشی کے  برس رسول کے ساتھ ره کر ١٣ابی طالب کا دس برس کی عمر کے بعد 
برس کی عمر کے بعد پچيس سال باپ کے صبر و  ٨راستے پر قائم رہنا ايک جہاِد نفس تھا تو محسن مجتبٰی کا بھی 

استقالل کے ساتھ ہم آہنگ رہنا ان کا ايک عظيم جہاد تھا۔ وہاں علی کے سامنے ان کے مربی رسول کے جسم پر پتھر 
ر وه خاموش تھے اور يہاں حسن کے سامنے ان کے باپ علی بن ابی طالب کے گلے ميں رسی پھينکے جاتے تھے او

باندھی جاتی ہے اور مادر گرامی کے دروازے پر آگے لگانے کے لئے لکڑياں جمع کی جاتی ہيں اور انہيں ہر طرح 
ے اٹھاره برس اور اٹھاره برسکی ايذائيں پہنچائی جاتی ہيں اور حسن مجتبٰی خاموش ہيں۔ اسی خاموشی ميں آٹھ برس س

برس کے ہوئے مگر وه جس طرح ساتھ آٹھ  ٣٣سال ميں  ٢۵سے اٹھائيس برس بلکہ سات آٹھ برس کی عمر کے بعد 
برس کے بچپن کے دور ميں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ ايک کم عمر بچہ کی طرح تھے بالکل اسی شان سے 

عمر کے جوان ہو کر بھی ہيں۔ مسلک ہے تو باپ کا طريقٔہ کار ہے تو باپ  اٹھاره اور اٹھائيس اور تيس بتيس برس کی
کا۔ نہ ان کے بچپن ميں کوئی نادانی کا قدم اٹھتا ہے نہ جوانی ميں کوئی جوش کا اقدام اٹھتا ہے پھر حضرت علی نے 

ل ميں گزار چکے خاموشی کے ماحول ميں آنکھ ہی کھولی تھی اور امام حسن تو آٹھ برس کی عمر اس جنگ کے ماحو
سال اس طرح گزار رہے ہيں۔ اتنی ٢۵تھے جس سے شجاعانہ اقدامات کو طبيعت ميں رس بس جانا چاہئے اس کے بعد 

طوالنی مدت کے اندر کبھی جوش ميں نہ آنا۔ اپنے ہم عمروں سے کبھی تصادم نہ ہونا کسی دفعہ بھی ايسی کوئی بات 
کی زندگی کا کارنامہ ہے۔ يہ اور بات ہے کہ تاريخ کی دھندلی نگاه  نہ ہونا جو مصلحِت علی کے خالف ہو۔ يہ ان

حرکت کو ديکھتی ہے سکون کو نہيں۔ آندھيوں کو ديکھتی ہے سناٹے کو نہيں۔ شورش طوفان ديکھتی ہے سمندر کے 
گئے  سکون پر نظر نہيں ڈالتی۔ اسی کا نتيجہ ہے کہ اس دور کے فتوحات جو اکثريتی طاقت نے کئے جزو تاريخ بن
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اور اسالم کی جو خدمت خاموش ره کر کی گئی اور اس کے جو نتائج ہوئے وه تاريخ ميں کہيں نظر نہ آئيں گے بہرحال
سال گزرے اور وه وقت آيا جب حضرت علی بن ابی طالب برسراقتدار ہيں اس کے بعد جمل صفين اور  ٢۵اب يہ 

  لد بزرگوار حيدِر کرار کے ساتھ ساتھ ہيں۔ نہروان کے معرکے ہيں اور حضرت امام حسن ان ميں اپنے وا
حسن کے ہاتھ ميں جمل کی لڑائی ميں تلوار اسی طرح پہلی بار ہے جس طرح بدر ميں علی کے ہاتھ ميں پہلی بار۔ مگر

جيسے انہوں نے پہلی ہی لڑائی ميں شجاعان آزموده کار پر اپنی فوقيت ثابت کر دی ويسے ہی جمل ميں جو کارنامہ 
  نہيں ہوتا وه حسن مجتبٰی اپنی تلوار سے کرکے دکھا ديتے ہيں۔  دوسروں سے

اسی طرح صفين ميں ايسا معياری نمونہ پيش کرتے ہيں کہ حضرت امير اپنے فرزند محمد حنيفہ کے لئے اسے مثال 
ين کے االخبارالطوال" ميں لکھا ہے ايک ايسے موقع پر جب لشکر اميرالمومن’قرار ديتے ہيں او جيسا کہ دينوی نے 

ايک بڑے حصہ نے شکست کھائی تھی، يہ اپنے باپ کے سامنے اس طرح تھے کہ انہيں تيروں سے بچا رہے تھے 
  اور خود اپنے کو تيروں کے سامنے پيش کئے ديتے تھے۔ 

مخالف حکومت کا پروپيگنڈا بھی کيا چيز ہے؟ اس نے حکايتيں تصنيف کی ہيں کہ حسن مجتبٰی تو طبعاً صلح پسند 
  ر ان کی بے جگری کے ساتھ ان نبردآزمائيوں ميں عملی شرکت ان تصورات کو غلط ثابت کر ديتی ہے۔ تھے۔ مگ

جنگ جمل ميں کوفہ والوں کو ابو موسٰی اشعری نے جو وہاں حاکم تھے نصرت اميرالمومنين سے روک ديا تھا۔ يہ 
  کی نصرت کے لئے آماده کر ديا۔  حسن مجتبٰی ہی تھے جنہوں نے جا کر تقرير کی اور پورے کوفہ کو جناب امير

ہاں جب صفين ميں نيزوں پر قرآن اٹھائے گئے اور اميرالمومنين نے حاالت سے مجبور ہو کر معاہده تحکيم پر دستخط 
کئے تو جوان سال بيٹے حسن و حسين دونوں باپ کے ساتھ اس معاہده ميں بھی شريک تھے بالکل جس طرح حضرت 

تھ تھے جنگ اور صلح دونوں ميں۔ اسی طرح حسن و حسين اپنے والد بزرگوار کے ساتھ امير پيغمبر خدا کے ساتھ سا
  ہر منزل ميں شريک نظر آتے ہيں۔ 

ھ کو جناب امير کی وفات ہو گئی اور حضرت امام حسن خليفہ تسليم کئے گئے تو آپ نے خود  ۴٠ماه رمضان  ٢١جب 
ر روانہ بھی ہوئے اور اس طرح بھی ثابت کر ديا کہ بھی حاکم شام کے خالف فوج کشی کی۔ اور فوجوں کو لے ک
  راستہ آپ کا وہی ہے جو آپ کے والد بزرگوار کا راستہ تھا۔ 

اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وه حاالت کی تبديلی کا نتيجہ ہے۔ واقعہ يہ ہے کہ اہل کوفہ کی اکثريت جنگِ نہروان کے 
ی اور جنگ سے عاجز آچکی تھی جس پر خود حضرت علی بعد سے جناب امير کے ساتھ ہی سردمہری برتنے لگی تھ

بن ابی طالب کے اقوال جو نہج البالغ ميں مذکور ہيں، گواه ہيں اس کا علم حاکم شام کو بھی اپنے آدميوں کے ذريعہ 
سے ہو گيا تھا چنانچہ حضرت امير کے بعد انہوں نے اپنے آدميوں کے ذريعہ سے بہت سے روسائے کوفہ کو اپنے 

ال ليا اور ان لوگوں نے خطوط بھيجے کہ آپ عراق پر حملہ کيجئے اور ہم يہاں ايسی تدبير کريں گے کہ ساتھ م
  حضرت امام حسن کو قيد کرکے آپ کے سپرد کر ديں۔ 

معاويہ نے يہ خطوط بجنسہ حضرت امام حسن کے پاس بھيج ديئے۔ پھر بھی وه جانتے تھے کہ حضرت امام حسن 
ريں گے جس ميں ان کے نقطٔہ نظر سے حق کا تحفظ نہ ہو۔ اس لئے انہوں نے اس کے ساتھکوئی ايسی صلح کبھی نہ ک

ايک ساده کاغذ بھيج ديا کہ جو شرائط آپ چاہيں اس پر لکھ ديں ميں انہيں منظور کرنے کے لئے تيار ہوں۔ ان حاالت 
قائم رہنا ايک بالوجہ کی ضد ہوتی جو ميں جب کہ اپنوں کا حال وه تھا اور مخالف يہ رويہ اختيار کر رہا تھا جنگ پر 

  آِل رسول کی شان کے خالف تھی۔ 
حضرت پيغمبر خدا نے تو حديبيہ ميں امن وامان کی خاطر مشرکين کے پيش کرده شرائط پر صلح کی جسے سطحی 
آپ  نگاه والے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ يہ دب کر صلح ہے اور امام حسن نے جو صلح کی وه ان شرائط پر جو خود

  نے پيش کئے تھے اور جنہيں فريق مخالف سے منظور کرايا۔ 
ذرا اس صلح نامہ کے شرائط ميں نظر ڈالئے۔ اس کی مکمل عبارت عالمہ ابن حجر مکی نے صوائق محرقہ ميں درج 

  کی ہے۔ 
 اس ميں شرط اول يہ ہے کہ حاکم شام کتاب و سنت پر عمل کريں گے اس شرط کو منظورکراکے حضرت امام حسن

  نے وه اصولی فتح حاصل کی ہے جو جنگ سے حاصل ہونا ممکن نہ تھی۔ 
ظاہر ہے کہ صلح نامہ کے شرائط ميں بنيادی طور پر ايسی ہی چيز درج ہوتی ہے جو بنائے مخاصمت ہو۔ حضرت 

بلکہ وه  امام حسن نے يہ شرط لگا کر ثابت کر ديا کہ ہماری بنائے مخاصمت معاويہ سے کوئی ذاتی يا خاندانی نہيں ہے
صرف يہ ہے کہ ہم کتاب اور سنت رسول پر عمل کے طلب گار ہيں اور يہ اس سے اب تک منحرف رہے ہيں۔ پھر 
صلح نامہ کی دستاويز تو فريقين ميں متفق عليہ ہوا کرتی ہے۔ وه دونوں فريق اس کے کاتب ہوتے ہيں۔ يہ شرط درج 
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ک حکومت شام کا جو کچھ رويہ رہا ہے وه کتاب و سنت کے کرکے امام حسن نے حاکم شام سے تسليم کرا ليا کہ اب ت
  خالف ہے۔ اگر ايسا نہ ہوتا تو اس شرط کی کيا ضرورت تھی؟ 

غلط انديش دنيا کہتی ہے کہ امام حسن نے بيعت کر لی۔ ميں کہتا ہوں۔ اگر حقيقت پر غور کيجئے تو جب امام حسن 
اصل کيا ہے کہ حاکم شام کتاب اور سنت کے مطابق عمل کريںشريعت اسالم کے محافظ ہيں اور آپ نے اس کا اقرار ح

گے تو اب يہ فيصلہ آسان ہے کہ جس نے شرائط مانے اس نے بيعت کی يا جس نے شرائط منوائے اس نے بيعت کی۔ 
  حقيقت ميں حضرت امام حسن نے تو بيعت لے لی۔ خود بيعت نہيں کی۔ 

مزد کرنے کا اختيار نہ ہو گا اس طرح حضرت امام حسن نے دوسری شرط يہ تھی کہ تمہيں کسی کو اپنے بعد نا
برفرض مخالفت شرط اول اس ضرر کو جو حاکم شام کی ذات سے مذہب کو پہنچتا محدود بنايا اور آئنده کے لئے يزيد 

  ايسے اشخاص کا سدباب کر ديا۔ 
نے ساالنہ ايک رقم مقرر کی تھی  خواہاِن حاکم شام زياده نماياں طور پر يہ شرط پيش کرتے ہيں کہ حضرت امام حسن

کہ يہ تمہيں ادا کرنا ہو گی ميں کہتا ہوں کہ يہ شرط اگرچہ مسلم نہيں ہے پھر بھی اگر يہ شرط رکھی ہو تو يہ آئينی 
حيثيت سے اپنے اصلی حقدار حکومت ہونے کے اعتراف کا فريق مخالف کے عمل سے قائم رکھنا ہے اور اگر زياده 

ائے تو حضرت رسول خدا کا نصارٰی سے جزيہ لے کرجنگ کو ختم کر دينا درست ہے تو گہری نظر سے ديکھا ج
حضرت امام حسن کا حاکم شام پر ساالنہ ايک ٹيکس عائد کرنا بھی بالکل صحيح ہے۔ يہ عملی مظاہره ہے اس کا کہ ہم 

  نے دب کر صلح نہيں کی ہے بلکہ خونريزی سے بچنے کی ممکن کوشش کی ہے۔ 
ن کو اس صلح پر برقرار رہنے ميں بھی کتنے شدائداور زخم ہائے زبان کا مقابلہ کرنا پڑا ہے مگر حضرت امام حس

مفاِد دينی کے لئے يہ صلح ضروری تھی تو پُرجگری کے ساتھ حضرت تمام ايذاء و اہانت کے صدموں کو برداشت 
سال  ٢۵لی بن ابی طالب کے کرتے رہے۔ اور دس برس مسلسل پھر گوشہ نشينی کے ساتھ زندگی گزار کر حضرت ع

  کے دور گوشٔہ نشينی کا مکمل نمونہ پيش کر ديا۔ 
اموی ذہنيت والوں کا يہ پروپيگنڈا کہ حسن مجتبٰی اپنے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب اور اپنے چھوٹے 

نتيجہ تھی۔ خود امویبھائی حضرت امام حسين سے مختلف ذہنيت رکھتے تھے اور وه صلح ان کی انفرادی افتاد طبع کا 
حاکم شامی کے عمل سے بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ اگر يہ بعد واال پروپيگنڈا صحيح ہوتا تو اس مصالحت
کے بعد حاکم شام کو حضرت امام حسن سے بالکل مطمئن ہو جانا چاہئے تھا بلکہ حاکم شام کی طرف سے واقعی پھر 

