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 فہرست

   شھادت حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا
   شہادِت حضرت مسلم بن عقيل

   شہادِت حبيب ابن مظاہر
   شہادِت شہزاده قاسم عليہ السالم

   شہادِت شہزاده علی اکبر عليہ السالم
   شہادِت شہزاده علی اصغر عليہ السالم

   روِز عاشور
   امام زين العابدين پر غشی کا طاری ہونا

   حضرت امام حسين کا سفِر غربت اور ميداِن شہادت ميں آنا
   لم ابن عوسجہشہادِت مس

   مجلس شب ِ عاشور
   مجلس شاِم غريباں

   جناِب رباب نے ننھی سی پيشانی اور خشک ہونٹوں پر بوسہ
   شام اور امير تيمور کا واقعہ

   اسيراِن اہِل بيت کی زنداِن شام سے ِرہائی، جناِب زينب کا شام سے لے کر مدينہ تک قيامت خيز بين کرنا۔
   انقالب آفرين خطبہدرباِر يزيد ميں بنت ِ زہرا کا 
   مخدراِت عصمت کی اسيری

   نوِک سناں پر مظلوم امام کا سر
   امام حسين وصيت

   سکينہ کا ميداِن کربال ميں جاکر اپنے مظلوم باپ کی الش کو تالش کرنا
   ہنده کا خواب ميں جناِب رسالتمآب کو ديکھنا

   شہادِت وہب
 کينہ کی زنداِن شام ميں شہادت جناِب س

 

 

  

  روايات عزا
   روايات از رئيس الحفاظ عالمہ حافظ کفايت حسين نور هللا مرقده

  وفاِت حضرت فاطمة الزہرا

  جناِب سيده ، جن کے بارے ميں جناِب رسوِل خدا نے بار بار ارشاد فرمايا: 
"فاطمہ ميرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اُسے غضبناک کيا، اُس نے مجھے غضبناک کيا اور جس نے مجھے 

  س نے خدا کو غضبناک کيا"۔ غضبناک کيا، اُ 
وه فاطمہ جس کی تعظيم کيلئے جناِب رسالت مأب کھڑے ہوجاتے تھے اور اُن کو اُس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں خود 

تشريف فرماہوتے تھے۔ وہی فاطمہ تھيں اور باپ کے اس عالِم ظاہر سے رخصت ہونے کے تھوڑے دنوں بعد والد کی 
  قبر پر فرياد کررہی تھيں: 

با! ميں اب وه فاطمہ نہيں رہی۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وه مصائب پڑے جو اگر دنوں پر پڑتے تو وه تاريک راتوں "با

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



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

 
 

  ميں بدل جاتے"۔ 
زمانے نے کچھ ايسا سلوک کياکہ سيده باپ کی ياد اور چند لوگوں کے طرِز عمل کی وجہ سے ہمہ وقت گرياں رہتی 

زہرا کے گھر پہنچ کر اُنہيں باپ کا پُرسہ ديا جاتا، کچھ تسلی دی جاتی۔ ميں کيا تھيں۔ چاہئے تو يہ تھا کہ جناِب فاطمہ 
عرض کروں، اُلٹا يہ ہوا کہ لوگوں نے جناِب امير کے پاس آکر يوں کہنا شروع کيا کہ يا علی ! سيده سے کہيں کہ اپنے 

  ور دن کا چين ختم ہوگيا ہے۔ رونے کا کوئی وقت مقرر کرليں، اُن کے رونے کی آواز سے ہمارا راتوں کاآرام ا
آخر کار ہوا يہ کہ جناِب امير نے جنت البقيع ميں ايک چھوٹا سا شاميانہ نصب کرديا جسے "بيت الحزن" کہا جانے لگا۔ 
جناِب سيده صبح کی نماز کے بعد حسنين شريفين کو ساتھ ليتيں اور بيت الحزن تشريف لے جاتيں، وہيں سارا دن عبادِت 

  اور باپ کو ياد کرکے رويا بھی  خدا بھی کرتيں
  کرتی تھيں۔ايک روز جناِب امير نے ديکھا کہ جناِب سيده نے آٹا گوندھ رکھا ہے، بچوں کو نہال کر 

  کپڑے پہنادئيے ہيں اور گھر کے ديگر کاموں ميں مصروف ہيں۔ جناِب امير نے پوچھا: 
  دنياوی کاموں ميں منہمک ہيں؟" "اے رسوِل خدا کی دختر! کيا وجہ ہے کہ آج آپ بڑی دلچسپی سے 

فرماتی ہيں:"يا ابا الحسن !آج ميں اپنے رب سے مالقات کرنے والی ہوں، چونکہ آپ ميری تجہيز و تکفين ميں مشغول 
ہوجائيں گے، ميں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ ميرے بچوں کا کسی کو خيال نہ رہے، لٰہذا ميں نے بچوں کے کپڑے 

  انا بھی تيار کرديا ہے"۔ تبديل کردئيے ہيں اور کھ
کچھ دير کے بعد جناِب سيده اپنے حجرئہ عبادت ميں تشريف لے گئيں۔ اُِم ايمن سے فرمايا کہ کچھ دير کے بعد مجھے 
آواز دينا، اگر جواب نہ آئے تو سمجھنا کہ ميں اپنے رب کے پاس پہنچ چکی ہوں۔ مختصر يہ کہ جناِب سيده کا انتقال 

  سيده کو وصيت کے مطابق غسل ديا، کفن پہنايا، روتے ہوئے کہا:  ہوا۔ جناِب امير آئے،
"يا رسول هللا!مجھے افسوس ہے، آپ کی امانت جس طرح ميرے پاس آئی تھی، ميں اُسی حالت ميں نہيں لوٹا رہا۔پہلو 

  زخمی ہے، کيا کروں؟ آپ کی ہدايت ہے کہ صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کروں"۔ 
امير نے بچوں کو آواز دی کہ آؤ بچو! ماں کا آخری ديدار کرلو۔ امام حسن آئے، کچھ دير  جب ميت تيار ہوئی، جنابِ 

  ماں کو ديکھ کر روتے رہے۔ امام حسين کہنے لگے: 
  "اماں! ميں حسين ہوں، مجھ سے باتيں کرو۔ ميرا دل پھٹ جائے گا، مجھے پيار کرو"۔ 

ين کوسيده نے سينے سے لگا ليا۔ ہاتف غيبی کی آواز آئی: يا عزاداراِن حسين !جناِب سيده کے ہاتھ نمودار ہوئے، حس
علی ! حسين کو الگ کرليں ورنہ قيامت ٹوٹ پڑے گی۔ امير المٔومنين نے امام حسين کوماں سے جدا کيا۔ جناِب زينب و 

شب کی تاريکی  اُِم کلثوم نے بھی ماں کو الوداع کہا اور پھر رسول کی پياری خدا کی کنيز خاص، خاتوِن جنت کا جنازه
ميں اُٹھا۔گنتی کے چند دوست ہمراه تھے اور پھر زمانہ کی ستم ظريفی مالحظہ فرمائيں، پُر آشوب دور کا تصورکريں، 
جناِب امير کو سيده کی قبر چھپانی پڑ گئی۔ ايک نہيں بلکہ کئی قبروں کے نشان بنائے گئے تاکہ يہ پتہ نہ چل سکے کہ 

  سيده کی قبر کونسی ہے؟ 

  دِت مسلم بن عقيلشہا
حضرت امام عليہ السالم درباِر وليد کی طرف روانہ ہونے لگے تو بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا کہ آقا! ہم آپ کو اکيال 
تو نہيں جانے ديں گے۔ چنانچہ جناِب عباس ، جناِب علی اکبر ، جناِب قاسم اور بنی ہاشم کے جوان امام عليہ السالم کے 

ه پر پہنچے تو آپ نے فرمايا کہ ديکھو! مجھے تنہا باليا ہے۔ تم ميرے ساتھ اندر نہ آؤ۔ اگر ساتھ چل پڑے۔ جب درواز
ميری آواز بلند ہو تو تم آجانا۔ چنانچہ يہ سب کھڑے ہوگئے۔امام حسين عليہ السالم اندر تشريف لے گئے۔ وليد کے ساتھ 