ں ميں بڑھانے اور نماياں کرنے کی کوشش کی جاتی۔ بالتشبيہ جس طرح مشہور امام حسن کی قدرومنزلت کے مسلمانو
روايات کی بنا پر جناب عقيل کو حضرت علی بن ابی طالب سے بظاہر جدا کرنے کے بعد ان کی خاطرداريوں ميں 

سا نہيں ہوا۔ صلحکوئی وقيقہ فروگزاشت نہ کيا جاتا تھا۔ يہی بلکہ اس سے زياده حضرت امام حسن کے ساتھ ہوتا مگر اي
کرنے کے بعد بھی امام حسن کو آرام اور چين نہيں لينے ديا گيا اور باآلخر زہر دغا سے آپ کو شہيد کر ديا گيا۔ اسی 

سے ظاہر ہے کہ حاکم شام بھی جانتے تھے۔ کہ يہ رائے، مسلک، خيال اور طبيعت کسی اعتبار سے بھی اپنے باپ 
ہے کہ اس وقت انہيں فرض کا تقاضا يہی محسوس ہوا ليکن اگر مصلحت دينی ميں  بھائی سے جدا نہيں ہيں۔ يہ اور بات

تبديلی ہو تو يہی کوئی نيا صفين کا معرکہ پھر آراستہ کر سکتے ہيں اور انہی کے ہاتھ سے کربال بھی سامنے آ سکتی 
جب ان کی شہادت کی ہے اسی لئے ان کی زندگی اس کے بعد بھی ان کے سياسی مقاصد کے لئے خطره بنی رہی اور 

خبر ملی تو انہوں نے اطمينان کی سانس ہی نہيں لی بلکہ اپنے سياسی ضبط و تحمل کے دائره سے بھی تجاوز کرکے 
باالعالن انہوں نے مسرت سے نعرٔه تکبير بلند کيا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حسن مجتبٰی کی صلح کسی مخصوص 

 فرض کے اس احساس کا تقاضا تھی جو انسانی بلندی کی معراج ہے۔  ذہنيت يا طبيعت کا نتيجہ نہيں تھی۔ وه صرف

 

 عالمہ سيد علی نقی نقوی(نقن) - معراج انسانيت

 
  

  امام حسين
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ھ اسی اعتبار سے امام حسين کی والدت کے متعلق ٣اور  ٢جس طرح حضرت امام حسن کی والدت کے متعلق دو قول ہيں 
ميں ہے تو ان کی  ٣ميں ہے اور اگر ان کی والدت  ٣ھ ميں ہوئی ہے تو ان کی ٢ھ اگر ان کی والدت ۴اور  ٣دو قول ہيں 

  کو چھٹا يا ساتواں برس تھا۔  ھ ميں والدت ہوئی ہے۔ اس طرح وفات رسول کے وقت ان۴
اس دور اور اس کے بعد جناب امير کے دور ميں جو کچھ حسن مجتبٰی کے بارے ميں کہا جا چکا وه حسين کی سيرت کے 
ساتھ بالکل متحد ہے اس لئے کہ ايک سال کے فرق سے کوئی فرق احساسات، تاثرات اور ان کے مقتضيات ميں نہيں ہوتا۔ 

برس کا دور جو  ٢۵متاثر ہو سکتے تھے اتنا ہی يہ اثر لے سکتے تھے۔ وفات رسول کے بعد سے  جن واقعات سے جتنا وه
اميرالمٔومنين نے گوشہ نشينی ميں گزارا وه جس طرح ان کے لئے ايک دور ابتالء تھا ان کے لئے بھی تھا۔ جو جو مناظر ان 

ا نے صرف بحيثيت صلح پسند اور حليم کے پہچانا کے سامنے آ رہے تھے وه ان کے سامنے بھی بلکہ امام حسن کو تو دني
ہے۔ اس لئے وه اس دور ميں ان کے امتحان کی عظمت کو بآسانی شايد محسوس نہ کرے مگر حسين کو تو دنيا نے روز 

عاشور کی روشنی ميں ديکھا ہے اور بڑا صاحب غيرت و حميت، خوددار، گرم مزاج اور اقدام پسند محسوس کيا ہے۔ اس 
برس کے دور خاموشی پر نظر ڈالئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے شباب کی منزليں وہی تھيں جو حضرت امام  ٢۵ں روشنی مي

برس کے تھے تو يہ بتيس برس کے گويا۔ عمر کے لحاظ سے حسين  ٣٣سال کی مدت کے اختتام پر وه  ٢۵حسين کی تھيں۔ 
سال کی گوشہ نشينی کے اختتام پر  ٢۵ی وه اس وقت عباس تھے کربال ميں جو ابوالفضل العباس کے شباب کی منزل تھ

حسين کے شباب کی منزل تھی۔ اس عمر تک وه تمام واقعات سامنے آتے ہيں جو اس دور ميں پيش آتے رہے۔ اور امام حسين
  خاموش رہے۔ مصائب و حوادث کے وه تمام جھونکے آئے اور ان کے سکوت کے سمندر ميں تموج پيدا نہ کر سکے۔ 

ضرت علی کی خاموشی کے ہمدم، وه حضرت رسول پر مظالم ديکھ رہے تھے جو ان کے مجازی حيثيتبرس ح ٢۵ان کے 
سے باپ کی حيثيت رکھتے تھے اور يہ حضرت علی پر مظالم ديکھ رہے تھے جو ان کے حقيقی حيثيت سے باپ تھے جس 

رسول کو علی کے روکنے کی  طرح وہاں کوئی تاريخ نہيں بتاتی کہ کسی ايک دفعہ بھی علی کو جوش آ گيا ہو اور
برس کی طويل مدت ميں کبھی حسين کو جوش آ گيا ہو اور  ٢۵ضرورت پڑی ہو۔ اسی طرح کوئی روايت نہيں بتاتی کہ اس 

حضرت علی نے بيٹے کو روکنے کی ضرورت محسوس فرمائی ہو يا سمجھانے کی کہ يہ نہ کرو۔ اس سے ہمارے مقصد يا 
  اصول کو نقصان پہنچے گا۔ 

ے بعد وه وقت آيا کہ جب حضرت علی نے ميدان جہاد ميں قدم رکھا۔ تو اب جہاں حسن تھے وہيں حسين بھی تھے۔ وه اس ک
باپ کے داہنی طرف تو يہ بائيں طرف۔ ہر معرکہ ميں عملی حيثيت سے شريک ہيں۔ اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا گيا تو 

جناب امير کی شہادت کے بعد اسی طرح يہ حضرت امام حسن جہاں بڑے بھائی کے دستخط وہيں چھوٹے بھائی کے دستخط۔
کے ساتھ ہيں جہاد ميں بھی اور صلح ميں بھی۔ ابو حنيفہ دنيوری نے االخبار الطوال ميں لکھا ہے کہ صلح کے بعد دو 

  شخص امام حسن کے پاس آئے۔ يہ جذباتی قسم کے دوست تھے صحيح معرفت نہ رکھتے تھے انہوں نے سالم کيا: 
  م عليک يامذَل المٔومنين اسال

  "اے مومنوں کو ذليل کرنے والے آپ کو سالم ہو۔" 
يہ بخياِل خود مومنين ہيں جن کا يہ اخالق ہے اور يہ ان کا بلند اخالق ہے کہ ايسے الفاظ کے ساتھ جو سالم ہو اس کا بھی 

  جواب دينا الزم سمجھتے ہيں۔ اور مالئمت کے ساتھ فرماتے ہيں۔ 
ل معّذھم ميں نے مومنين کو ذليل نہيں کيا بلکہ ان کی عزت رکھلی، اس کے بعد مختصر طور پر انہيں صلح لست مذلّھم ب

کے مصالح سمجھائے جس پر وه خاموش سے ہو گئے اور اب وه اٹھ کر امام حسين کے پاس آئے اور خود ہی يہ واقعہ پيش 
کا جواب سننے کے بعد فرمايا: صدق ابو محّمد يعنی  کيا کہ ہم سے امام حسن سے يہ گفتگو ہوئی ہے۔ آپ نے امام حسن

  حضرت امام حسن نے بالکل سچ فرمايا۔ صورت حال يہی تھی اور اس کا تقاضا اسی طرح تھا۔ 
بعض سورما قسم کے آدمی آئے اور انہوں نے کہا: آپ حسن مجتبٰی کو چھوڑيئے، وه صلح کے اصول پر برقرار رہيں مگر 

ہيں اچانک حکومت شام پر ہلہ بول ديں۔ امام حسين نے فرمايا: غلط بالکل غلط۔ ہم نے ايک معاہده آپ اٹھئے ہم آپ کے ساتھ 
کر ليا ہے اور اب ہم پر اس کا احترام الزم ہے۔ ہاں اسی وقت حضرت نے يہ کہہ ديا کہ تم ميں سے ہر ايک کو اس وقت تک

ه ہے۔ يہ آپ کا تدبر تھا۔ آپ جانتے تھے کہ معاويہ کی بالکل چپ چاپ بيٹھا رہنا چاہئے جب تک يہ شخص يعنی معاويہ زند
طرف سے آخر ميں اور شرائط کے ساتھ اس شرط کی خالف ورزی ہو گی کہ انہيں اپنے بعد کسی کو نامزد نہ کرنا چاہئے۔ 

  اس وقت ہميں اٹھنے کا موقع ہو گا۔ 
تبديلی، ندامت و پشيمانی يا اختالف رائے اب کون کہہ سکتا ہے کہ حسن کی صلح کے بعد حسين کی جنگ کسی پاليسی کی 

سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ ہميں اس وقت تک خاموش رہنا چاہئے جب تک معاويہ زنده ہے اس  ٢٠و مسلک کا نتيجہ تھی؟ 
برس کی طويل راه کے تمام سنگ ميل نظر کے سامنے ہيں اور پورا الئحہ عمل پہلے سے بنا ہوا ہے  ٢٠سے ظاہر ہے کہ 



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

 
 

اس کے معنی يہ ہيں کہ يہ طويل سکوت بھی اسی معاہده کے تحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی  مرتب ہے
اسی معاہده کے ماتحت حق ہو گا۔ کيا اس کے بعد بھی اس ميں کوئی شک ہے کہ حسن مجتبٰی کی صلح حسين بن علی جنگ 

  کی ايک تمہيد ہی تھی۔ اور کچھ نہيں۔ 
ھ ميں معاويہ نے انتقال کيا اس بيس سال کی طوالنی مدت ميں کيا کيا ناسازگار حاالت پيش ۶٠ھ ميں يہ صلح ہوئی اور ۴١

آئے اور اعمال حکومت نے کيا کيا تکليفيں پہنچائيں مگر ان تمام حاالت کے باوجود جس طرح رسول کے ساتھ علی مکہ کی
برس کی گوشہ نشينی کے دور  ٢۵حسين  تيره برس کی زندگی ميں جس طرح حضرت علی کے ساتھ حسن مجتبٰی اور خود

ميں، اسی طرح حضرت امام حسن کے ساتھ امام حسين دس برس کے ان کے دور حيات ميں جو صلح کے بعد تھا حاالنکہ 
اس زمانہ کے حاالت کو وه کن عميق قلبی تاثرات کے ساتھ ديکھتے تھے ان کا اندازه خود ان کے اس فقرے سے ہوتا ہے 

امام حسن کے جنارے پر مردان سے کہا تھا۔ جب مردان نے وفات حسن پر اظہار افسوس کيا تو امام جو انہوں نے حضرت 
حسين نے فرمايا کہ اب رنج و افسوس کر رہے ہو اور زندگی ميں ان کو غم و غصہ کے گھونٹ تم پالتے تھے جو کہ ياد 

  اده متحمل اور پرسکون تھا۔ ہيں مردان نے جواب ديا بے شک! وه ايسے کے ساتھ تھا جو اس پہاڑ سے زي
يہ تعريف اس وقت مروان امام حسن کی کر رہا تھا جو دنيا سے اٹھ چکے تھے مگر کيا اس تعريف ميں خود حسين بھی 

حصہ نہ رکھتے تھے؟ کيا اس طويل مدت ميں انہوں نے کوئی جنبش کی جو حسن مجتبٰی کے سکون کے مسلک کے خالف 
ے ساتھ جو ناگوار صورت پيش آئی وه روضٔہ رسول پر دفن سے روکا جانا۔ وه تيروں کا ہوتی؟ پھر امام حسن کے جنازے ک

برسايا جانا۔ يہاں تک کچھ تيروں کا جسِد امام حسن تک پہنچنا۔ يہ صبرآزما حاالت اور ان سب کو امام حسين کا برداشت 
  کرنا۔ 

ن کو ديکھنے کے بعد وه يہ کہنے کا حق رکھتا کوئی شايد کہے کہ حسين کيا کرتے؟ بے بس تھے مگر کيا کربال ميں حسي
ہزار تھے اور جنازه حسن پر سدراه ہونے والی جماعت زياده سے زياده کئی سو ہو  ٣٠ہے؟ کربال ميں تو سامنے کم از کم 

برس کے مکمل جوان تھے جناب محمد حنيفہ بھی موجود تھے  ٢٢گی۔ حسين کے ساتھ عباس بھی موجود ہيں جو اس وقت 
شجاعت کا تجربہ دنيا کو حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ جمل اور صفين ميں ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقيل بھی جن کی 

موجود تھے جنہيں بعد ميں پورے کوفہ کے مقابلہ ميں تن تنہا حسين نے بھيج ديا اور انہوں نے اکيلے وه بے نظير شجاعت 
  دکھائی جو تاريخ ميں يادگار ہے۔ 