ميں يہ لکھا ہوا تھا کہ يزيد کا باپ مر گيا ہے اور  مروان بھی بيٹھا ہوا تھا۔ حاکِم مدينہ نے وه خط آپ کو دکھايا جس
  يزيدکا يہ حکم ہے۔ 

امام عليہ السالم نے فرمايا کہ بھئی ديکھو! اس قسم کی چيزيں پوشيده نہيں ہونی چاہئيں۔ جو کچھ بھی ہو، اعالنيہ ہونا 
معقول فرمارہے ہيں۔ اچھا تو آپچاہئے تاکہ سب کو معلوم ہوجائے کہ کس کی کيا رائے ہے۔ اُس نے کہا کہ بات تو آپ 

جاسکتے ہيں۔ امام حسين اُٹھنے لگے تو مروان نے يہ کہا:ديکھووليد! حسين اگر اس وقت چلے گئے تو پھر تيرے ہاتھ 
کبھی نہ آئيں گے۔ ابھی ان کو گرفتار کرلے يا قتل کروادے۔ امام حسين عليہ السالم نے جب يہ بات اُس کی زبان سے 

  آپ نے فرمايا: سنی تو ايک مرتبہ 
"ايسی عورت کے بيٹے جو اپنے وقت ميں نيک نام نہ تھی، تيری مجال ہے کہ تو مجھے گرفتار کرسکے يا قتل 

  کردے؟ " 



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

 
 

اِس فقرے ميں آواز بلند ہوگئی اور باہر جوجوان کھڑے تھے، اُن کے کانوں تک پہنچ گئی اور ايک مرتبہ بنی ہاشم اندر 
يہ السالم تھے۔ عجيب انداز ہے ، تيورياں چڑھی ہوئيں، آپ نے آتے ہی کہا: موال داخل ہوگئے۔ سب سے آگے عباس عل

! بات کيا ہوئی؟ آپ نے فرمايا:عباس ! کچھ نہيں، چلو ميں بھی چل رہا ہوں۔ کس کی مجال تھی کہ جو زبان سے کوئی 
  لفظ بھی کہہ سکے۔ 

  اور ان کو جانے کيلئے تيار ہونے کا حکم ديا۔  خير! امام عليہ السالم نے تيارياں کيں۔ اپنے عزيزوں کو جمع کيا
امام حسين عليہ السالم نے جانے کی تياری مکمل کرلی۔ آخر ميں ابن عباس پھر آئے۔ چونکہ يہ مخلص تھے، اس لئے 
پھر کہنے لگے:فرزند ِ رسول! آپ کيوں جارہے ہيں؟ اُدھر نہ جائيے۔ مدينہ چلے جائيے۔ کوفے کے لوگ تو کبھی کسی

ھ وفا نہيں کرتے۔ امام فرماتے ہيں:بھائی ابن عباس!ميں جہاں بھی چال جاؤں، دشمن ميرے ساتھ جائيں گے۔ حتٰیکے سات
کہ اگر سوراِخ نمل ميں بھی چال جاؤں تو وہاں بھی ميرے دشمن مجھے قتل کرنے کيلئے پہنچ جائيں گے اور اگر 

لئے کوفے کی طرف جارہا ہوں اور تم مجھ سے  مدينے جاؤں تو ميرے نانا کے حرم کی بے حرمتی نہ ہوجائے۔ اس
  اس کے بعد کچھ نہ کہو۔ 

انہوں نے پھر اصرار کيا تو امام عليہ السالم نے صرف اتنا کہا:اچھا کل صبح تک تو ديکھو کيا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، 
بالکل تيار کھڑے ہيں۔ ابن عباس نے غالم کو بھيجا، وه واپس آگيا۔ اُس نے اپنے آقا سے آن کر کہا کہ امام حسين تو 

شہزادياں ہودجوں ميں بيٹھ چکی ہيں۔ آپ کے اصحاب گھوڑوں کی باگيں پکڑے ہوئے صرف حکم کے منتظر ہيں۔ يہ 
سن کر عبدهللا ابن عباس دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آکر کہا:فرزند رسول! کيا اراده کر ہی ليا؟ آپ نے فرمايا: ہاں 

ا آئے تھے اور مجھ سے فرما رہے تھے:حسين ! تيری قبر کی جگہ تيرا انتظار کررہی بھئی! اب کچھ نہ کہو۔ رات نان
ہے۔ ابن عباس وہاں کھڑے ہيں، جہاں ايک اونٹ ہے جس کے ہودج ميں جناِب فاطمہ زہرا کی بڑی بيٹی جناِب زينب 

  بيٹھی ہوئی ہيں۔ 
پرده داروں کو تو نہ لے جائيے۔ جناِب زينب کے اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ اچھا آپ جائيے۔ ليکن ان بيبيوں، اِن 

کان ميں جب يہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمايا: بھائی ابن عباس! يہ کيابات کہہ رہے ہو؟ کيا ميں ُرک سکتی ہوں۔ ميں 
  اپنے مظلوم بھائی کو کبھی نہيں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ يہ قافلہ روانہ ہوگيا۔ 

ذی ) ٩ہی کوفہ کی طرف روانہ کرديا ہوا تھا اور وہاں جناِب مسلم نو(حضرت مسلم بن عقيل کو آپ نے پہلے سے 
الحجہ کو شہيد ہوگئے۔ دو بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ پتہ نہيں کہ وه کہاں کہاں رہے۔ آخر ميں وه بھی گرفتار ہوگئے۔

اُنہيں اپنے ساتھ لے اور دس سال کی تھيں۔ جناِب مسلم ) ٩قيد خانے ميں ڈال دئيے گئے۔ چھوٹے بچوں کی عمريں نو(
گئے تھے۔ جب امام حسين نے فرمايا: مسلم تم چلے جاؤ ميری طرف سے نائب ہوکر کوفے اور وہاں کے حاالت سے 

مجھ کو مطلع کرو۔ تو عرض کرتے ہيں: ميں گھر ہو آؤں؟ فرمايا: ہاں، اجازت ہے۔ وہاں سے جو نکلے تو اِن دو بچوں 
  يرے ساتھ بڑے مانوس ہيں، اگر اجازت ہو تو ان کو بھی ليتا جاؤں؟ کو الئے اور عرض کرتے ہيں: آقا! يہ م

امام حسين عليہ السالم نے بچوں کی شکليں ديکھيں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فرماتے ہيں:ہاں بھائی مسلم ! ان کو 
يہ بچے بھی دريا کے بھی ليتے جاؤ کيونکہ ان کيلئے بھی جگہ معين ہوچکی ہيں۔جناِب مسلم وہاں شہيد ہوگئے۔ بعد ميں

  کنارے شہيد کردئيے گئے۔ 
امام حسين عليہ السالم کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ايک منزل پر نماِز صبح باجماعت ادا ہوئی۔ نماز کے بعد آپ 
کی حالت يہ ہے کہ سر جھکائے بيٹھے ہيں، کسی سے بات نہيں کررہے۔ اصحاب پريشان ہيں کہ کيا معاملہ ہے۔ آج 

ہيں؟ ايک مرتبہ آپ نے خود ہی سر اُٹھايا اور کہا بھائيو! ذرا کوفے کے راستے کی طرف ديکھتے رہو۔  کيوں پريشان
اگر وہاں سے کوئی آنے واال نظر آئے تو ميرے پاس لے آؤ۔ چند منٹ کے بعد ايک شخص نے کہا:آقا! مجھے ايک 

آپ نے کہا کہ ہاں، اس شخص کو  شخص دور سے نظر آرہا ہے کہ اس طرف آرہا ہے اور يہی کوفے کا راستہ ہے۔
ذرا ميرے پاس لے آؤ۔ آنے والے شخص نے دور سے جب قافلے کو اُترتے ہوئے ديکھا اور ايک شخص کو اپنی طرف

آتے ديکھا تو راستہ کاٹنا چاہا۔ اتنے ميں يہ گھوڑے کو دوڑا کر وہاں پہنچ گيا اور قريب پہنچ کر کہا: بھائی! تم ڈرو 
کہا کہ کيابات ہے؟ اُس نے کہا:ہمارا سردار تمہيں بال رہا ہے۔ اگر تمہيں تکليف نہ ہو تو ذرا  نہيں۔ وه ُرک گيا اور