برس کے تھے جو کربال کے قاسم سے زياده عمر رکھتے تھے اور تمام بنی ہاشم  ١۵برقول قوی اس وقت علی اکبر بھی بنا 
موجود تھے۔ پھر کچھ تو آِل رسول کے وفادار غالم تھے اور دوسرے اعوان و انصار بھی موجود ہی تھے اس صورت حال 

  سکتا ہے۔  ميں حضرت امام حسين کے عمل کو بے بسی کا نتيجہ سمجھنا کہاں درست ہو
مگر حسين خاموش رہتے ہيں اور ان سب کو خاموشی پر مجبور رکھتے ہيں امام حسن کا جنازه واپس لے جاتے ہيں جنة 

البقيع ميں دفن کر ديتے ہيں اور اس کے بعد دس برس حسنی صلح کے مسلک پر خاموشی کے ساتھ گزار ديتے ہيں اور اس 
کا دباؤ يا مروت اور احترم کا تقاضا نہ تھا بلکہ مفاد اسالمی کا لحاظ تھا جس کےطرح يہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وه بڑے بھائی 

  وه بھی محافظ تھے اور اب يہ اس کے محافظ ہيں۔ 
اور ادھر حکومت شام کی طرف سے اس تمام مدت ميں ہر ہر شرط کی خالف ورزی ہو رہی تھی۔ چن چن کے دوستاِن علی 

ساتھی۔ يہ دمشق کے  ١۶کيا جا رہا تھا۔ کيسے کيسے افراد؟ حجر بن عدی اور ان کے کو قتل کيا جا رہا تھا اور جالوطن 
  باہر مرج عذراء ميں سولی چڑھا ديئے جاتے ہيں۔ 

حافظ ابن حجر عقالنی لکھاتے ہيں کہ يہ حجر بن عدی فضالئے صحابہ ميں سے تھے۔ مسائل فقہيہ ميں ان کے فتاوٰے جمع 
ہو جائے۔ مگر علی کے دوست تھے اس لئے ان کی صحابيت بھی کام نہ آ سکی۔ کوفہ کئے جائيں تو ايک جزو کا رسالہ 

سے قيد کرکے دمشق بلوائے گئے۔ حاکم شام نے اپنے دربار ميں بال کر ان سے پوچھ گچھ يا صفائی پيش کرنے کا موقع 
دی جائے۔ ان کی شہادت کی خبر  بھی دينا پسند نہ کيا۔ حکم ہو گيا کہ بيرون شہر ہی روک ديئے جائيں اور وہيں سولی دے

اتنی دردناک تھی کہ عبدهللا بن عمر نے اس کا ذکر سنا تو چيخيں مار کر رونے لگے۔ ام المومنين عائشہ کو اطالع ہوئی تو 
  انہوں نے کہا۔ آخر معاويہ خدا کو کيا جواب دے گا، کہ ايسے ايسے نيکوکار مسلمانوں کا خون کر رہا ہے۔ 

اعی وه بزرگوار تھے جنہيں پيغمبر خدا نے غائبانہ طور پر اپنے سالم سے سرفراز کيا تھا ان کا سر عمرو بن الحمق الخز
  کاٹ کر نوک نيزه پر بلند کيا گيا۔ يہ سب سے پہال سر تھا جو اسال م ميں نيزه پر بلند ہوا۔ 
حسين بن علی جن کے والد ان حوادث سے عبدهللا بن عمر اور عائشہ بنت ابی بکر ايسے لوگ اس قدر متاثر تھے تو 
  بزرگوار کی محبت کی پاداش ہی ميں يہ سب کچھ ہو رہا تھا جتنا بھی متاثر ہوتے کم تھا۔ 

پھر حضرت امام حسن کے دس سال تک سکوت اور عدم تعرض کی جو قيمت ان کو ملی يعنی زہر قاتل اور کليجے کے 
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ان سب باتوں کے بعد …سرت ميں هللا اکبر کی بلند آوازبہتر ٹکڑے اور پھر ان کی وفات پر دمشق کے قصر سے اظہار م
  حضرت امام حسين کی خاموشی۔ کيا کسی ميں ہمت ہے جو اس وقت کے حسين پر جنگجوئی کا الزام عائد کر سکے؟ 

اب اس کے بعد وه ہنگام آيا جسے امام حسين کی آنکھيں بيس برس پہلے ديکھ رہی تھيں يعنی حاکم شام نے اپنے بيٹے يزيد 
  کی خالفت کی داغ بيل ڈال دی اور اس کے لئے عالم اسالم کا دوره کيا۔ 

اب امام حسين کے لئے وه شاہراه سامنے آ گئی جو انکاِر بيعت سے شروع ہوئی اور آخر تک انکاِر بيعت ہی کی شکل ميں 
  قائم رہی۔ 

  سمجھايا جا سکتا ہے؟  پھر اس انکاِر بيعت کو کيا کوئی وقتی، جذباتی فيصلہ يا ہنگامی جوش کا نتيجہ
ياد رکھنا چاہئے کہ انکاِر بيعت تو ابھی تک کبھی قانونی جرم قرار بھی نہ پايا تھا۔ خالفت ثٰلثہ ميں بہت سوں نے بيعت نہيں 

کی۔ حضرت علی کے دور ميں عبدهللا بن عمر نے بيعت نہيں کی اسامہ بن زيد نے بيعت نہيں کی سعد بن ابی وقاص نے 
  حسان بن ثابت نے بيعت نہيں کی۔ مگر ان بيعت نہ کرنے والوں کو واجب القتل نہيں سمجھا گيا۔ بيعت نہيں کی۔ 

امام حسين نے بيعت نہ کرکے اپنے کو حمايِت باطل سے الگ کيا بس۔ اس کے عالوه کوئی اقدام نہيں کيا۔ مگر معاويہ کے 
يد کو يہ بھيجا کہ حسين سے بيعت لو اور بيعت نہ کريں بعد جب يزيد برسراقتدار آيا تو اس نے پہال ہی حکم اپنے گورنر ول

تو ان کا سر قلم کرکے بھيج دو۔ يہ تشدد کا آغاز کدھر سے ہو رہا ہے؟ حاکم مدينہ کو اس حکم کی تعميل کی ہمت نہ ہوئی تو 
مدينہ کے تخت و تاج اسے معزول کی اگيا۔ امام حسين کو اگر تشدد سے کام لينا ہوتا تو آپ ہالکت معاويہ کی خبر ملتے ہی 

پر قبضہ کر ليتے جو اس وقت ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کے بعد کم از کم عالم اسالم تقسيم تو ہو ہی جاتا مگر آپ 
ايسا نہيں کرتے بلکہ جا کر مکہ ميں پناه لينے کے معنی يہ ہيں کہ ہميں کسی کی جان لينا نہيں ہے اپنی جان بچانا منظور 

  ی" کا عملی پيغام ہے۔ ہے۔ يہ "ہم وجود
بظاہر اسباب اگر يہاں قيام کا اراده مستقل نہ ہوتا تو احرام حج کيوں باندھتے؟ احرام باندھنا خود نيت حج کی دليل ہے اور 

نيت کے بعد بالوجہ حج توڑنا جائز نہيں۔ حضرت امام حسين سے بڑھ کر مسائل شريعت سے کون واقف ہو گا اور يہ ان کا 
ل نہيں کر سکتا کہ وه جان بوجھ کر حکم شريعت کی معاذ هللا مخالفت کريں گے اور وه بھی کب؟ جب کہ حج مخالف بھی خيا

  کو صرف ايک دن باقی ہے۔ 
حج پا پياده کر چکے ہيں اب مکہ ميں موجود ہوتے ہوئے حج کو عمره سے ٢۵وه جن کاذوق حج يہ تھا کہ مدينہ سے آ آ کر 

انہ ہو جاتے ہيں۔ اس طرز عمل سے خود ظاہر ہے کہ اس کا سبب غيرمعمولی اور ہنگامی تبديل فرما ديتے اور مکہ سے رو
  ہے۔ چنانچہ ہر ايک پوچھ رہا تھا اور بڑی وحشت اور پريشانی کے ساتھ! آئيں! آپ اس وقت مکہ چھوڑ رہے ہيں؟" 

ہ ديا کہ نہ نکلتا تو وہيں قتل کر يہ ہر سوال امام کے دل پر ايک نشتر تھا۔ ہر ايک سے کہاں تک بتالتے۔ کسی کسی سے کہ
  ديا جاتا اور ميری وجہ سے حرمت خانہ کعبہ ضائع ہو جاتی۔ 

مکہ ميں آنا بھی خطره کو حتی االمکان ٹالنا تھا اور اب مکہ سے جانا بھی يہی ہے اب آپ کوفہ تشريف لئے جا رہے ہيں۔ 
لئے دعوت دی ہے مگر بيچ ميں فوج حر آ کر سد راه  جہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنی ہدايت دينی اور اصالِح اخالقی کے

ہوتی ہے اب آپ پہال کام يہ کرتے ہيں کہ اس پوری فوج کو جو پياسی ہے سيراب کر ديتے ہيں۔ يہ فياضی بھی جنگجويانہ 
انداز سے بالکل الگ ہے اس کے بعد وه موقع آيا کہ نہر پر خيموں کے برپا کرنے کو روکا گيا اس وقت اصحاب کی 

يوريوں پر بل تھے مگر امام نے فرمايا کہ مجھے جنگ ميں ابتداء کرنا نہيں ہے۔ ريت ہی پر خيمے برپا کر دو۔ يہ نفس پر ت
جبر اور حلم و تحمل وه کر رہا ہے جسے باآلخر جان پر کھيل جانا اور اپنا پورا گھر قربان کر دينا ہے مگر وه اس وقت ہو 

  قت ہے جب اس کا وقت ہے۔ گا جب اس کا وقت آئے گا اور يہ اس و
پھر عمر سعد کربال ميں پہنچتا ہے تو آپ خود اس کے پاس گفتگوئے صلح کے لئے مالقات کا پيغام بھيجتے ہيں۔ مالقات 

ہوتی ہے تو شرطيں ايسی پيش فرماتے ہيں کہ ابن سعد خود اپنے حاکم عبيدهللا بن زياد کو لکھتا ہے کہ فتنہ و افتراق کی آگ 
اور امن و سکون ميں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ حسين ملک چھوڑنے تک کے لئے تيار ہيں اس کے بعد خونريزی فرو ہو گئی۔ 

  کی کوئی وجہ نہيں۔ 
اب يہ تو فريق مخالف ک اعمل ہے کہ اس نے ايسے صلح پسندانہ رويہ کی قدر نہ کی اور صلح کے لئے بڑھے ہوئے ہاتھ 

ومت مخالف راضی ہو گئی ہوتی۔ پھر حضرت امام حسن اور امام حسين کو جھٹک کر پيچھے ہٹا ديا ليکن اس شرط پر حک
کی افتاِد طبع ميں کسی اختالف کا تصور کرنے والوں کے تصورات کی کيا بنياد باقی ره سکتی تھی اور صورت حال کے 

يزيد کے  سمجھنے کے بعد اب بھی يہ تصورات تو غلط ثابت ہو ہی گئے مگر وه ابن زياد کی تنگ ظرفی فرعونيت اور
  منشاء کی تکميل تھی کہ اس نے حضرت امام حسين پر صلح و امن کے سب راستوں کو بند کر ديا۔ 

پھر بھی جب نويں تاريخ کی سہ پہر کو حملہ ہو گيا تو حضرت نے ايک رات کی مہلت لے لی۔ جسے جنگ کرنا ہی مطلوب 
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مہلت کو حاصل کرکے بھی آپ نے اپنی امن پسندی تھا وه التوائے جنگ کی درخواست کيوں کرتا، مگر اس ايک رات کی 
کا ثبوت ديا اور دکھال ديا کہ جنگ تو مجھ پر خواه مخواه عائد کی جا رہی ہے۔ ميں جنگ کا اپنی طرف سے شوق نہيں 

  رکھتا ہوں۔ 
سوار ہو کر اسپھر صبح عاشور کوئی وقيقہ موعظہ و نصيحت اور اتمام حجت کا اٹھا نہيں رکھا۔ خطبہ جو پڑھا وه اونٹ پر 

  لئے کہ وه ہنگام امن کی سواری ہے گھوڑے پر نہيں سوار ہوئے جو جنگ کے ہنگام کا مرکب ہوتا ہے۔ 
باوجوديکہ خطبہ کے جو جواب ملے وه دل شکن تھے مگر اس کے بعد بھی آپ نے اس کا انتظار کيا کہ فوج دشمن کی 

ميں جوڑ کر اپنی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے يہ کہہ کے لگاياطرف سے ابتداء ہو او جب پہال تير عمر سعد نے چلہ کمان 
کہ "گواه رہنا پہال تير فوج حسينی کی طرف ميں رہا کر رہا ہوں۔" اور اس کے بعد چار ہزار تير کمانوں سے روانہ ہو گئے 

ود اس وقت تک اور جماعت حسينی کی طرف آ گئے۔ اس وقت مجبور ہو کر امام نے اذن جہاد ديا۔ اور اس کے بعد بھی خ
جہاد کے لئے تلوار نيام سے نہيں نکالی جب تک آپ کی ذات ميں انحصار نہيں ہو گيا۔ جب تک ايک بھی باقی رہا آپ نے 

شمشيرزنی نہيں کی۔ اور اس طرح پيغمبر کے کردار کی تفسير کر دی جب کوئی نہ رہا اس وقت تلوار کھينچی اور يہ ايسا 
ہوتا کہ وه جنبش بھی کر سکتا۔ تين دن کی بھوک پياس اور اس پر صبح سے سہ پہر  وقت تھا جب کسی دوسرے ميں دم نہ