  ہمارے سردار کے پاس چلو۔ 
اُس نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اُس نے کہا کہ وه اميرالمٔومنين کے فرزند، نواسٔہ رسول، حسين عليہ السالم ہيں۔ 

کہنے لگا کہ ميں چلنے کو تيار ہوں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے۔ وه آ کر امام عليہ  يہ جو سنا تو وه مطمئن ہوگيا اور
السالم کے سامنے کھڑا ہوگيا۔ آپ نے سر اُٹھايا، فرماتے ہيں: بھائی کدھر سے آرہے ہو؟ اُس نے کہا : موال ! ميں 

:موال ! ذرا اُٹھ کر الگ ہوں تو ميں کوفے سے آرہا ہوں۔ يہ جو سنا تو اُس کے چہرے کا رنگ متغير ہوگيا۔ اُس نے کہا
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کچھ بيان کروں۔ آپ نے فرمايا: بھائی! گھبراؤ نہيں، يہ سب ميرے اپنے ہيں۔ اُس نے ايک مرتبہ اپنے سر سے عمامہ 
اُتار کر زمين پر پھينکا اور کہا:آقا!ميرے موال حسين ! ميں کوفے سے جب چال ہوں تو يہ ديکھ کر چال ہوں کہ مسلم 

  کی گليوں ميں پھرائی جارہی ہے اور مسلم کا سرکوفے کے دروازے ميں لٹکا ہوا ہے۔  کی الش کوفے
يہ جو امام حسين عليہ السالم نے سنا تو بے ساختہ آنسو نکل آئے اور رونے لگے۔ تمام اصحاب اور عزيزوں کی 

نب سالم هللا عليہا کے خيمے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوگئے۔ تھوڑی دير کے بعد امام عليہ السالم اُٹھے، جناِب زي
ميں پہنچے۔ زينب بھائی کو اس طرح ديکھ کر گھبراگئيں۔ مگر کچھ پوچھا نہيں۔ فرمايا: ميری بہن زينب !ذرا مسلم کی 
بيٹی رقيہ کو لے آؤ۔ يہ بچی پانچ ، چھ سال کی تھی۔ جب وه الئی گئی، آپ نے زانو پر بٹھايا، اُس کے سر پر شفقت کا 

کو پيار کيا۔ اس کے بعد فرماتے ہيں: بہن زينب ! وه گوشوارے جو ہم نے کبھی لئے تھے، ذرا ان کو لے ہاتھ پھيرا، اُس
آؤ۔ اپنے ہاتھ سے اُس کے کانوں ميں گوشوارے پہنائے، سر پر ہاتھ پھيرتے رہے۔ بچی آخر اہِل بيت کے گھر کی تھی۔ 

يں؟ يہ شفقت تو آپ يتيموں کے ساتھ فرمايا کرتے ہيں؟ کچھ گھبرا گئی اور پوچھنے لگی: چچاجان! ميرے بابا تو زنده ہ
  فرمايا: بيٹی!اگر تمہارا باپ زنده نہيں تو حسين تو زنده ہے۔ اس کے بعد حسين کو اپنا باپ سمجھنا۔ 

ارے مسلم کی بيٹی رقيہ خوش قسمت تھی کہ باپ کا انتقال ہوا تو حسين موجود تھے۔ ہائے سکينہ کی قسمت!جب امام 
 سے اُٹھے تو کسی نے تسلی نہ دی بلکہ شمر کے طمانچے کھائے اِس بچی نے!! حسين دنيا 

 

 روايات عزا

 

  شہادِت حبيب ابن مظاہر

آج ميں چاہتا ہوں کہ امام حسين عليہ السالم کے اصحاب کے متعلق کچھ عرض کروں کيونکہ اگر ايسا نہ کروں گا تو موال 
امام حسين مجھ سے ناراض ہوجائيں گے کہ ميرے باوفا اصحاب کو کيوں بھول گيا، لٰہذا اجمالی حيثيت سے چند فقرے سن 

  ليجئے۔ 
تھے۔ امام حسين عليہ السالم نے اُن کو باليا نہ تھا، سوائے ايک حبيب ابن مظاہر يہ وه سب تھے جو بنی ہاشم کے عالوه 

کے، باقی لوگ سب ساتھ ہوگئے تھے، يہ سمجھ کر کہ يہ سفر وہی ہے جس کے بعد آپ مدينہ نہ آئيں گے۔ يہ سمجھ کر ساتھ 
اہر کو تو جو خط آپ نے لکھا تھا، اس ہوئے تھے کہ حسين مرنے جارہے ہيں۔ لٰہذا ہم ان سے پہلے مريں گے۔ حبيب ابن مظ

کی ضرورت نہ تھی۔ وه تو آہی رہے تھے مگر جناِب زينب کو فرمائش ہوگئی تھی اور حسين اپنی بہن کا دل رکھنا چاہتے 
تھے بيٹھے تھے بہن بھائی۔ جناِب زينب نے عرض کيا: بھيا! چاروں طرف سے فوجيں آرہی ہيں۔ آپ بھی تو اپنے دوستوں 

کو لکھ ديجئے کہ وه آپ کی مدد کيلئے آجائيں تو امام حسين نے فرمايا: اچھا بہن!يعنی آپ يہ نہيں چاہتے تھے ميں سے کسی
  کہ بہن کا دل ذرا بھی ُدکھے۔ 

  بيٹھ کر خط لکھا اور خط ميں لکھتے ہيں: 
  "اِلَی اْلفَقِْيہ"۔ 

ر ہو سکے تو آجاؤ۔ جناِب زينب سے کہا کہ بہن هللا اکبر۔ آپ لکھتے ہيں، ہم چاروں طرف سے گھرے جارہے ہيں۔ حبيب! اگ
تمہاری خاطر ميں نے خط لکھ ديا ہے تو عرض کرتی ہيں: بھيا! ذرا سنا تو ديجئے۔ امام حسين نے سنايا تو عرض کيا: بھيا! 

  ايک فقره ميری طرف سے بھی لکھ ديجئے۔ فرمايا، کيا؟ کہا: 
  "اَْلَعَجْل، اَْلَعَجْل"۔ 

  جلدی سے آجاؤ"۔  "حبيب! اگر آنا ہے تو
بھيج ديا ايک شخص کو۔ اُدھر حبيب کی حالت يہ ہے کہ ايک دن پہلے مہندی خريدنے گئے ہيں بازار ميں۔ مسلم ابن عوسجہ 

ملے۔ آپس ميں دعا و سالم ہوا تو حبيب نے کہا: بھائی مسلم! يہ کوفے ميں کيا ہورہا ہے؟ تلواروں پر صيقل کسے جارہے 
وں ميں بجھائی جارہی ہيں۔ يہ کس بڑی لڑائی کا اہتمام کيا جا رہا ہے؟ تو مسلم ابن عوسجہ نے کہا: ہيں۔ نيزوں کی انياں زہر

حبيب! اتنے غافل بيٹھے ہو، تمہيں پتہ ہی نہيں کہ يہ کس سے لڑنے کا سامان ہے؟يہ ميرے اور تمہارے موال حسين کے قتل 
  بالکل قريب آگياوه وقت۔  کی تيارياں ہورہی ہيں۔ حبيب نے کہا: اچھا! وقت آگيا۔ کہا،
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حبيب نے جو مہندی خريدی تھی، وه پھينک دی کہ اب اس کی ضرورت نہيں۔ اب ميری داڑھی ميرے خون سے خضاب کی 
جائے گی۔گھر چلے آئے۔ متفکر اور پريشان دوسرے دن دستر خوان پر بيٹھے ہوئے تھے کہ ايک مرتبہ دروازے پر دستک 

: امام حسين کا قاصد ہوں، يہ خط ديا ہے۔ خط ہاتھ ميں لے کر آنکھوں سے لگايا، بوسے ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ اُس نے کہا
دئيے۔ تھوڑی دير تک کھڑے ہوئے روتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے خط کو بند کرکے آنسو پوچھ کر گھر ميں آئے، بيٹھ 

زوجہ نے پوچھا کہ کيا لکھا ہے؟  گئے بالکل خاموش! بی بی نے کہا کہ کس کا خط ہے؟ حسين فاطمہ زہرا کے فرزند کا۔
کہا کہ باليا ہے۔ کہا ، کيا خيال ہے؟ کہنے لگے کہ ميں سوچ رہا ہوں۔ اُس مٔومنہ نے ناراض ہوکر کہا: حبيب بوڑھے 

ہوگئے، اب بھی زندگی سے محبت!! فاطمہ کا بيٹابالئے اور تم سوچو۔ اگر تم نہيں جاتے ہو تو يہ ميری چادر تم اوڑھ لو۔ 
گی۔ يہ سن کر خوش ہوگئے حبيب اور کہنے لگے: مصلحت کی بناء پر ميں نے يہ بات کہی تھی۔ ميں بڑا خوش ميں جاؤں 

  ہوں کہ تمہاری عقيدت يہ ہے۔ 
بہرحال حبيب نکلے، راستوں کو کاٹتے ہوئے کربال ميں پہنچے۔ امام حسين عليہ السالم خيمہ ميں تشريف فرما تھے۔ جب 

  ام حسين عليہ السالم نے فرماياجناِب علی اکبر سے: اے ميرے بيٹے! تھوڑی ُدور ره گئے حبيب تو ام
  "اِْستَْقبِْل َعمََّک اْلَحبِْيَب"۔ 

جناب علی اکبر ، جناِب قاسم ، تمام شہزادے استقبال کيلئے آگے بڑھے۔ حبيب نے جب شہزادوں کو ديکھا تو گھوڑے سے 
کے قريب بڑھے تو اصحاب نے نعرئہ تکبير بلند کيا۔اس نعرئہ کود پڑے۔ اُن کے ہاتھ چومتے ہوئے آگے آئے۔ امام حسين 

تکبير کی آواز خيموں ميں پہنچی۔ جناِب زينب نے فضہ سے کہا: ذرا ديکھنا کہ نعرئہ تکبير کيوں بلند ہوا؟ فضہ آئيں، پوچھا، 
پہنچادو اور کہہ دو کہ حبيب واپس گئيں اور کہا:آقا زادی! حبيب آگئے۔ جناِب زينب نے کہا: فضہ حبيب بھائی کو ميرا سالم 

بھائی! آپ نے ہم پر بڑا احسان کيا ہے۔ فضہ نے آ کہ کہا کہ حبيب! آقازادی سالم کہہ رہی ہيں۔ حبيب نے جب يہ سنا تو اپنے
  منہ پر طمانچے مارنا شروع کردئيے کہ ميں اور اِس قابل کہ فاطمہ زہرا کی بيٹی مجھے سالم کہيں۔ 

کہ امام حسين نے اُن کو باليا تھا۔ ويسے يہ خود تيار بيٹھے تھے۔ باقی لوگوں ميں بہت سے ايسے بہرحال يہ ايک واقعہ تھا 
بھی تھے جو يہ سن کر کہ امام حسين مدينہ کی طرف نہيں جارہے، مکہ سے خود گھروں سے نکل پڑے تھے۔ بہرحال ميں 

کر چلے کہ اب نہ آئيں گے۔ موال کی  عرض کررہا تھا کہ بچوں کو رخصت کرکے چلے تھے، اپنی بيويوں سے يہ کہہ
  خدمت ميں پہنچ رہے ہيں۔ رسول هللا کی خدمت ميں جائيں گے تو سرخروہوکر جائيں گے۔ 

کبھی آپ نے يہ سنا کہ کسی صحابی نے يہ کہا ہوکہ پياسا ہوں؟ ايک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تھے تو آپس ميں يہی 
  تو ہنستے ہوئے جانا، ان کو ہماری تکليف کا احساس نہ ہونے پائے۔ باتيں کرتے تھے کہ ديکھو! حسين کے پاس جانا 

عاشور کی رات ايک وقت امام حسين عليہ السالم گئے ہيں جناِب زينب کے خيمے ميں۔ جناِب زينب اُس وقت رورہی تھيں۔ 
گرد پہره دے رہے  پوچھتی ہيں: بھيا! يہ جو آپ کے ساتھی ہيں، ان پر آپ کو بھروسہ تو ہے؟ اس رات اصحاب خيموں کے

تھے۔ اس طرف اُس وقت بُرير تھے۔ يہ آواز اُن کے کانوں ميں پڑ گئی۔ ايک مرتبہ گھبراگئے۔ بلند آواز ميں آواز دی کہ اے 
اصحاِب حسين ! ذرا اِدھر آؤ۔ فاطمہ کی بيٹی کو ہم پر اعتبار نہيں، ذرا جاکر اطمينان دال دو۔ اُس وقت انہوں نے تلواروں کی 

ٹکڑے ٹکڑے کرکے پھينک ديا اور سب نے يک زبان ہوکر کہا:فاطمہ کی بيٹی!يہ تلواريں جب تک ہمارے ہاتھوںميانوں کو 
ميں ہيں، آپ کے بھائی حسين کو کوئی زخم نہيں آسکے گا۔ جناِب زينب نے دعائيں ديں(کتنے خوش نصيب تھے وه لوگ 

  جنہيں زينب دعائيں ديں)۔ 
کسی کو اپنی اوالد کی فکر ہے نہ ماں باپ ياد ہيں، نہ بہن بھائيوں کا خيال ہے، نہ کسی کوصبح کا وقت جو ہوا(هللا اکبر)۔ نہ 

  اپنا گھر ياد ہے۔ اگر ياد ہے تو حسين کا نام اور اگر کوئی چيز سامنے ہے تو حسين کی تصوير! 
يں، اصحاب عرض کرتے ہيں ايک آواز آتی ہے: موال ! ميرا آخری سالم قبول کريں۔ ميں دنيا سے جارہا ہوں۔ حسين آتے ہ

کہ آپ ٹھہر جائيں، ہم لے آتے ہيں۔ آپ فرماتے ہيں، نہيں! ميرے بھائيو! اُس نے مجھے باليا ہے، خاموش۔ جو حکم امام ايک
دوسرے سے کہہ رہا تھا، ذرا تم ٹھہر جاؤ، مجھے جانے دو، ميری الش پہلے آجائے۔ ميں پہلے جان دوں گا۔ وه کہتا ہے کہ 

جھے جانے ديں۔ جوان کہتے ہيں کہ لڑنے کا زمانہ ہمارا ہے، آپ بوڑھے ہوچکے ہيں، آپ ٹھہرئيے۔ بوڑھے آپ ٹھہريں، م
کہتے ہيں: تمہارے رہنے کے دن ہيں، ہمارے مرنے کے دن ہيں تو ہميں پہلے جانے دو۔ موال اجازت ديجئے،ہم آپ کے 

  يا سے جانے والے ہيں۔ دشمنوں سے جہاد کريں گے۔ ہر ايک کو ايک خوشی اور وه يہ کہ آج دن
جب بھی اصحاب کا ذکر آتا ہے ، مجھے يہ واقعہ ضرور ياد آتا ہے۔ ايک تھے بنی شاکر کے سردار، عابس اُن کا نام تہجد 

گزار، پيشانی پر سجدوں کا نشان، جب يہ مقابلہ کيلئے آئے تو کسی نے کہہ ديا کہ يہ عرب کا مشہور بہادر بنی شاکر کا 
وئی شخص تنہا اس کا مقابلہ نہيں کرسکتا ۔ اس آواز کے بعد تير آنے شروع ہوئے جو قريب تھے۔ شہسوار عابس ہے۔ ک

انہوں نے پتھر پھينکے۔ عابس مسکرائے اور مسکرانے کے بعد سر سے لوہے کا خول اُتارا، زره اُتاری اور غالم جو ساتھ 
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غالم نے کہا: ميرے آقا! يہ کيا کررہے ہيں؟ يہ ميداِن  تھا، اُسے دے کر کہا : لے جاؤ، ميں نے تم کو بخشا، لے جاؤ انہيں۔
جنگ ہے۔ آپ نے فرمايا: سمجھتا ہوں کہ ميداِن جنگ ہے۔ غالم نے پوچھا کہ پھر يہ کيوں اُتار ديں؟ فرماتے ہيں: اگر يہ ره 