تک کی تمازِت آفتاب ميں شہداء کے الشوں پر جانا اور پھر خيمہ گاه تک پلٹنا اور پھر بہتر کے داغ عزيزوں کے صدمے 
جانا۔ اور اپنے ہاتھوں پر ايک بے شير کو اور ان کی الشوں کا اٹھانا۔ جوان بيٹے کا بصارت لے جانا اور بھائی کا کمر توڑ 
اب اس عالم ميں جذباِت نفس کا تقاضا تو يہ…دم توڑتے ميں سنبھالنا اور نوک شمشير سے ابھی ابھی اس کی قبر بنا کر اٹھنا

ہے کہ آدمی خاموشی سے تلواروں کے سامنے اپنا سر بڑھا دے اور خنجر کے آگے گال رکھ دے مگر حسين اسالمی تعليم 
ے محافظ تھے ظلم کے سامنے سپردگی آئين شريعت کے خالف ہے۔ حسين نے اب فريضٔہ دفاع کی انجام دہی اور دشمناِن ک

خدا کے مقابلہ کے لئے تلوار اٹھائی اور وه جہاد کيا جس نے بھولی ہوئی دنيا کو حيدر صفدر کی شجاعت ياد دال دی اور اس
ت نفس اور طبيعت کے تقاضوں کے ماتحت نہيں بلکہ فرائض و واجبات کی طرح دکھا ديا کہ ہمارے اعمال و افعال، جذبا

  تکميل اور احکام ربانی کی انجام دہی کے ماتحت ہوتے ہيں۔ چاہے طبعی تقاضے اس کے کتنے ہی خالف ہوں۔ 
 يہی انسانيت کی وه معراج ہے جس کی نشاندہی حضرت امام حسين کے اسالف کرتے رہے او روہی آج حسين کے کردار

  ميں انتہائی تابانی کے ساتھ نماياں ہيں۔ 

  بقيہ معُصومين کی ِسيرت
خمسٔہ نجباء يعنی پنجتن پاک کے کردار ميں انسانی رفعت کا نمونہ سامنے آ چکا مگر اسالم صرف پچاس ساٹھ برس کے 

کے مثال اس مختصر  لئے نہ تھا وه تو قيامت تک کے لئے تھا اور قيامت تک کتنے زندگی کے دوراہے آنے والے ہيں جن
مدت کے اندر درپيش نہيں ہوئے تھے۔ اس لئے چوده معصومين کی ضرورت ہوئی اور انہيں اتنے عرصہ تک آنکھوں کے 
سامنے رکھا گيا جتنے عرصہ ميں انقالبات کا وه ايک پورا دور پورا ہو جائے جس کے بعد تاريخ پھر اپنے آ پ کو دہراتی 

صورتيں پيدا ہوتی ہيں جو ذرا بدلی ہوئی شکل ميں اصل حقيقت کے لحاظ سے پہلے کی ہے اور جس ميں ِہر پھر کر وہی 
قائم شده نظيروں ميں سے کسی ايک کے مطابق ہيں اس طرح زندگی کے ہر دوراہے پر ان معصومين ميں سے کسی نہ 

ردار سے مل جل کر کسی ايک کی مثال رہنمائی کے لئے موجودگی اور يوں سمجھنا چاہئے کہ ان تمام معصومين کے ک
  جس ايک مزاج کی تشکيل ہو گی وه انسانی کردار کا ہمہ گير مکمل دستور العمل ہو گا۔ 

  سيرِت ائمہ کے ہمہ گير پہلو:
معصومين کی زندگی ميں چند اقدار مشترک ہيں۔ ايک يہ کہ پھر اس دور ميں کسی خونريز  ٩حضرت امام حسين کے بعد 

ئی اور امن و خاموشی کو ہر حال ميں مقدم رکھا گيا اور اب ان اقدار کے تحفظ کے لئے اقدام کی ضرورت محسوس نہ کی گ
جو واقعہ کربال نے ذہن بشر کے لئے قائم کر ديئے تھے اس واقعہ کی ياد کو قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی 

ے اور جس کا کامياب نتيجہ عزاداری تفصيل کے لئے ہمارا رسالہ "عزائے حسين پر تاريخی تبصره ۔" ديکھنے کے قابل ہ
  کے قيام و بقا کی شکل ميں ہر شخص کے مشاہده ميں ہے۔ 

دوسرے اپنی زندگی کی اس خاموش فضا کو انہوں نے معارف و تعليماِت اسالمی کی اشاعت کے لئے وقف رکھا اور تاريخ 
تے رہے جس کا حيرت انگيز نمونہ يہ کے سردگرم حاالت کے ساتھ اپنے امکانات کے مدارج کو فعليت کی منزل ميں ال

سامنے ہے کہ سلطنت و اقتدار کی بے پناه پشت پناہی کے ساتھ اکثريت کے محدثين و فقہا کی مجموعی طاقت کا فراہم کرده 
جتنا ذخيرٔه احاديث صحاح ستہ کی شکل ميں موجود ہے اس سے زياده جبر و قہر کے شکنجوں ميں گھرے ہوئے ان ائمہ اہل
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ہم اسالم کی بدولت کتِب اربعہ کی شکل ميں ملِت جعفريہ کے ہاتھوں ميں موجود ہے جس کا موازنہ کرنے پر بالکل بيت علي
وه نمونہ سامنے آتا ہے کہ جيسے قرآن مجيد کے پہلے تعليمات انبياء کے جو مسخ شده مجموعے کتب سماوی کے نام سے 

کہ جو اصل حقائق ان کتب کے تھے ان کو خالص شکل ميں محفوظموجود تھے ان کے ہوتے ہوئے قرآن نے آ کر يہ کام کيا 
کر ديا اور جو مہمالت و مزخرفات شان انبياء کے خالف ان ميں حارج سے کر ديئے گئے تھے ان سب کو دور کرکے 

ان کو آِل حقانيت انبياء کی شان کو نکھار ديا۔ اسی طرح سواِد اعظم کے متداول احاديث کے ذخيره ميں جتنی اصليتيں تھيں 
محمد عليہم اسالم نے اپنے صداقت ريز بيانات کے ساتھ محفوظ و مستحکم بنا ديا اور ان کے ساتھ سلطنِت وقت کے کاسہ 
ليس اور ياوه گو راويوں نے جو ہزاروں اس طرح کی باتيں شامل کر دی تھيں جن سے شان رسالت بلکہ شان الوہيت تک 

ے دامن اوہيت وسالت کو بے داغ ثابت کر ديا۔ اور خالص حقائق و تعليمات اسالميہ صدمہ پہنچتا تھا ان سب کا قلع قمع کرک
کو منضبط کر ديا۔ اس طرح جيسے کتب سماوی ميں قرآن بحسب ارشاد ربانی مہيمن علی الکل ہے اسی طرح سلسلٔہ احاديث 

ميہ پر مہيمن کی حيثيت رکھتا ہے اور ميں يہ ائمہ معصومين عليہم اسالم کے ذريعہ سے پہنچا ہوا ذخيره ہے جو حقائق اسال
ان کے اس کارنامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس لئے ان کو ثقلين کا جزو بنا کر قرآن کے ساتھ امت اسالميہ کے اندر چھوڑا 

  گيا اور ارشاد ہوا تھا کہ: ما ان تمّسکتم بھما لن تّضلو بعدی "جب تک ان دونوں سے تمّسک رکھو گے گمراه نہ ہو گے۔" 
ہ ميں يہ حقيقت ہے کہ سواِد اعظم نے قياس کے وسيع احاطہ ميں قدم رکھنے کے باوجود جس معيار تک اس فن کو پہنچايافق

فقہائے اہل بيت نے تعليمات ائمہ کی روشنی ميں قياس سے کناره کشی کرنے اور قرآن و حديث سے استناباطات کے 
رجہ باالتر نقطہ تک اس فن کو پہنچا ديا۔ جس پر انتصار نہايہ اور تنگنائے ميں اپنے کو مقيد رکھنے کے باوجود اس سے بد

مبسوط اور پھر تذکرة الفقہاء اور مختلف الشيعہ سے لے کر حدائق اور جواہر اور فقہ آقا رضا ہمدانی تک ايسی بسيط کتابيں 
  گواه ہيں جن کا عشر عشير بھی سواِد اعظم کے پاس موجود نہيں ہے۔ 

برس کی مدت ميں امت اسالميہ کے اندر کتنے انقالبات آئے حاالت نے کتنی کروٹيں بدليں۔ ہواؤں  تيسرے اس سو ڈيڑھ سو
کی رفتار کتنی مختلف ہوئی مگر ان معصومين کے اخالق و کردار ميں جو تعليمات و اخالِق کے سانچے ميں ڈھلے ہوئے 

من پسندی کے رويہ ميں جسے اب مستقل طور پر سکوت تھے ذره بھر تبديلی نہيں ہوئی۔ نہ اپنے منہاج نظر کو بدال اور نہ ا
و سکون کی شکل ميں اختيار کر ليا تھا ذره بھر تبديلی ہوئی۔ ان دونوں باتوں کا ثبوت يہ ہے کہ ان ميں سے ہر ايک ہستی کو

 نہيں ان کے دور کی حکومت نے اپنا حريف ہی سمجھا۔ اس لئے ان سے کسی حکومت نے بھی غيرمعترضانہ حيثيت اختيار
کی۔ يہ اس کا ثبوت ہے کہ وه دنياوی حکومت کے مقابل اس محاذ کے جو حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حسن مجتبٰی 
اور حضرت امام حسين کی نگہبانی ميں قائم رہا تھا، برابر محافظ رہے اور اسی لئے باطل حکومت انہيں اپنا حريف سمجھتی

من شکنی کے الزام کو ثابت کرنے کا موقع نہيں مل سکا اس لئے قيد کيا گيارہی۔ مگر کبھی حکومت کو ان کے خالف کسی ا
تو انديشٔہ نقص امن کی بنا پر اور زندگی کا خاتمہ کيا گيا تو زہر سے جس کے ساتھ حکومت وقت کو اپنی صفائی پيش 

  کرنے کا امکان باقی رہے۔ 
کہ ان ميں سے ہر ايک کا طرِز عمل ايک واحد نظام کا  يہ تمام معصومين کی زندگی اور موت کی مشترک کيفيت بتالتی ہے

  جز تھا جس کے قيام کے مجموعی حيثيت سے وه سب ذمہ دار تھے۔ 
چوتھے اس وقت جب کہ علم، تقوٰی، عبادت ورياضت اور روحانيت ہر ايک کی ايک قيمت مقرر ہو چکی تھی اور ان سب 

ستياں وه تھيں جنہوں نے اپنے خداداد جوہروں کو دينوی قيمتوں سے جنسوں کا بازار سلطنت ميں بيوپار ہو رہا تھا، يہ ہ
باالتر ثابت کيا۔ نہ اپنا کردار بدال اور نہ اپنے کردار کو حکومت وقت کے غلط مقاصد کا آلہ کار بنايا۔ نہ حکومتوں کے 

ہوئے۔ حاالنکہ  خالف کھڑی ہونے والی جماعتوں کے معاون بنے اور نہ حکومتوں کے ناجائز منصوبوں کے مددگار
حکومتوں نے ان ہر داؤں کو آزمايا۔ مصيبتوں ميں بھی مبتال کيا اور اقتداِر دنيا کی طمع کے ساتھ بھی آزمائش کی۔ مگر ان 
کا کردار ہميشہ منفرد رہا۔ اور اموی و عباسی کسرويت و قيصريت کے زيرسايہ پروان چڑھی ہوئی دنيا کے ماحول کے اندر

اسالمی کا نمونہ پيش کرتے رہے۔ يہ ان کا خاموش عمل ہی وه مستقل جہاد حيات تھا جو وه  وه عليحده صحيح اخالق
  بتقاضائے خالفت اٰلہيہ مستقل طو رپر انجام ديتے رہے۔ 

پانچويں۔ اگرچہ ان بزرگواروں کی عمريں مختلف ہوئيں۔ ايک طرف حضرت امام جعفر صادق ہيں جو تقريباً ستر برس اس 
برس سے زياده اس داِر فانی ميں زنده نہيں رہے۔ اور  ٢۵دوسری طرف حضرت امام محمد تقی ہيں جو داِر دنيا ميں رہے 

پھر برسراقتدار امامت آنے کے موقع پر عمروں کا اختالف يعنی جب سابق امام کی وفات ہوئی اور بعد کے امام کی امامت 
صادق ہيں جن کی عمر اپنے والد بزرگوار کی وفات تسليم ہوئی اس وقت ايک طرف حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر 

برس تھی اور دوسری طرف حضرت امام محمد تقی اور امام علی نقی ہيں جن کی عمريں زياده سے  ٣۵۔  ٣۴کے وقت 
زياده آٹھ نو برس تھيں مگر عالم اسالمی کا بيان متفق ہے کہ ہر ايک بزرگ اپنے دور ميں عبادت، زہد، ورع، تقوٰی، 
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فس، فيض و کرم تمام اخالق ميں مثالی زندگی کے مالک رہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے افعال نفسانی رياضت ن
جذبات اور طبيعت کے تقاضوں کی بنا پر نہيں ہيں جن ميں عمر کا فرق اثر انداز ہوتا ہے بلکہ وه سب اسی للہيت اور 

  معراج ہے۔  احساس فرائض کے سانچے ميں ڈھلے ہوئے ہيں جو انسانی کردار کی
اب فرداً فرداً ہر امام کے حاالت ميں ان کے زمانہ کی کيفيات کے انفرادی خصوصيات کے ساتھ ان مشترکہ اقدار کی 

  نشاندہی کی جاتی ہے جن کا مجمل حيثيت سے ابھی تذکره کيا گيا ہے۔ 

  حضرت امام زين العابدين
ن کے بعد شروع ہوا ہے۔ يہ زمانہ وه تھا جب مظالم کربال کے آپ کا دور کربال کے تاريخی کارنامہ اور شہادت امام حسي