  جائيں گی تو مرنے ميں دير ہوجائے گی۔ 
کہيں آپ نے سنا ہے۔ عورتيں اپنے بچوں کو سنوار سنوار  مرنے ميں دير ہوجائے گی هللا اکبر۔ موت کا اس طرح سے شوق

کر بھيج رہی ہيں۔ آپ ايک الش الئے ہيں اور اسے لٹادياجہاں اور الشيں لٹائی تھيں۔ آپ کو جو اُن کی وفائيں اور خدمتيں ياد 
اداريوں کو ياد آئيں تو کھڑے ہوکر رونے لگے۔ آنکھوں پر رومال رکھے رو رہے ہيں۔ اُن کی اطاعت گزاريوں اور وف

کرکے کہ ايک خيمے کا پرده اُٹھا۔دس يا گياره برس کا بچہ نکال، چھوٹا سا عمامہ سر پر بندھا ہوا ہے۔ ايک تلوار کمر ميں 
بندھی ہوئی ہے۔ بچے کا قد چھوٹا، تلوار لمبی، زمين پر خط ديتے ہوئے چلی آرہی ہے۔ بچے نے اِدھر اُدھر کچھ نہ ديکھا، 

پہنچا اور پاؤں پر گر پڑا۔ امام حسين متوجہ ہوئے، جھک کر بچے کو اُٹھايا، سينے سے لگايا، بيٹا! تم  سيدھا امام کے پاس
کيسے نکل آئے، ديکھو يہ تير آرہے ہيں۔ وه بچہ کہتا ہے کہ ميرے آقا! مجھے مرنے کی اجازت ديجئے۔ميں آپ کے 

  دشمنوں سے جنگ کرنے نکالہوں۔ 
ی نہيں ہے۔ تو خيمے ميں چال جا۔ اُس نے کہا: موال ! اب خيمے ميں نہيں جاؤں گا۔ اب آپ نے فرمايا: تيری يہ عمر جنگ ک

خيمے ميں جائے گی تو ميری الش جائے گی۔ آپ نے فرمايا: تو کس کا بيٹا ہے؟ تيرے باپ کا نام کيا ہے؟ تو وه بچہ کہتا ہے
حسين نے اس بچے کو پيارکيا اور فرماتے کہ يہی تو ميرے باپ کی الش ہے جس پر آپ کھڑے ہوئے رو رہے ہيں۔ امام 

ہيں: بيٹا! تو اپنی ماں کے پاس چال جا۔ تيری ماں کيلئے تيرے باپ کی جدائی کا غم کافی ہے۔ تو اُسے اپنی جدائی کا غم نہ 
اں نے دے۔ يہ جو سننا تھا تو وه کہتا ہے: موال ! يہ عمامہ ميری ماں نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے۔ يہ تلوار بھی ميری م

ميری کمر سے باندھی ہے ۔ ايک مرتبہ خيمے سے آواز آئی، ميرے آقا! ميرے بچے کو اجازت دے ديں تاکہ ميں زينب کے 
  سامنے سرخرو ہوجاؤں۔ 

  شہادِت قاسم ابن امام حسن
حسن امام حسن عليہ السالم جب دنيا سے جارہے تھے اور زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے تو امام 

ايک عالم کرب ميں تھے۔ جب آخری وقت آيا تو آپ نے فرمايا: ميرا قاسم کہاں ہے؟ ذرا باللو۔ اس وقت جناِب قاسم کی عمر 
  صرف تين سال کی تھی۔ 

جناِب قاسم کو اليا گيا۔تين سال کا بچہ ، امام حسن نے سينے سے لگايا۔ اُس کا منہ چوما۔ بہت دير تک سينے سے لگائے 
ے۔ اب باپ کو جو روتے ديکھا تو يہ بچہ بھی چيخ چيخ کر رونے لگا۔ امام حسن نے خاموش کروايا اور ہوئے روتے رہ

فرمانے لگے: بيٹا قاسم ! تم بہت چھوٹے ہو، اس لئے تم سے کچھ نہيں کہنا چاہتا۔ بس اتنی سی بات بھولنا نہيں، يہ تعويذ 
ياده سخت وقت دنيا ميں معلوم ہو کہ اس سے زياده سخت وقت تمہارے بازو پر باندھے ديتا ہوں۔ جب کبھی تمہيں سب سے ز

  نہيں آسکتا تو ذرا اس کو کھول کر ديکھ لينا اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ ذرااس کا خيال رکھنا، يہ گم نہ ہونے پائے۔ 
حسن کے عاشق تھے۔ يہ تعويذ بندھا ہوا ہے، عاشور کا دن آگيا۔ اب بچے کی عمر ہے تيره سال۔ امام حسين اپنے بھائی امام 

عام کتابوں ميں ہے کہ جب کبھی امام حسن اور امام حسين ايک جگہ بيٹھ جاتے تھے تو امام حسين بڑے بھائی کے سامنے 
  گفتگو نہيں کرتے تھے۔ اتنی بات تھی اور اتنا احترام تھا۔ 

زينب کے بچوں کی الشيں حسين لے آئے اورعاشور کا دن جب آيا تو يہ بچہ کئی دفعہ آيا، کئی بچوں کی الشيں آگئيں۔ جناِب 
بھی ايک دو بچوں کی الشيں آگئيں۔ يہ بچہ گھر ميں جاتا تھا اور پھر نکلتا تھا اور چچا کے پاس آتا تھا۔ ميرا يہ خيال ہے کہ 

مجھے  ماں بھی کہتی تھيں کہ بيٹا ابھی تک اجازت نہيں لی۔ چنانچہ آتے تھے جناِب قاسم اور عرض کرتے تھے ، چچاجان!
بھی تو اجازت ديجئے۔ امام حسين بچے کی صورت ديکھتے تھے اور بھائی حسن ياد آجاتے تھے۔ امام حسين گلے سے لگا 

کر روديتے تھے اور فرماتے تھے کہ بيٹا! ابھی ذرا ٹھہرجاؤ۔ جناِب قاسم اس اُلجھن ميں تھے کہ اب کيا کروں؟ چچا اجازت 
  نہيں ديتے۔ 

با نے کہا تھا کہ جب دنيا ميں سب سے زياده سخت وقت آجائے تو اس تعويذ کو ديکھ لينا۔ جناِب قاسمايک مرتبہ خيال آيا کہ با
ايک طرف چلے گئے۔ وہاں جاکر کھوال يہ تعويذتو اس ميں لکھا تھا کہ بيٹا قاسم !جس دن تم تعويذ کھولو گے، وه عاشوره کا 

اگر ميں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کرديتا۔ دن ہوگا۔ميرا بھائی چاروں طرف سے گھر چکا ہوگا۔ بيٹا! 
ميں نہ ہوں گا، تم ہوگے۔ ميری عزت کا خيال رکھنا۔ جس وقت جناِب قاسم نے يہ پڑھا تو اس خط کو لے کر آئے اور کہا کہ 

ے بابا کی وصيت ہے جو چچا جان! اب ذرا يہ خط تو ديکھ ليجئے، ميں کيا کروں، ميں کس طرح نہ جاؤں ميدان ميں؟ مير
آج مجھے معلوم ہورہی ہے۔امام حسين عليہ السالم نے وه خط پڑھا۔ بھائی کی محبت ياد آگئی۔ قاسم کو سينے سے چمٹا ليا او 
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  رکافی دير تک روتے رہے شبير بلکہ امام بيہوش ہوکر گر پڑے۔ 
ہ السالم کسی کی رخصت کے وقت بيہوش ہوئے تمام واقعہ کربال ميں آپ کسی کتاب ميں نہ ديکھيں گے کہ امام حسين علي

ہوں، يہاں تک کہ جناِب علی اکبر گئے ہيں تو امام حسين نے خود سوار کيا ہے۔ خود اپنا عمامہ اُتار کر علی اکبر کے سرپر 
  رکھا ليکن قاسم کی روانگی کے وقت بھائی حسن کو ياد کرتے ہوئے اتنا روئے کہ بيہوش ہوگئے۔ 

جناِب قاسم نے عرض کی کہ اب تو اجازت ديجئے۔ فرماتے ہيں کہ بيٹا جاؤ!اب ميں کيا کروں، مگر جب ہوش ميں آئے تو 
اپنی ماں سے تو پوچھ لو۔آئے__جناِب قاسم __دروازے ميں کھڑی ہيں اُّم فروه__ديکھتے ہی کہتی ہيں:بيٹا! اجازت مل گئی؟ 

کو سرخرو کرو۔جناِب قاسم آئے اور اميرالمٔومنين عليہ السالم  قاسم نے کہا: اماں مل گئی۔ فرماتی ہيں:اچھا بيٹا جاؤ اور ماں
کے پوتے تھے، آخر داِد شجاعت دی مگر چاروں طرف سے جب گھر گئے تو کسی کی تلوار لگی،کسی کا نيزه لگا۔ 

ارے گھوڑے سے جو گرے تو عزاداراِن اہِل بيت ! اِدھر کے گھوڑے اُدھرگزر گئے اور اُدھر کے گھوڑے اِدھرگزر گئے۔ 
تيره سال کا بچہ، اس کی ہڈيوں اور گوشت ميں تھا کيا، مگر گرتے گرتے آواز دی، چچاجان! اب ميں جارہا ہوں، ايک مرتبہ

  زيارت کرواديجئے۔ 
حسين روتے ہوئے آئے۔ يزيديوں کو تلوار سے ہٹايا۔ ارے قاسم کی الش پر پہنچے مگر قاسم کی ايسی حالت تھی کہ دنيا سے

م کواُٹھايا، منہ پر منہ رکھا، سينے کو سينے سے ماليا۔مگر تيره سال کے بچے کی الش کی حالت يہ تھی جاچکے تھے ۔ قاس
کہ پاؤں زمين پر گھسٹتے ہوئے آرہے تھے، ہوا کيا؟ گھوڑوں نے وه کيا جو کسی شہيد کے ساتھ نہيں ہوا۔ جب خيمے ميں 

قاسم کی الش زمين پر لٹا دی۔ ماں خيمے کے ساتھ کھڑی ہوئی پہنچے تو زينب انتظار ميں تھيں۔ امام حسين عليہ السالم نے 
ہيں اور ديکھ رہی ہيں۔ جب تک حسين رہے روئی نہيں جب حسين باہر نکلے، ايک مرتبہ کہا:بيٹا قاسم !ارے دولہا بن کر 

  آگئے، مجھے تم نے سرخرو کرديا۔ 

  شہادِت شہزاده علی اکبر
ھ عرض کرنا چاہتاہوں،عزاداراِن حسين ! امام حسين کا يہ فرزند پروردگاِر آج ميں صرف شہزاده علی اکبر کے متعلق کچ

عالم نے ايک نعمت دی تھی امام حسين کو۔ يہ وه فرزند تھا کہ تمام کتب تاريخ ميں يہ ہے کہ سر سے پاؤں تک يہ معلوم ہوتا 
ں گے۔ نانا کی تصوير ہونے کے تھا کہ رسول ہيں۔ کيسی خوشی ہوتی ہوگی امام حسين کو،جب علی اکبر کو ديکھتے ہو

ساتھ، باپ کے اتنے مطيع کہ دنيا ميں شايد ہی اتنی اطاعت باپ کی کسی بيٹے کے دل ميں ہو جتنی علی اکبر کے دل ميں 
  اطاعت کے جذبات تھے۔ 

ازے پر ميں نے بعض مقامات پر يہ بات پڑھی ہے کہ باہر کے لوگ مدينہ ميں آتے تھے اورامام حسين عليہ السالم کے درو
پہنچتے تھے، آواز ديتے تھے۔ امام حسين باہر تشريف التے تھے۔ وه لوگ کہتے تھے: موال ! ذرا اپنے فرزند علی اکبر 

کوبلوا ديجئے، تو امام حسين فرماتے تھے کہ علی اکبر سے کيا کام ہے؟ تو وه کہتے تھے کہ ہم نے رسول کی زيارت نہيں 
سے پاؤں تک رسول کی تصوير ہے۔ ہم اس لئے آئے ہيں کہ آپ کے فرزند کو ديکھ کی۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فرزند سر 

  ليں تاکہ رسول کی زيارت کا ہم کو ثواب مل جائے۔ 
اِن حاالت ميں امام حسين عليہ السالم کے دل ميں کيا کيا کيفيات پيدا ہوتی ہوں گی۔ راستے ميں ايک مرتبہ امام حسين ايک 

  ھے کچھ غنودگی سی آگئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو آپ نے اُٹھتے ہی ارشاد فرمايا: منزل پر مقيم تھے۔بيٹھے بيٹ
ِ َواِنَّااِلَْيِہ َراِجُعْوَن"  ّٰ ِ   "اِنَّا

تمام کے تمام ساتھی جو بيٹھے ہوئے تھے، گھبراگئے کہ کيا واقعہ آپ کے ذہن ميں آگيا کہ جس کی وجہ سے يہ کلمہ آپ کی
نہ تھی جو آپ سے يہ پوچھے۔ جناِب علی اکبر نے ديکھا کہ بابا کچھ خاموش ہيں۔ آگے زبان پر جاری ہوا۔کسی کی ہمت 

بڑھے اور عرض کرتے ہيں: بابا! آپ نے يہ کلمہ کيوں اپنی زبان پر جاری فرمايا۔ امام فرماتے ہيں:بيٹا! ذراميری آنکھ لگ 
پنی قبروں کی طرف جارہا ہے اور موت اُن کا گئی تھی تو ميں نے ايک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ يہ قافلہ ا

  استقبال کرنے کيلئے بڑھ رہی ہے۔ اس لئے ميں نے يہ فقره اپنی زبان پر جاری کيا۔ 
اس پر جناِب علی اکبر نے عرض کيا:بابا! کيا ہم حق پر نہيں ہيں؟ امام حسين نے فرمايا:بيٹا! ہم حق پر ہيں۔تو جناِب علی اکبر

ہم حق پر ہيں تو ہميں موت کی کيا پروا ہے؟ آنے ديجئے موت کو ہمارا استقبال کرنے کيلئے۔ امام نے فرمايا: بابا! جب 
  حسين کا دل خوش ہوگيا۔ 

حاکم شام نے ايک دن بيٹھے بيٹھے ذکر کيا کہ بھئی بتالؤ، اس زمانے ميں حقيقی حيثيت سے قابِل خالفت کون ہے؟ کسی نے
يزيد ہے، کسی نے کچھ کہا۔ اُس نے کہا: تم لوگ سب خوشامد کررہے ہو، مجھ سے کہا، تم ہو کسی نے کہا، تمہارا بيٹا 

پوچھو تو ميری نظر ميں امام حسين کا بيٹا علی اکبر ہے کہ سر سے پاؤں تک رسول کی شبيہ ہے۔ دشمنوں کی نظر ميں 
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ہوا۔ عاشوره کا دن آگيا۔ بس يہاں کے  علی اکبر ايسے تھے ، ہائے! کربال ميں حسين کا گھر ايسا برباد ہوا کہ پھر کبھی آبادنہ
  چند فقرے عرض کرنے ہيں۔ 

اوالد والو!اٹھاره برس کی عمر، ساتويں سے پانی بند ہے۔ پياس کا غلبہ، ہونٹ سوکھے ہوئے مگر باپ سے يہ عرض نہيں 
کہ بنی ہاشم ميں سب  کرتے کہ ميں پياسا ہوں ، کہيں ايسا نہ ہو کہ باپ کو تکليف ہو۔ بعض روايات سے يہ معلوم ہوتا ہے

  سے پہلے شہيد جناِب علی اکبر ہيں اور بعض روايات يہ بتالتی ہيں کہ سب سے آخر ميں جناِب علی اکبر شہيد ہوئے۔ 
بہرحال اگر بنی ہاشم کے آخری شہيد ہيں تو جب عزيزوں کی الشيں آگئيں، زينب کے بچوں کی بھی الشيں آگئيں، ہائے 

مسلم کے دو فرزند جو يہاں کربال ميں تھے، اُن کی الشيں بھی آگئيں اور اسی روايت کے  جناِب قاسم کی بھی الش آگئی۔
اعتبار سے جناِب عباس کے بازو بھی کٹ چکے تو جناِب علی اکبر آئے اور عرض کرتے ہيں:بابا! مجھے بھی اجازت 