ردعمل ميں مسلمانوں کی آنکھيں کھل رہی تھيں۔ کچھ مخلص افراد سچے جذبٔہ عقيدت کے ساتھ بنی اميہ کے خالف کھڑے 
اس وقت عام  ہو گئے تھے۔ اور کچھ نے سياسی طور پر اس سے فائده اٹھا کر اپنے حصول اقتدار کا اسے ذريعہ بنايا تھا۔

انسانی جذبات کے لحاظ سے اندازه کيجئے کہ ايک وه ہستی جس نے کربال کے بہتر الشے زمين پر گرم ديکھے ہوں اور 
يزيد کے ہاتھوں خود وه مظالم اٹھائے ہوں۔ جو کربال سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے پورے الميہ ميں مضمر ہيں اسے

يہ کے خالف ہو رہی ہو کتنی قلبی وابستگی ہونا چاہئے اور اس وابستگی کے ساتھہر اس کوشش کے ساتھ جو سلطنت بنی ام
بڑی مشکل بات ہے کہ وه عواقب پر نظر کر سکے۔ ايسے موقعوں پر عام جذبات کا تقاضا تو يہ ہے کہ چاہے حب علی کے 

دمی منسلک ہو جاتا ہے۔ جذبہ ميں کچھ کوششيں نہ ہوں صرف بعض معاويہ ميں ہوں مگر ايسی کوششوں کے ساتھ بھی آ
فقط اس لئے کہ ہمارے مشترک دشمن کے خالف ہيں خصوصاً جب کہ اس ميں کاميابی کے آثار بھی نظر آ رہے ہوں جيسے
عبدهللا بن زہير جنہوں نے حجاز ميں اتنا مکمل تسلط حاصل کر ليا تھا کہ جمہوری نظرئہ خالفت کے بہت سے علماء قہر و 

اضابطہ خالفت کے قائل ہيں۔ جس کی تصديق حفاظ سيوطی کی تاريخ الخلفاء سے ہو سکتی ہے۔ يا اہلغلبہ کی بنا پر ان کی ب
مدينہ کی منظم کوشش جس نے عمال يزيد کو وقتی طور سے سہی نکل جانے پر مجبور کر ديا تھا مگر ايسی حالت ميں جب

ہو سکی، امام زين العابدين کا کردار ان تمام کہ جناب محمد بن حنفيہ کی وابستگی ان تحريکوں سے کسی حد تک نماياں 
  مواقع پر اس طرح عليحدگی کا رہا کہ آپ کو ان تحريکوں سے کبھی وابستہ نہيں کيا جا سکا۔ 

يہ عليحدگی ہی بڑے ضبِط نفس کا کارنامہ ہے چہ جائيکہ آپ نے اس موقع پر مصيبت زدوں کے پناه دينے کی خدمت اپنے 
يسے دشمن اہل بيت کو جب جان بچا کر بھاگنے کی ضرورت پيش ہوئی تو اپنے اہل و عيال اور ذمہ رکھی۔ چنانچہ مروان ا

سامان و اموال کی حفاظت کے لئے اگر کسی جائے پناه پر اس کی نظر پڑی تو وه صرف حضرت امام زين العابدين تھے۔ 
م کيا جو واقعٔہ حره کے نام سے مشہور ہے اس کردار کا يہ نتيجہ تھا کہ جب پھر فوج يزيد نے يورش کی مدينہ ميں قتل عا

تو آپ کے لئے ممکن ہوا کہ آپ مظلومين مدينہ ميں سے بھی چار سو بے بس خواتين کو اپنی پناه ميں لے سکيں اور 
  محاصره کے زمانہ ميں آپ ان کے کفيل رہيں۔ 

کے حامل ہيں جنہوں نے اپنے قاتل کو بھی جامآپ کا مروان کو پناه دينا بتا رہا تھا کہ آپ انہی علی بن ابی طالب کی روايات 
شير پالنے کی سفارش کی تھی اور حضرت امام حسين کے جنہوں نے دشمنوں کی فوج کو پانی پلوايا تھا۔ وہی کردارآج امام 

  زين العابدين کے قالب ميں نگاہوں کے سامنے ہے۔ 
ب کے خوف سے حصين بن نمير جو مکہ کا اسی کی مثال پھر اس وقت سامنے آئی جب يزيد کی موت کے بعد انقال

محاصره کئے ہوئے تھا۔ مضطربانہ اور سراسيمہ اپنے لشکر کو لے کر فرار پر مجبور ہوا اور مدينہ کی راه سے شام کی 
طرف روانہ ہوا۔ بنی اميہ سے نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ کوئی نہ ان لوگوں کو کھانے کا سامان ديتا تھا نہ اونٹوں اور 

ں کے لئے چارا مہيا ہو سکتا تھا۔ اتفاق سے امام زين العابدين اپنی زراعت سے غلہ اور چارا لے کر واپس جا رہے گھوڑو
تھے۔ حصين نے بڑھ کر ملتجيانہ انداز ميں کہا کہ يہ غلہ اور چارا ميرے ہاتھ فروخت کر ديجئے۔ آپ نے فرمايا۔ ضرورت 

کھ کر اس نے تعارف حاصل کيا کہ آپ ہيں کون؟ جب معلوم ہوا تو اس مند کی خاطر يہ بالقيمت حاضر ہے۔ اس کرم کو دي
نے حيرت کے ساتھ کہا آپ نے پہچانا بھی ہے کہ ميں کون ہوں؟ حضرت نے فرمايا: "ميں خوب پہچانتا ہوں مگر بھوکوں 

نيچے اتر کر کہنے اور پياسوں کی مدد کرنا ہم اہل بيت کا شعار ہے۔" حصين اس واقعہ سے اتنا متاثر ہوا کہ گھوڑے سے 
لگا کہ يزيد تو ختم ہو چکا ہے آپ ہاتھ بڑھائيے ميں اپنے پورے لشکر سميت آپ کی بيعت کرتا ہوں اور آپ کی خالفت کو 
تسليم کرانے ميں کوئی وقيقہ اٹھا نہ رکھوں گا اس پر آپ بانداِز تحقير تبسم فرمايا اور بغير کچھ جواب ديئے آگے روانہ ہو 

  گئے۔ 
الب کے ہنگامی تقاضوں سے اس طرح دامن بچانے کے باوجود اس سرچشمہ انقالب يعنی واقعہ کربال کی ياد کواس دور انق

برابر آپ ن يتازه رکھا۔ يہ زمانہ ايسا نہ تھا کہ عمومی مجالس کی بنا ہو سکتی اور عوام ميں تقريروں کے ذريعہ سے اس 
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اور مسلسل اشکباری پر اکتفا کی، جو بالکل فطری حيثيت  کی اشاعت کی جاتی۔ اس لئے آپ نے اپنے شخصی تاثرات غم
رکھتی تھی۔ يہ مقاومت مجہول سے زياده غيرمحسوس ذريعہ تھا ان انقالبی اقدار کے تحفظ کا جو واقعہ کربال ميں مضمر 

م کربال کیتھے مگر آئينی طور پر کسی حکومت کے بس کی بات نہ تھی کہ وه اس گريہ پر پابندی عائد کر سکتی۔ يوں مظال
رود ميں کسی آنکھ سے نکلنے پر نوک نيزه سے اذيت دی جاتی ہو تو وه اور بات ہے مگر دور امن ميں کسی انتہائی ظالم و 

جابر حکومت کے لئے بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وه ايک بيٹے کو جس کاباپ تين دن کا بھوکا پياسا پس گردن سے ذبح کيا 
دوپہر ميں اٹھاره جنازے نکل گئے ہوں اور جس کی ماں بہنيں اسير بنا کر شہر بہ شہر  گيا ہو۔ اور جس کے گھر سے ايک

اور ديار بہ ديار پھرائی گئی ہوں ان تاثرات کے اظہار سے روک سکے جو صرف رنج و مالل کی شکل ميں آنسو بن کر 
س تک جاری رہا وه عظيم تاثير اس کی آنکھوں سے جاری ہوں۔ پھر بالشبہ اس غيرمعمولی مسلسل گريہ ميں جو پچيس بر

تھی جسے چاہے تاريخ کی سطحی نگاه اسباب انقالب ميں شمار نہ کرے مگر واقعيت کی دنيا ميں اس کی اہميت سے انکار 
  نہيں کيا جا سکتا۔ 

اس مسلسل گريہ کے واقعات کو تاريخوں ميں پڑھنے کے بعد طبيعت انسانی کے فطری تقاضوں کی بنا پر ہر شخص ايسا 
ور کر سکتا ہے کہ غمزده اور ہمہ تن گريہ و آه ہستی سے اس کے بعد يہ توقع کرنا غلط ہے کہ وه علوم و معارف کی تص

کوئی خدمت انجام دے سکے مگر نہيں "معراج انسانيت" تو اسی تضاد ميں مضمر ہے کہ يہ غرق حسرت و اندوه ذات بھی 
اس کے ذمہ ہے۔ غافل نہيں ہوتی۔ بے شک يہ دور ايسا پرآشوب اپنے اس فريضہ سے جو بحيثيت نائب حق و رہنمائے خلق 

تھا کہ آپ کے گردوپيش طالبان ہدايت کا مجمع نہيں ہو سکتا تھا۔ آپ کسی مجمع کو مخاطب بنا کر کوئی تقرير نہيں فرما 
ضوں کے سکتے تھے۔ نہ اپنے قلم کے ذريعہ لوگوں سے سلسلہ مخابرت جاری فرما سکتے تھے اس لئے اس دور کے تقا

ماتحت آپ نے منفرد طريقہ "دعا و مناجات" کا اختيار فرمايا۔ يہ بھی مثل "گريہ" کے ايک الزم بظاہر غيرمتعدی عمل تھا۔ 
جو کسی قانون کی زد ميں نہيں آ سکتا تھا مگر ان دعاؤں کو بھی جو "صحيفہ سجاديہ" کی شکل ميں محفوظ ہيں جب ہم 

و مجاز کے يہ حقيقت نماياں نظر آتی ہے کہ وہی روح جو حضرت علی بن ابی طالب  ديکھتے ہيں تو بال کسی شائبہ مبالغہ
کے نہج البالغ والے خطبوں ميں متحرک ہے وہی صحيفہ کاملہ کی ان دعاؤں ميں بھی موجود ہے۔ صرف يہ کہ وہاں جو 

دعاؤ مناجات ميں محل ہے  حکيمانہ گہراؤاور خطيبانہ بہاؤ ہے اس کی قائم مقامی يہاں اس سوزوگداز نے کی ہے جس کا
اور اس طرح اس کے سننے والوں ميں دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی شدت سے متاثر ہوتا ہے جو غالباً دوسروں کی اصالح 
کے لئے کچھ کم اہميت نہيں رکھتا اور اسی ذيل ميں اخالق و فرائضکے تعليمات بھی مضمر ہيں۔ جو مدرسہ اہل بيت کے 

  ھتے ہيں۔ مقاصد خصوصی کی حيثيت رک
اس دور ميں اس ذريعہ تبليغ و تدريس کے سوا کوئی دوسرا ذريعہ ممکن نہ تھا اورامام زين العابدين نے اس ذريعہ کو اختيار

  کرکے ثابت کر ديا کہ يہ حضرات کسی سخت ماحول ميں بھی اپنے فرائض اور اہم مقاصد کو ہرگز نظرانداز نہيں کرتے۔ 

  حضرت امام محمد باقر
دور بھی مثل اپنے پدر بزرگوار کے وہی عبوری حيثيت رکھتا تھا جس ميں شہادت حضرت امام حسين سے پيداشده آپ کا 

اثرات کی بنا پر بنی اميہ کی سلطنت کو ہچکولے پہنچتے رہتے تھے مگر تقريباً ايک صدی کی سلطنت کا استحکام ان کو 
  ره کو عالم اسالم ميں وسيع تر کرتا جاتا تھا۔ سنبھال ليتا تھا بلکہ فتوحات کے اعتبار سے سلطنت کے دائ

حضرت امام محمد باقر خود واقعہ کربال ميں موجود تھے اور گو طفوليت کا دور تھا يعنی تين چار برس کے درميان عمر 
ا تھی مگر اس واقعہ کے اثرات اتنے شديد تھے کہ عام بشری حيثيت سے بھی کوئی بچہ ان تاثرات سے عليحده نہيں ره سکت

تھا۔ چہ جائيکہ يہ نفوس جو مبداء فيض سے غيرمعمولی ادراک لے کر آئے تھے وه اس کم عمری ميں جناب سکينہ کے 
ساتھ ساتھ يقيناً قيد وبند کی صعوبت ميں بھی شريک تھے اس صورت ميں انسانی و دينی جذبات کے ماتحت آپ کو بنی اميہ 

کے بھائی زيد بن علی بن الحسين نے ايک وقت ايسا آی اکہ بنی اميہ  کے خالف جتنی بھی برہمی ہوتی ظاہر ہے چنانچہ آپ
کے مقابلے ميں تلوار اٹھائی اسی طرح سادات حسنی ميں سے متعدد حضرات وقتاً فوقتاً بنی اميہ کے خالف کھڑے ہوتے 

زيد کو بھی نہ تھا چہ  رہے حاالنکہ واقعہ کربال سے براه راست جتنا تعلق حضرت امام محمد باقر کو رہا تھا۔ اتنا جناب
جائيکہ حسنی سادات جو نسبتاً دوسری شاخ ميں تھے۔ مگر يہ آپ کا وہی جذبات سے بلند ہونا تھا کہ آپ کی طرف سے کبھی

کوئی اس قسم کی کوشش نہيں ہوئی اور آپ کبھی کسی ايسی تحريک سے وابستہ نہيں ہوئے بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنے 
می کے تحفظ کے لئے اسی طرح مشورے ديئے جس طرح آپ کے جد امجد حضرت علی بن دور کی حکومت کو مفاِد اسال

ابی طالب اپنے دور کی حکومتوں کو ديتے رہے تھے۔ چنانچہ رومی سکوں کے بجائے اسالمی سکہ آپ ہی کے مشوره 
  سے رائج ہوا جس کی وجہ سے مسلمان اپنے معاشيات ميں دوسروں کے دست نگر نہيں رہے۔ 
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زمانہ آپکو والد بزرگوار حضرت امام زين العابدين کے زمانہ سے بہتر مال۔ يعنی اس وقت مسلمانوں کا خوف و  باوجوديکہ
دہشت اہل بيت کے ساتھ وابستگی ميں کچھ کم ہو گيا تھا اور ان ميں علوم اہل بيت سے گرويدگی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ 

ت کو سياسی مقاصد کے حصول کا ذريعہ بنا ليتا مگر ايسا نہيں ہوا اور پيدا ہو گئی تھی کوئی دوسرا ہوتا تو اس علمی مرجعي
حضرت امام باقر مسلمانوں کے درميان ايک طرح کی مرجعيت عام حاصل ہونے کے باوجود سياست سے کناره کشی ميں 

  اپنے والد بزرگوار کے قدم بہ قدم ہی رہے۔ 
وں کی اشاعت ميں فائده اٹھايا۔ اب واقعہ کربال پر اشعار نظامبے شک زمانہ کی سازگاری سے آپ نے واقعہ کربال کے تذکر

کئے جانے لگے اور پڑھے جانے لگے۔ امام زين العابدين کا گريہ آپ کی ذات تک محدود تھا اور اب دوسروں کو ترغيب و 
نيا کے دل پر تحريص بھی کی جانے لگی۔ اس کے عالوه نشر علوم آل محمد کے فريضہ کو کھل کر انجام ديا گيا۔ اور د

علمی جاللت کا سکہ بٹھا ديا گيا۔ يہاں تک کہ مخالفين بھی آپ کو "باقرالعلوم" ماننے پر مجبور ہوئے جس کا مفہوم ہی ہے 
"علوم کے اسرار و رموز کو ظاہرکرنے والے"۔ اس طرح ثابت کر ديا کہ آپ اپنے کردار ميں انہی علی بن ابی طالب کے 

چيس برس تک سلطنت اسالميہ کے بارے ميں اپنے حق کے ہاتھ سے جانے پر صبر کرتے صحيح جانشين ہيں جنہوں نے پ
ہوئے صرف علوم و معارف اسالميہ کے تحفظ کا کام انجام ديا۔ وہی ورثہ تھا جو سينہ بسينہ حضرت محمد باقرتک پہنچا تھا۔

تھا۔ نہ تسلسل مظالم کے اثر سے انتقامی جذبات نہ امتداد زمانہ ن ياس ميں کہنگی پيدا کی تھی اور نہ اس رنگ کو مدھم بنايا 
  کے غلبہ نے ان کو بنيادی مقاصد حيات سے غافل کيا۔ 

  امام جعفر صادق
آپ کا دور انقالبی دور تھا۔ وه بيج بنی اميہ سے نفرت کے جو حضرت امام حسين کی شہادت نے دل و دماغ کی زمين ميں 

تھے۔ اموی تخت سلطنت کو زلزلہ تھا اور اموی طاقت روزبروز کمزور ہو  بو ديئے تھے اب پورے طور پر بارآور ہو رہے
رہی تھی اس دور ميں بار بار ايسے مواقع آتے تھے جن ميں کوئی جذبات آدمی ہوتا تو فوراً ہوا کے رخ پر چال جاتا اور 

اتا۔ پھر جبکہ اسی ذيل ميں انقالب کے وقتی فوائد سے متمتع ہونے کے لئے خود بھی انقالبی جماعت کے ساتھ منسلک ہو ج
  ايسے اسباب بھی وقتاً فوقتاً پيدا ہوتے تھے۔ جو بنی اميہ کے خالف اس کے جذبات کو مشتعل کرنے والے ہوں۔ 

زيد بن علی بن الحسين حضرت امام جعفر صادق کے چچا تھے خود بھی علم و ورع واتقاء ميں ايک بلند شخصيت کے حامل
ھڑے ہوتے ہيں اور وه بھی حضرت امام حسين کے خون کا بدلہ لينے کے اعالن کے ساتھ۔ يہ تھے۔ يہ بنی اميہ کے خالف ک

کيا ايسا موقع نہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق بھی چچا کے ساتھ اس مہم ميں شريک ہو جائيں۔ پھر اس کے بعد زيد کا 
ور سر کو قلم کرنے کے بعد جسد بے سر کو ايک شہيد کيا جانااور ان پر وه ظلم کہ دفن کے بعد الش کو قبر سے نکاال گيا ا

عرصہ تک سولی پر چڑھائے رکھا تھا پھر آگ ميں جال ديا گيا۔ اس کے اثرات عام انسانی طبيعت ميں کيا ہيجان پيدا کر 
  سکتے ہيں؟ 

  اور پھر عباسيوں کے ہاتھ سے انقالب کی کاميابی اور سلطنت بنی اميہ کی اينٹ سے اينٹ بج جانا۔ 
م دور انقالب يں ہر دن نئے نئے محرکات اور گوناگوں نفسانی مہيجات ہيں جو ايک انسان کو متحرک بنانے کے لئے اس تما

کافی ہيں خصوصاً اس لئے کہ بنی عباس کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے واال ابو سلمہ خالل اوالد فاطمہ زہرا کی محبت کے 
امام جعفر صادق کے پاس تحريری عرضداشت بھيجی مگر آپ نے اس سے ساتھ اتنا مشہور تھا کہ برسراقتدار آنے کے لئے

نہ صرف يہ کہ بے اعتنائی برتی بلکہ اس کاغذ کو اس شمع کی لو کے سپرد کر ديا جو اس وقت روشن تھی۔ اور قاصد سے 
آتا جو حضرت امام فرمايا کہ اس تحرير کا بس يہی جواب ہے اور پھر اسے پورے طويل دور انقالب ميں ايک دن ايسا نہيں 

جعفر صادق ميں کوئی حرکت پيدا کر سکا ہو۔ سوا علوم اہل بيت کے تحفظ و اشاعت کی اس مہم کے جس کی کھل کر ابتداء 
آپ کے والد ماجد نے کر دی تھی اور اب اسی کو اپنی نسبتہً طويل عمر اور اس وقت کے انقالبی حاالت کے وقفہ سے فائده 

دينے کا موقع حضرت امام جعفر صادق کو مال۔ جس کے نتيجہ ميں مذہب اہِل بيت عوام ميں  اٹھا کر پورے طور سے فروغ
  "ملت جعفری" کے نام سے ياد کيا جانے لگا۔ 

يہ کيا تھا؟ يہ وہی جذبات سے بلند ہونے کا قطعی مشاہده ہے جسے "معراج انسانيت" کی حيثيت سے ہم ان کے تمام پيش 
  روؤں ميں ديکھتے رہے ہيں۔ 

ی عباس کے تخت سلطنت پر بيٹھنے کے بعد کچھ دن تو اوالد رسول کو سکون رہا مگر منصور دوانقی کے تخت سلطنت بن
پر بيٹھتے ہی پھر فضا مکدر ہو گئی اور چونکہ يقين تھا کہ بنی اميہ کو جو ہم نے شکست دی ہے وه اوالد فاطمہ کے ساتھ 

ھاکہ نہ جانے کب عوام کی آنکھيں کھل جائيں۔ اور وه اسی طرح جھک ہمدردی ہی سے فائده اٹھا کر۔ اس لئے يہ انديشہ ت
جائيں۔ خصوصاً اس لئے کہ بنی اميہ کے زوال کے آثار واضح ہونے کے بعد جب بنی ہاشم نے مدينہ ميں جمع ہو کر ايک 
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مثنی فرزند مجلس مشاورت منعقد کی کہ انقالب کی تکميل کے بعد تخت سلطنت کس کے سپرد کيا جائے تو سب نے حسن 
امام حسن کے پوتے محمد بن عبدهللا کو اس منصب کا اہل قرار ديا تھا اورسب نے ان کے ہاتھ پر بيعت کی تھی۔ اس جلسہ 

ميں منصور بھی موجود تھا اور اس نے بھی محمد کے ہاتھ پر بيعت کی تھی اس کے بعد سياسی ترکيبوں سے اس کارروائی
خالفت پر قابض ہو گئے اس لئے بہت بڑا کانٹا جو منصور کے دل اور آنکھ ميں کھٹک کو نسياً منسيا کرکے بنی عباس تخت

رہا تھا وه محمد بن عبدهللا کا وجود تھا اس کا نتيجہ يہ تھا کہ برسراقتدار آنے کے بعد خصوصت سے اوالد امام حسن کے 
  خالف ظلم و تشدد شروع کر ديا گيا۔ 

نام سے مشہور تھے۔ امام زين العابدين کے بھانجے يعنی فاطمہ بن الحسين کے  عبدهللا بن الحسن جو عبدهللا المحض کے
صاحبزادے تھے اور محمد ان کے بيٹے جو اپنے ورع و تقوٰی کی بنا پر نفس زکيہ کے نام سے مشہور تھے جناب فاطمہ 

  بنت الحسين کے پوتے تھے۔ 
 المحض کو پيرانہ سالی کے عالم ميں اتنے سخت منصور نے تمام سادات حسنی کو قيد کرديا اور خصوصيت سے عبدهللا
  شدائد و مظالم کے ساتھ قيد تنہائی ميں محبوس کيا کہ الحفيظ واالمان۔ 

ظاہر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق قلبی طور پر ان حضرات سے غيرمتعلق نہ تھے چنانچہ يہ واقع ہے کہ جس دن اوالد
اور پيروں ميں بيڑياں پہنا کر بے کجا وه اونٹوں پر سوار کرکے مدينہ سےحسن کو زنجيروں سے باندھ کر گردن ميں طوق 

نکاال گيا۔ اور يہ قافلہ اس حال ميں مدينہ کی گليوں سے گزرا تو امام جعفر صادق اس منظر کو ديکھ کر تاب ضبط نہ ال 
 کے دونوں بيٹے محمد دن تک شدت سے بيمار رہے۔ عبدهللا ٢٠سکے اور چيخيں مار مار کر رونے لگے اور اس کے بعد 

اور ابراہيم کچھ دن پہاڑوں کی گھاٹيوں ميں چھپے رہے پھر "تنگ آمد بجنگ آمد" کے مصداق ايک جماعت کو اپنے ہمراه 
لے کر مقابلہ پر آماد ہوئے اس موقع پر يہ واقعہ ياد رکھنے کا ہے کہ رائے عامہ محمد کے ساتھ اس حد تک محسوس ہو 

نيفہ اور مالک نے نفس زکيہ کی حمايت و نصرت کے لئے فتوٰی ديا۔ مگر حضرت امام جعفر صادق رہی تھی کہ امام ابو ح
اپنی خداداد بصيرت کی بنا پر باوجود تمام جذباتی تقاضوں کے اس مہم سے علٰيحده رہے۔ اور آپ نے اپنے دامن کو اس 

بنا پر اضطراری فعل کے طور پر شروع کی کشمکش سے بالکل ہی بچائے رکھا۔ آپ جانتے تھے کہ يہ مہم وقتی حاالت کی
گئی ہے جس کے پس پشت کوئی بلند مقصد نہيں ہے نہ اس سے کوئی نتيجہ نکلنے واال ہے ليکن ميں نے اگر اس کا کسی 

طرح بھی ساتھ ديا تو اس تعميری خدمت کا بھی جو ميں معارف آل رسول کی اشاعت کے طور پر انجام دے رہا ہوں دروازه 
  جائے گا۔ مسدود ہو 

  يہ بے پناه ضبط و صبر وہی ہے جو ان کے آباؤ اجداد ميں نظر آتا رہا تھا اور وه عام انسانوں کے بس کی بات نہيں ہے۔ 

  امام موسٰی کاظم
  آپ کے زمانہ ميں سياست کا شکنجہ پھر سخت ہو گيا۔ ا 

گئے۔ حکومت وقت برابر آپ سے برسر پرخاش  ب نہ تعليم و تدريس کی وه آزادی رہی نہ تبليغ و اشاعت کے مواقع باقی ره
رہی يہاں تک کہ آخر عمر کے کئی سال تمام اوکمال قيد خانہ ميں گزر گئے مگر آپ کی بلند سيرت کی روشنی اتنی تيز تھی 
کہ قيد خانہ کی اونچی اور سنگين ديواريں اس کے لئے ايک نازک و باريک پرده سے زياده نہ تھيں جس کے اندر سے اس 

شعائيں چھن کر باہر نکلی رہيں۔ يہاں تک کہ چوده صدياں پار کرکے ہم تک بھی پہنچ سکی ہيں۔ چنانچہ اسی سيرت کی کی 
بلندی کا نتيجہ يہ تھا کہ حکومت وقت کے مقررکرده قيدخانوں کے افسر آپ کی نيکوکاری کے سامنے ہتھيار ڈال ديتے تھے 

کے نتيجہ ميں بار بار نگرانوں کے بدلنے کی ضرورت ہوتی  اورآپ کے ساتھ سختی کرنے سے معذور رہتے تھے جس
تھی۔ چنانچہ پہلے آپکو بصره ميں عيسٰی بن جعفر بن منصور کی نگرانی ميں رکھا گيا۔ اس ہدايت کے ساتھ کہ ان کو قيد 

مگر اس کے دل پر تنہائی ميں رکھو اور کچھ دن کے بعد حکم ديا کہ انہيں قتل کر دو۔ وه خليفہ وقت کا چچازاد بھائی تھا 
امام موسٰی کاظم کے حسن کردار کا اثر پڑ گيا تھا۔ اس نے لکھا کہ ميں نے ان کے حاالت کی خوب جانچ کی ہے وه تو 