ااور اتنا کہا کہ بيٹا! ذرا اس کوکھ ديجئے کہ ميں بھی جان نذر کردوں۔ امام حسين نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو ديکھ
جلی کے پاس بھی چلے جاؤ جس نے اٹھاره برس بڑی محنت سے پاال ہے۔ جناِب علی اکبر خيمے ميں آئے، جناِب زينب 
سمجھ گئيں کہ رخصت کيلئے آئے ہيں۔ بيبياں چاروں طرف حلقہ بنا کر رونے لگيں۔ جناِب علی اکبر عليہ السالم نے اپنی 

ضرت اُِم ليلٰی جو ماں ہيں، اُنہيں سمجھايا کہ آخر آپ يہ چاہتی ہيں کہ ميرا باپ شہيد ہو جائے اور ميں ره پھوپھی اور ح
  جاؤں۔ دنيا آخر کيا کہے گی؟ جناِب اُّم ليلٰی سے کہا کہ اماں! آپ تو مجھے اجازت ديجئے۔ 

پھوپھی۔ انہوں نے تمہيں پاال ہے۔ يہ اگر اجازت دے  جناِب اُّم ليلٰی نے کہا کہ بيٹا! ميں کون ہوں؟ جو کچھ ہيں يہ ہيں تمہاری
ديں تو ميں کس طرح سے منع کرسکتی ہوں۔آخر جناِب زينب نے اجازت دی۔ ايک شخص بيان کرتا ہے کہ ميں نے ديکھا کہ

م ہوا کہ علی خيمے کا پرده اُٹھتا ہے اور پھر گرجاتا ہے۔ پھر اُٹھا اور پھر گرگيا۔ ميں نے جب دريافت کيا تو مجھے يہ معلو
اکبر بيبيوں کو تسلی دے کر نکلنا چاہتے تھے کہ بہنيں لپٹ جاتی ہيں۔ بہنوں کو تسلی ديتے ہيں اور نکلنا چاہتے ہيں تو 

پھوپھی لپٹ جاتی ہيں: بيٹا! تھوڑی دير ہم شکِل پيغمبر کی زيارت کرليں۔ اس طرح يہ عمل پرده گرنے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر
  س طرح سے نکلے جيسے بھرے گھر سے جنازه نکلتا ہے۔ علی اکبر نکلے تو ا

امام حسين عليہ السالم کی خدمت ميں آئے، عرض کيا: پھوپھی سے اجازت لے لی، اماں بھی راضی ہوگئيں۔ اب آپ مجھے 
بر کے سر پراجازت ديجئے۔ يہ سننا تھا کہ امام حسين عليہ السالم اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہوگئے۔ اپنا عمامہ اُتار کر علی اک

رکھا۔ بيٹا! يہ عمامہ تمہارے نانا محمد مصطفٰے کا ہے۔ اس کو سر پر رکھ کر جاؤ، خود اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کيا۔
علی اکبر روانہ ہوئے۔ چند قدم چلے تھے ، منہ پھير کر ديکھا تو کيا ديکھا کہ حسين دوڑتے ہوئے چلے آرہے ہيں، فرمايا: 

  ، مجھے منہ موڑ کو شکل دکھالتے جاؤ، مجھے نانا ياد آرہے ہيں۔ بيٹا! جب تک سامنے رہو
جناِب علی اکبر آئے ميدان ميں۔ اب ميرے دل ميں بھی طاقت نہيں ہے کچھ، جنگ کی۔ کچھ يزيديوں کو قتل کيا۔ جو بھی 

طرف سے ہجوم ہوگيا مقابلے ميں آيا، مارا گيا، علی کے پوتے تھے ليکن ايک وقت آيا کہ سب نے مل کر حملہ کيا۔ چاروں 
اور چاروں طرف سے جب گھر گئے علی اکبر تو ايک شخص نے آکر سينے پر جو نيزه مارا اور وه نيزه جو نکال تو خون 
کا فواره جاری ہوگيا۔ ارے علی اکبر کی غيرت نے گوارا نہ کيا کہ گھوڑے سے گر جائيں۔ ايک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر 

۔گھوڑا فوج ميں گھس گيا۔ جس کے قريب سے گزرے، اُس نے تلوار کا وار کرديا۔ اس وقت گھوڑے کی گردن ميں ڈال دئيے
  ايسی حالت ميں جناِب علی اکبر نے آواز دی: 

  "يَااَبَتَاهُ َعلَْيُکْم ِمنِّْی اَلسَّاَلُم"۔ 

  شہادِت شہزاده علی اصغر
ہی ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ لوگ ياد کرليں کہ آج ملک ميں جابجا جھولے نکالے جارہے ہيں۔ شبيہ جھولے کی نکالی جار

ايک شير خوار بچہ بھی تھا جس کا جھوال خالی ہوگيا تھا۔ امام حسين عليہ السالم کے اِن بچوں پر پانی بند ہوگيا۔ کچھ کوزوں 
ديا۔ وه ميں پانی جو تھا، وه بڑے آدميوں نے يعنی جوانوں اور بوڑھوں نے ساتويں تاريخ کی شام ہی سے پينا چھوڑ 

سمجھتے تھے کہ پانی بند ہوگيا ہے۔ جو کچھ پانی ہے، اگر وه بچوں کيلئے ره جائے تو اچھا ہے۔ ہم اگر پئيں گے تو يہ ختم 
ہوجائے گا اور بچے تڑپنے لگيں گے۔چنانچہ بچوں کيلئے کچھ آٹھويں تک ہوگيا تھا، کيوں؟ اس لئے کہ امام حسين کے ساتھ 

 کتابوں ميں لکھا ہے کہ ساتويں تاريخ سے امام حسين اور اُن کے قافلہ پر پانی بند کرديا گيا تھا۔  بہت بڑا قافلہ تھا۔ليکن اکثر
آپ نے ساتويں کی شام، لوگوں سے کہا کہ بھائيو! چلے جاؤ، ديکھو اب مصيبتيں بڑھتی جارہی ہيں۔ اب پانی بند ہوگيا ہے۔ تم

  بچے ہيں۔ ان کو لے کر نکل جاؤ، کچھ لوگ نکل گئے۔ ان تکاليف کو برداشت نہ کرسکو گے۔ تمہارے ساتھ بال 
آٹھويں تاريخ آئی تو رات کو پھر آپ نے جمع کيا اور فرمايا: ہاں! اگر تم جاؤ گے تو يہ لوگ اور خوش ہوجائيں گے کہ تم 

 ا ہے۔ نے ميرا ساتھ چھوڑ ديا۔حضور! شب ِ عاشور بھی کچھ لوگ نکلے ہيں جب امام حسين نے خيمے ميں چراغ گل کردي
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جناِب سکينہ سے روايت ہے کہ ميں پھوپھی کی گود ميں تھی اور ميں يہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی جان! ميں پياس سے مر 
جاؤں گی تو ميری پھوپھی جان کبھی اس خيمے ميں لے جاتی تھيں، کبھی اُس خيمے ميں جاتی تھيں تو اس وقت ہم ايک 

ر کی آواز آرہی تھی۔ آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ديکھو! تمہيں يہ ايسے خيمے ميں تھے کہ جہاں سے پدِر بزرگوا
خيال ہوگا کہ ميرے نانا تم سے ناراض ہوجائيں گے۔ ميں نانا سے کہہ دوں گا کہ ميں نے خود بھيجا تھا۔ چنانچہ جناِب سکينہ 

  کہتی ہيں 
سے کہا کہ پھوپھی جان! کيا ميرے بابا کہ اس تاريکی ميں لوگ خيمے سے نکلنا شروع ہوگئے اور ميں نے اپنی پھوپھی 

تنہا ره جائيں گے تو گويا اس شب تک آپ نے رخصت کيا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی عاشور کی شب چوراسی بيبياں تھيں تو 
اتنے لوگ ساتھ تھے۔ پانی تو ساتويں محرم سے ختم ہوگيا تھا۔جب نويں تاريخ آئی تو بچے العطش العطش کہتے ہوئے ادھر 