ہميشہ دن کو روزه رکھتے ہيں اور شب و روز عبادت ميں مصروف رہتے ہيں تنہائی کے عالم ميں بھی ہم ميں سے کسی 
هللا کا شکر ادا کرتے ہيں کہ تونے مجھے اپنی عبادت کے لئے يہ تنہائی کی جگہ عطا کے لئے کبھی بددعا نہيں کرتے بلکہ 

  فرمائی۔ ايسے خداترس اور عبادت گزار کی جان لينا ميرے بس کی بات نہيں ہے۔ 
جب اس نے انکار کيا تو آپ کو بصره سے بلوا کر بغداد ميں فضل بن ربيع کے سپرد کيا گيا۔ مگر فضل پر بھی آپ کے 

ار کے مشاہده کا خاص اثر پڑا۔ آخر فضل بن ربيع کو بھی اس صورت سے برطرف کيا گيا۔ يحيٰی برمکی کو براه راست کرد
نگران بنا ديا گيا اور اس سے بھی پھر غيرمطمئن ہو کر سندی بن شاہک کو مقرر کيا گيا۔ يہ ايسا قسی القلب اور سفاک تھا کہ

  اتمہ کيا۔ اس نے زہر دغا دے کر امام کی زندگی کا خ



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

 
 

زندگی ميں قيد خانہ ميں محبوس رکھے گئے اور پھر قبر کے اندر مدفون ہو گئے مگر ان کے اوصاف و کماالت، زہد و 
تقوٰی اور عبادت و رياضت ہی نہيں بلکہ ان کے زبان و قلم سے نکلے ہوئے بہت سے ارشادات و تعليمات اور شريعت نبوی 

وجود ہيں جو بتا رہے ہيں کہ وه اسی سلسلہ کی ايک فرد تھے جس ميں سے ہر ک ياحکام اب تک کتابوں کے صفحات پر م
ايک اپنے دور کے حاالت کے مطابق کاروان بشر کو منزل کمال انسانيت تک پہنچانے کے لئے رہنمائی کا فرض انجام ديتا 

  رہا۔ اور اپنے کردار کی رفعت سے "معراج انسانيت" کی نشان دہی کرتا رہا۔ 

  امام رضا
آپ کو جس خاص صورت حال سے دوچار ہونا پڑا وه آپ کے زمانہ کے عباسی خليفہ مامون کا قبول ولی عہدی کے لئے 

آپ کو مجبور کرنا تھا بالکل اسی طرح جيسے آپ کے مورث اعلٰی حضرت اميرالمومنين علی مرتضٰی کے سامنے چوتھے 
جو منجانب هللا آپ کو حاصل تھی اسے دنيا نے تسليم نہيں کيانمبر پر حکومت پيش کی گئی ظاہر ہے کہ يہ وه امامت نہ تھی 

تھا بلکہ وہی اپنے نقطہ نظر والی جمہوری خالفت تھی جس کی پيشکش آپ کے سامنے کی گئی تھی اور اسی لئے آپ نے 
س عنوان اس سے شديد انکار فرمايا مگر جب لوگوں کا اصرار قيام حجت کے قريب پہنچ گيا تو چونکہ ايک داعی حق کو ج

سے سہی ايک موقع اگر خلق خدا کی اصالح کا مل جائے چاہے وه کسی لباس ميں ہو، اسے نظرانداز نہيں کرنا چاہئے۔ اب 
آپ نے ان کے اصرار کو قبول فرما ليا۔ اسی طرح اب امام رضا کے سامنے مامون اقتدار کی پيشکش کر رہا تھا۔ مورخين 

سے گفتگوئيں ہوئيں اور مامون نے بار بار اصرار کيا اور آپ ہر مرتبہ انکار  متفق ہيں کہ آپ نے انکار فرمايا۔ کثرت
فرماتے تھے۔ اور آپ کا ارشاد تھا کہ ميں هللا کی بندگی ہی کو بس اپنے لئے باعث فخر سمجھتا ہں اور اقتدار دنيا سے تو 

ھُمَّ اَل َعھََد کناره کشی ہی کرکے بارگاه اٰلہی ميں بلندی کی اميد رکھتا ہوں اور جب وه اصر ار کرتا تھا تو آپ کہتے تھے: اَللّٰ
  َو نْعَم النَِّصْير۔  ااِلَّ َعْھِدَک َو ال ِوألتہ اِِ◌الَّ ِمْن قَْبلَِک فََوْفقنِْی ااِلقاَمِة ِدْينَک واحيّآِء ُسنَّتِہ نبِيَّک نِْعَم اْلَمْولیٰ 

ہی حکومت ہے جو تيری جانب سے ہے ہاں مجھے "پروردگار! عہده تو وہی عہده جو تيری طرف سے ہے اور حکومت و
توفيق عطا فرما کہ تيرے دين کے شعائر کو قائم کروں اور تيرے رسول کی سنت کو زنده کروں۔ تو بہترين مالک اور 

  بہترين مددگار ہے۔" 
طور پراس ميں ايک طرف صحيح اسالمی نظريہ حکومت کی تبليغ ہو رہی تھی جس سے آپ کے انکار کا پس منظر واضح 

نماياں ہو رہا تھا اور دوسری طرف اقامت دين اور احيائے سنت کے لئے اپنے جذبہ بے قرار کا مظاہره تھا جو بعد از 
  اصرار بسيار ولی عہدی کے قبول کرنے کے پس منظر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ 

مہ دار نہ ہوں گا نہ امور سلطنت پھر آپ نے جب ولی عہدی قبول کی تو يہ شرط کر لی کہ ميں حکام کے غرل و نصب کا ذ
ميں کوئی دخل دوں گا۔ ہاں جس معاملہ ميں مشوره ليا جائے گا کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق مشوره دے ديا کروں گا 

يہ وه کام تھا جو آپ کے جد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب خلفائے ثٰلثہ کے دور ميں بغير کسی عہده و منصب کے 
  اب وہی حضرت امام علی بن موسی الرضا ولی عہدی کے نام کے بعد انجام ديں گے۔ انجام ديتے تھے 

معلوم ہوتا ہے کہ شخصيت ايک ہی ہے صرف زمانہ کا فرق ہے اور سامنے کی حکومت کے رويہ کا فرق ہے کہ پہلے 
عہده کی پيشکش دور والوں نے کسی عہده کی پيشکش جناب امير کے لئے اپنے سياسی مفاد کے خالف سمجھی اور اب 

اپنے سياسی مصالح کے لئے مناسب سمجھی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو اختالف ہے وه سلطنت وقت کے رويہ ميں 
  ہے مگر رہنمائے دين کے موقف ميں کوئی فرق نہيں ہے اقبال کے لفظوں ميں کہ ليجئے کہ: 

  
  حقيقِت ابدی ہے مقام شبيری، 

  می بدلتے رہتے ہيں انداِز کوفی و شا
  

پھر ولی عہدی کے بعد آپ نے اپنی سيرت بھی وہی رکھی جو شہنشاه اسالم ما نے جانے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب
کی سيرت رہی۔ آپ نے اپنے دولت سرا ميں قيمتی قالين بچھوانا پسند نہيں کئے۔ بلکہ جاڑے ميں بالوں کا مکمل اور گرمی 

منے اليا جاتا تھا تو دربان، سائيس اور تمام غالموں کو بال کر اپنے ساتھ کھانے ميں ميں چٹائی کا فرش ہوا کرتا تھا کھانا سا
  شريک فرماتے تھے۔ 

پھر اسی عباسی سلطنت کے ماحول کو پيش نظر رکھ کر جہاں صرف قرابت رسول کی بنا پر اپنے کو خلق خدا پر حکمرانی
نظر نہ کی جاتی تھی آپ اپنے اوپر رکھ کر برابر اس کا اعالن  کا حقدار بنايا جاتا تھا اور کبھی اپنے اعمال و افعال پر

فرماتے تھے کہ قرابت رسول کوئی چيز نہيں ہے جب تک کردار انسان کا ويسا نہ ہو جو خدا کے نزديک معيار بزرگی ہے 



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

 
 

يں۔ چنانچہ جب ايک شخص نے حضرت سے کہا کہ: خدا کی قسم آباؤاجداد کے اعتبار سے کوئی شخص آپ سے افضل نہ
حضرت نے فرمايا: "ميرے آباؤاجداد کو جو شرف حاصل ہوا وه بھی صرف تقوٰی اور اطاعت خدا سے۔" ايک دوسرے 

موقع پر ايک شخص نے کہا کہ "وهللا آپ بہترين خلق ہيں۔" حضرت نے فرمايا۔ "اے شخص بے سمجھے قسم نہ کھا جس کا 
  تقوٰی مجھ سے زياده ہو وه مجھ سے افضل ہے۔" 

ن عباس کا بيان ہے کہ حضرت فرماتے ہيں: ميرے تمام لونڈی غالم آزاد ہو جائيں اگر اس کے سوا کچھ اور ہو کہ ابراہيم ب
ميں اپنے کو محض رسول هللا سے قرابت کی وجہ سے اس سياه رنگ غالم سے بھی افضل نہيں جانتا (اشاره فرمايا اپنے 

  ے نزديک اس سے افضل ہوں گا۔ ايک غالم کی جانب) ہاں جب عمل خير بجا الؤں تو هللا ک
يہ حقيقت ميں تقريباً ايک صدی کی پيدا کی ہوئی عباسی سلطنت کی ذہنت کے خالف اسالمی نظريہ کا اعالن تھا اور وه اب 

  اس حيثيت سے بڑا اہم ہو گيا تھا کہ وه اب اسی سلطنت کے ايک رکن کی طرف سے ہو رہا تھا۔ 
حول کا اثر نہيں پڑتا بلکہ وه ہر ماحول ميں کسی نہ کسی طرح اپنے فرض کو انجام معلوم ہوتا ہے کہ يہ وه ہيں جن پر ما

  ديتے رہتے ہيں جو انسانيت کی عملی معراج ہے۔ 

  امام محمد تقی
آپ پانچويں برس ميں تھے جب آپ کے والد بزرگوار امام رضا سلطنت عباسيہ کے ولی عہد ہو گئے اس کے معنی يہ ہيں 

نے کے بعد ہی آپ نے آنکھ کھول کر وه ماحول ديکھا جس ميں اگر چاہا جاتا تو عيش و آرام ميں کوئی کہ سن تميز پر پہنچ
کمی نہ رہتی مال و دولت قدموں سے لگا ہوا تھا اور تزک و احتشام آنکھوں کے سامنے تھا پھر باپ سے جدائی بھی تھی 

ميں تھے۔ اور پھر آپ کو آٹھواں ہی برس تھا کہ امام رضا  کيونکہ امام رضا خراسان ميں تھے اور متعلقين تمام مدينہ منوره
  نے دنيا ہی سے مفارقت فرمائی۔ 

يہ وه منزل ہے کہ جہاں ہمارے تاريخی کارخانہ تحليل و توجيہہ کی تمام دوربينيں بيکار ہو جاتی ہيں۔ کسی دينوی مکتب اور 
ے ہيں۔ ہاں ايک معصوم کے لئے معصوم بزرگوں کی تعليمدرسگاه ميں تو نہ ان کے آباؤاجداد کبھی گئے نہ يہ جاتے نظر آت

و تربيت ناقابل انکار ہے مگر يہاں معصوم باپ سے چار پانچ برس کی عمر ميں جدائی ہو گئی۔ ايک توارِث صفات ره جاتا 
ہے مگر ہر ايک جانتا ہے کہ اس سے صالحيت کا حصول ہوتا ہے۔ فعليت کے لئے پھر اسباب ظاہری کی ضرورت ہے۔ 
مگر يہ تاريخی واقعہ ہے کہ امام محمد تقی نے بچپن کی جتنی منزليں اس کے بعد طے کيں وه ابھی شباب کی سرحد تک 

بھی نہ تھيں کہ آپ کی سيرت بلند کی مثاليں اور علمی کمال کی تجلياں دنيا کی آنکھوں کے سامنے آگئيں۔ يہاں تک کہ امام 
بر علمائے وقت سے مباحثہ ہوا تو سب کو آپ کی عظمت کے سامنے سر رضا کی وفات کے بعد ہی شاہی دربار ميں اکا

  تسليم خم کرنا پڑا۔ 
اب يہ واقعہ کوئی صرف اعتقادی چيز بھی نہيں ہے بلکہ مسلم الثبوت طور پر تاريخ کا ايک جز ہے يہاں تک کہ اس مناظره 

  ميں ديا۔ کے بعد اسی محفل ميں مامون نے اپنی لڑکی ام الفضل کو آپ کے حبالہ عقد 
يہ سياست مملکت کا ايک نئی قسم کا سنہرا جال تھا جس ميں امام محمد تقی کی کمسنی کو ديکھتے ہوئے خليفہ وقت کو 

  کاميابی کی پوری توقع ہو سکتی تھی۔ 
  جيسا کہ ميں نے اپنے رسالہ "نويں امام" (شائع کرده اماميہ مشن) ميں لکھا ہے۔ 

ول کی ذات سے اتنا اختالف نہ تھا جتنا ان کے صفات سے۔ وه ہميشہ اس کے درپے رہتے "بنی اميہ کے بادشاہوں کو آِل رس
تھے کہ بلندی اخالق اور معراج انسانيت کا وه مرکز جو مدينہ ميں قائم ہے اور جو سلطنت کے مادی اقتدار کے مقابلہ ميں 

وه گھبرا گھبرا کر مختلف تدبيريں کرتے ايک مثالی روحانيت کا مرکز بنا ہوا ہے يہ کسی طرح ٹوٹ جائے اسی کے لئے 
  تھے۔ امام حسين سے بيعت طلب کرنا اسی کی ايک شکل تھی اور پھر امام رضا کو ولی عہد بنانا اسی کا دوسرا طريقہ۔ 

فقط ظاہری شکل ميں ايک کا انداز معاندانہ اور دوسرے کا طريقہ ارادت مندی کے روپ ميں تھا مگر اصل حقيقت دونوں 
ايک تھی۔ جس طرح امام حسين نے بعيت نہ کی تو وه شہيد کر ڈالے گئے اسی طرح امام رضا ولی عہد ہونے کے  باتوں کی

باوجود حکومت کے مادی مقاصد کے ساتھ نہ چل سکے تو آپ کی شمع حيات کو زہر کے ذريعہ سے ہميشہ کے لئے 
  خاموش کرديا گيا۔ 

تھا کہ امام رضا کا جانشين آٹھ نو برس کا ايک بچہ ہے جو تين چاربرس اب مامون کے نقطٔہ نظر سے يہ موقع انتہائی قيمتی
پہلے ہی باپ سے چھڑا ليا جا چکا تھا۔ حکومت وقت کی سياسی سوجھ بوجھ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو اپنے طريقہ پر 

ئی خطرناک، قائم ہے النا نہايت آسان ہے اور اس کے بعد وه مرکز جو حکومت وقت کے خالف ساکن اور خاموش مگر انتہا
  ہميشہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔ 
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مامون امام رضا کی ولی عہدی کی مہم ميں اپنی ناکامی کومايوسی کا سبب تصور نہيں کرتا تھا اس لئے کہ امام رضا کی 
کے سن زندگی ايک اصول پر قائم ره چکی تھی اس ميں تبديلی نہيں ہوئی تو يہ ضروری نہيں کہ امام محمد تقی آٹھ برس 

  ميں خاندان شہنشاہی کا جز بنا لئے جائيں تو وه بھی بالکل اپنے بزرگوں کے اصول زندگی پر برقرار رہيں۔ 
سوا ان لوگوں کے جو ان مخصوص افراد کے خداداد کماالت کو جانتے تھے اس وقت کا ہر شخص يقيناً مامون کا ہم خيال ہو

ابت کر ديا کہ جو ہستياں عا م جذبات کی سطح سے باالتر ہيں اور يہ گا۔ مگر حضرت امام محمد تقی نے اپے کردار سے ث
بھی اسی قدرتی سانچے ميں ڈھلے ہوئے ہيں جن کے افراد ہميشہ معراج انسانيت کی نشاندہی کرتے آئے ہيں آپ نے شادی 

کرايہ پر لے کر اس ميں  کے بعد محل شاہی ميں قيام سے انکار فرمايا اور بغداد ميں جب تک قيام رہا آپ ايک عليحده مکان
قيام پذير ہوئے او رپھر ايک سال کے بعد ہی مامون سے حجاز واپس لے جانے کی اجازت لے لی۔ اور مع ام الفضل کے 

مدينہ تشريف لے گئے اور اس کے بعد حضرت کا کاشانہ گھرکی ملکہ کے دينوی شاہزادی ہونے کے باوجود بيت الشرف 
سکا۔ ڈيوڑھی کا وہی انداز رہا جو اس کے پہلے تھا۔ نہ پہرے دار اورنہ کوئی خاص روک امامت ہی رہا۔ قصر دنيا نہ بن 

ٹوک۔ نہ تزک نہ احتشام۔ نہ اوقات مالقات کی حدبندی۔ نہ مالقاتيوں کے ساتھ برتاؤ ميں کوئی فرق۔ زياده تر نشست مسجد 
ھے۔ راويان حديث احاديت دريافت کرتے نبوی ميں رہتی تھی جہاں مسلمان حضرت کے وعظ و نصيحت سے فائده اٹھاتے ت

تھے۔ طالب علم مسائل پوچھتے تھے اور علمی مشکالت کو حل کرتے تھے۔ چنانچہ شاہی سياست کی شکست کا نتيجہ يہ تھا
  کہ آخر آپ کا بھی زہر سے اسی طرح خاتمہ کيا گيا جس طرح آپ کے بزرگوں کا اس سے پہلے کيا جاتا رہا تھا۔ 

  امام علی نقی
  کی زندگی ميں بھی وہی خصوصيتيں موجود ہيں جو آپ کے آباؤ اجداد ميں تھيں۔  آپ

آپ کو متوکل نے مدينہ سے بلوا کر سامرے ميں نظربند کيا اور متعدد اشخاص کی نگرانی آپ پر قائم کی۔ مگر آپ کے 
ثال تھی اور ہميشہ اس مشن اخالق حميده نے ہر ايک کو متاثر کيا۔ آپ کی خاموش زندگی صحيح اسالمی سيرت کی عملی م

کی جو تبليغ دين و شريعت کا تھا حفاظت کرتے رہے۔ ايسے موقعوں پر جب جذباتی انسان يا تو مرعوب ہو کر دوسرے کا ہم
رنگ ہو جائے يا مشتعل ہو کر مرنے مارنے پر تيار ہو جائے يہ ضبط نفس معراج انسانيت کا نمونہ تھا کہ نہ اپنے جاوه 

  تا تھا اور نہ تصادم کی صورت پيدا کی جاتی تھی۔ عمل کو چھوڑا جا
متوکل کا دربار جہاں شراب کا دور چل رہا تھا۔ اس ميں امام کی طلبی اور جام شراب کا پيش کياجانا اور آپ کے انکار پر يہ

اور محاسبہ  فرمائش کہ کچھ اشعار ہی سنائيے اور آپ کا اس موقع سے وعظ کے لئے گنجائش نکالنا اور بے اعتباری دنيا
نفس کی دعوت پر مشتمل وه اشعار پڑھنا جنہوں نے اس محفل عيش کو مجلس وعظ ميں تبديل کرکے وه اثر پيدا کيا کہ 

حاضرين زاروقطار رونے لگے اور بادشاه بھی چيخيں مار مار کر گريہ کرنے لگا۔ يہ انہی حضرت زين العابدين کے وارث 
  بن زياد و يزيد ميں اظہار حقائق کے کسی موقع کو کبھی نظرانداز نہيں کيا۔ کا کام ہو سکتا تھا جنہوں نے دربار ا

قيد کے زمانہ ميں آپ جہاں بھی رہے آپ کے مصلے کے سامنے ايک قبر کھدی ہوئی تيار رہتی تھی۔ يہ ظالم طاقت کو اس 
اتھ ميں جو ہے وه جان کا لے کے باطل مطالبہ اطاعت کا ايک خاموش اور عملی جواب تھا يعنی زياده سے زياده تمہارے ہ

  لينا مگر جو موت کے لئے اتنا تيار ہو وه ظالم حکومت سے ڈر کر باطل کے سامنے سر کيوں خم کرنے لگا۔ 
پھر بھی مثل اپنے بزرگوں کے حکومت کے خالف کسی سازش وغيره سے آپ کا دامن ايسا بری رہا کہ باوجود دارالسلطنت

ے سخت ترين جاسوسی نظام کے آپ کے خالف کوئی الزام کبھی عائد نہيں کيا جا سکا۔ کے اندر مستقل قيام اور حکومت ک
حاالنکہ عباسی سلطنت اب کمزور ہو چکی تھی اور وه دم توڑنے کے قريب تھی مگر آل محمد نے ان حکومتوں کو ہميشہ 

  ئی۔ اپنی موت مرنے کے لئے چھوڑا۔ ان کے خالف کبھی کسی اقدام کی ضرورت محسوس نہيں فرما

  امام حسن عسکری
آپ کے دور حيات کا اکثر حصہ عباسی دارالسلطنت سامرا ميں نظربندی يا قيد کی حالت ميں گزرا مگر اس حالت ميں آپ 
کی بلندکرداری اور سيرت بلند کے مظاہرات سے جو اثر پڑا اس کا تجزيہ موالنا سيد ابن حسن صاحب جارچوی نے بہت 

  اچھے الفاظ ميں کيا ہے۔ 
اروں رومی اور ترکی غالم جو آہستہ آہستہ دربار خالفت ميں رسوخ پا رہے تھے اور اپنی ان رشتہ دار عورتوں کی مدد ہز

سے جو بادشاه کے حرم ميں دخيل تھيں اعلٰی عہدوں اور منصوبوں پر فائز ہوتے جا رہے تھے۔ خليفہ کی اخالقی کمزوريوں
ے متنفر ہو جاتے مگر ان ائمہ دين نے جو خليفہ کی بدکرداريوں کے مقابلہ کو ديکھ کر بالکل اسالم سے بيگانہ اور دين س

ميں ايک اعلٰی درجہ کی سيرت پيش کرتے تھے اسالم کا بھرم رکھ ليا۔ اور مسلم معاشرے کو بالکل برباد ہونے سے بچا ليا۔ 
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ٰی نمونوں پر نگاہو ڈالتے تو ان کوجب عامة الناس آل رسول کے ان بہترين عمائد کو ديکھتے اور سيرت و کردار کے ان اعل
دارالحکومت …يقين آ جاتا کہ دين اسالم کچھ اور چيز ہے اور اس کا نام لے کر ملکوں پر حکمرانی کرنا کچھ اور شے ہے

اور شاہی دربار کے قرب ميں ائمہ دين کی موجودگی نے اسالم کو ايک بڑے انقالب سے بچا ليا۔ بنی اميہ کے مظالم سے 
لوگوں نے اقربائے نبی کے دامن ميں پناه لی تھی اور سمجھتے تھے کہ اب ہم اسالم کی حقيقی تعليم سے روشناس تنگ آ کر 

اور اس کے احکام پر عمل پيرا ہوں گے جب عباسيوں کی آمد بھی دينی اور معاشرتی گتھيوں کو نہ سلجھا سکی تو فطری 
ن پذير معاشره پيدا کرنے سے قاصر ہے مگر ائمہ اہل بيت کے طور پر لوگوں کو يہ احساس پيدا ہو چال کہ اسالم ہی ام

وجود نے مسلمانوں کو مطمئن کر ديا کہ اسالم کے صحيح مبلغ ابھی تک برسراقتدار نہيں آئے اور ان کو اصالح امت، 
ے بلکہ وه قابويافتہتشکيل سيرت و تعمير اخالق کا موقع نہيں مال۔ اس لئے ملک کی بدحالی اور تباہی کا ذمہ دار اسالم نہيں ہ

  ۔ )٣جماعت ہے جو اسالم کا نام لے کر دنيا کے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ (تذکره محمد و آل محمد جلد 
باوجود يہ کہ اپنے دور امامت ميں آپ کی تقريباً پوری زندگی قيد و بند ميں رہی پھر بھی اپنے جد بزرگوار اميرالمومنين اور

جب اسالم کو آپکی مدد کی ضرورت پڑی تو ظالم حکومت کے بڑھائے ہوئے فرياد کے ديگر اسالف کی سيرت کے مطابق 
ہاتھ کو کبھی ناکام واپس جانے نہ ديا۔ چنانچہ جب قحط کے موقع پر ايک عيسائی راہب نے بارش کراکے اپنی روحانيت کے

ے تو اس وقت امام حسن عسکری مظاہره سے دارالسلطنت عباسيہ کے بہت سے مسلمانوں کے ارتداد کے آثار پيدا کر ديئ
  تھے جنہوں نے اس کے طلسم کو شکستہ کرکے مسلمانوں کی استقامت کا سامان بہم پہنچايا۔ 

اس کے عالوه آپ نے سچے پرستاراِن دين کی دينی تعليم و تربيت کے فريضہ کو نظرانداز نہيں کيا۔ اس کے لئے اپنی 
حد بھر خود مسائل شرعيہ کا جواب ديتے تھے اور جن مسائل ميں طرف سے سفراء مقرر کئے جو اپنی بصيرت علمی کی 

امام سے دريافت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی ان کا خود مناسب موقع پر امام سے جواب حاصل کرکے سائل کی تشفی کر 
پر صرف ديتے تھے۔ انہی کے ذريعہ سے امواِل خمس کی جمع آوری ہوتی تھی اور وه تنظيم سادات اور ديگر دينی مہمات 

  ہوتا تھا۔ اس طرح سلطنت دينوی کے متوازی حکومت دينی کا پورا اداره کاميابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ 
پھر آپ نے قيد و بند کے اسی شکنجہ ميں جو وقتاً فوقتاً رہا کيا معارف اسالمی کی خدمت بھی جاری رکھی۔ چنانچہ بعض 

کتب اہل سنت ميں بھی درج ہيں۔ تفصيل کے لئے ہمارا رسالہ  آپ کے احاديث شيعہ جوامع حديث ميں درج ہيں اور بعض
"حسن عسکری" ديکھئے جو اماميہ مشن سے شائع ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کے تالمذه نے بھی آپ کے افاداِت علمی مرتب 

  کئے ہيں ان کا تذکره بھی مذکوره رسالہ ميں مالحظہ ہو۔ 

  امام منتظر عّجل هللا فرجہ
ی آخری کڑی خود مادی نگاہوں سے اوجھل ہے پھر اس کی سيرت زندگی کا اس زمانہ کی مادی ذہنيت يہ سلسلٔہ آل محمد ک

  والے کو اندازه ہی کيونکر ہو سکتا ہے؟ 
بے شک ہم قطعی دالئل کی بنا پر چونکہ آپ کے وجود اور غيبت کو تسليم کرنے پر مجبور ہيں اور آپ کو انہی مقاصد کا 

کے اسالف کرام ہميشہ محافظ رہے اس لئے ہم يقين رکھتے ہيں کہ آپ پرده غيب ميں بھی ان محافظ جانتے ہيں جن کے آپ 
  فرائض کو انجام دے رہے ہيں جو بحيثيت منصب آپ کے ذمہ ہيں۔ 

اس سلسلہ ميں آپ کے عمل کو اپنے آبائے طاہرين عليہم اسالم کی زندگی کے ساتھ جو مماثلت ہے اس پر ہم نے اپنے رسالہ
" (شائع کرده اماميہ مشن لکھنٔو) ميں کافی تفصيل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جس کا ہر شخص مطالعہ کر "وجود حجت

  سکتا ہے۔ 
  

  والّسالم! 
 علی نقی النقوی 

 

 