ھر رہے تھے۔ مگر مجھے حيرت ہے کہ ميں نے جناِب سکينہ کے متعلق ديکھا ہے کتابوں ميں کہ کبھی کبھی دروازه اُدھر پ
پر آکر کہتی تھيں کہ بابا! پياس نے مار ڈاال ہے۔ کبھی يہ آواز ديتی تھيں، چچا! ميں پياس سے مرجاؤں گی۔مگر ميں نے آج 

نے آواز دی ہو۔ دراصل اپنے بچوں کو مائيں چھوڑتی نہ تھيں کہ تک نہ ديکھا کہ کسی امام کے صحابی کے کسی بچے 
  کسی خيمے پر جائيں يا کسی دروازے پر جائيں،کيوں، اس لئے کہ حسين ان کی آواز سن ليں گے تو انہيں تکليف ہوگی۔ 

ادھر سے اُدھر چلے  ساتويں تاريخ جو فوجيں آئيں کچھ اور زياده تو انہوں نے يہ کام کيا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے
گئے اور اُدھر سے اِدھر آگئے۔ زمين جو ہلنے لگی تو بيبيوں کے دل دہل گئے۔ اس فکر کی وجہ سے اور اس خوف کی 

وجہ سے علی اصغر کی والده کا دودھ خشک ہوگيا۔ امتحان تھا ناں!امتحان تھا کہ انتہائے مظلوميت بھی ديکھ لو اور انتہائے 
  ظلم بھی ديکھ لو۔ 

گہواره ميں پڑا ہوا ہے۔ ہونٹ خشک ہوچکے ہيں مگر رونے کی آواز نہيں۔ چوده دن کا تھا جب مدينہ سے روانہ ہوئے بچہ 
ہيں۔آج چھ مہينے کا ہوا ہے۔ پياس کی شدت سے آنکھوں ميں حلقے پڑ چکے ہيں۔ ہونٹ خشک ہيں مگريہ بچہ روتا نہيں۔ 

تو اس کو نگاه بھر کر ديکھ ليتا ہے۔ بہنيں آتی ہيں تو ان کو ديکھتا  کبھی پھوپھی کو ديکھ ليتا ہے، کبھی ماں قريب آتی ہے
  ہے يعنی زبان نہيں کہ کہے کہ پياسا ہوں اور روتا نہيں،اس لئے کہ غالباً خبر ہے اسے کہ سب ہی پياسے ہيں۔ 

ں کہ جاؤ! آج قربانی کا امام حسين عليہ السالم کے اصحاب جارہے ہيں۔ عورتيں اپنے بيٹوں کو سنوار سنوار کر بھيج رہی ہي
دن ہے۔حسين پر قربان ہوجاؤ۔ جناِب رباب جن کا بچہ ہے يہ جس کا نام ہے علی اصغر ۔ کبھی بچے کی طرف ديکھ کر کچھ 
سوچتی ہيں اور کبھی گود ميں لے کر اِدھر اُدھر ٹہلتی ہيں۔ جناِب رباب نے يہ بھی ديکھا ہے کہ جناِب زينب نے اپنے بچوں 

ن ميں بھيجا اور اُن کی الشيں آئيں۔جناِب رباب نے يہ بھی ديکھاکہ کس طرح سے قاسم کی الش خيمے ميںکو کس طرح ميدا
  آئی۔ 

يہ سب ہوچکا ہے۔ امام حسين عليہ السالم علی اکبر کی الش لے آئے ہيں، حتٰی کہ جناِب عباس عليہ السالم کی الش کو دريا 
کوئی نہ رہا تو ميدان ميں آئے اور فرماتے ہيں : کوفے اور شام کے  کے کنارے چھوڑ آئے ہيں اور اب کوئی نہ رہا۔ جب

رہنے والو! اب ميرا کوئی نہيں رہا۔ اب ميں اتنا زخمی ہوچکا ہوں کہ زنده نہ رہوں گا۔ ارے تھوڑا سا پانی پالدو۔ اِن لوگوں 
تماِم حجت کررہے ہيں۔عاشور کے جو جو جوابات تھے، وه آپ سے کيا عرض کروں! ايک مرتبہ يہ آواز ديتے ہيں اور اِ 

  کے دن يہ آواز آپ نے دو تين مرتبہ دی ہے: 
  "ھَْل ِمْن نَاِصٍر يَْنُصُرنَا،ھَْل ِمْن ُمِغْيٍث يُِغْيثُنَا"۔ 

 "کوئی مددگار ہے جو اس وقت ميری مدد کو آئے، کوئی فرياد رسی کرنے واال ہے جو اس وقت ميری فرياد رسی کرے"۔ 
سے تو کسی نے آواز نہ دی، کسی نے لبيک نہ کہا، البتہ خيموں کی طرف سے بيبيوں کے رونے  يہ آواز جو دی تو ادھر

اور شيون و فرياد کی آواز پہنچی۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے۔ جوں جوں خيمے کی جانب بڑھتے جاتے ہيں، بيبيوں کے 
ے پر پہنچے، آواز دی:بہن! ميں ابھی زنده گريہ و بکا کی آوازيں بلند ہوتی جاتی ہيں۔ آخر جلدی جلدی جناِب زينب کے خيم

ہوں۔ ارے تمہارے رونے سے يہ لوگ خوش ہورہے ہيں۔ تمہاری آوازيں بلند نہ ہوں جب تک ميں زنده ہوں۔ جناِب زينب نے 
ا کيا بھائی کی آواز سنی تو ايک مرتبہ دروازے پر آکر کہتی ہيں: بھيا! ذرا اندر تو آئيے۔ کيا قيامت ہوگئی۔ اندر گئے، فرماي

ہے؟ عرض کرتی ہيں: بھيا! نہيں معلوم آپ کی اس فرياد ميں کيا اثر تھا کہ علی اصغر نے جھولے ميں تڑپنا شروع کرديا 
اور پھر اس کے بعد اتنا تڑپے کہ جھولے سے گرگئے۔ ميں نے گود ميں اُٹھايا، قرار نہيں آتا۔ ماں گود ميں ليتی ہے تو چپ 

  اموش نہيں ہوتے۔ يہ حالت ديکھ کر بيبيوں ميں کہرام برپا ہوگيا ہے۔ نہيں ہوتے۔ بہنيں ليتی ہيں تو خ
امام حسين نے فرمايا:ہاں بہن ميں سمجھ گيا۔ ان کو تو ميں اليا تھا اور سوچ سمجھ کر اليا تھا۔ اچھا تو بہن! ميں ايسا کرتا 

ھی بچے کو ديکھتی ہيں، کبھی حسين کو ہوں کہ ان کو لئے جاتا ہوں۔ پانی مانگوں گا۔ جناِب علی اصغر کی خاموش ماں، کب
ديکھتی ہيں۔ امام حسين نے اپنی بہن سے فرمايا:علی اصغر کو مجھے دے دو، ميں لئے جارہا ہوں۔جب حسين کے ہاتھوں پر 
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آئے علی اصغر اور آپ دروازے کی طرف چلے تو ابھی تک مادِر علی اصغر خاموش کھڑی تھيں۔ جب حسين جانے لگے 
ی سے بڑھيں اور سامنے آکر عرض کيا:ميرے آقا!ذرا ميرے بچے کو مجھے دے ديجئے۔ امام حسين نے تو ايک مرتبہ تيز

ماں کی گود ميں دے ديا۔ بيبياں يہ سمجھيں کہ پيار کرنے کيلئے شايد لے رہی ہيں۔ ليکن کيا کيا جناِب رباب نے! گود ميں 
ہاں پہنچ کر صندوق کھوال،اس ميں سے علی اصغر کا ليتے ہی اپنے خيمے کی طرف چليں۔ اپنے خيمے ميں داخل ہوئيں۔ و

نيا کرتہ نکاال ۔ جسم پر جو کرتہ تھا،اُسے اتارا، نيا کرتہ پہنايا، آنکھوں ميں سرمہ لگايا اور بالوں ميں کنگھی کی۔ آخر ميں 
رہے ہو، واپس نہيں آؤ آستين کچھ اوپر کی طرف اُلٹائے اور فرماتی ہيں: بيٹا! جو خيمے سے گيا، واپس نہيں آيا۔ اب تم جا

گے۔بيٹا اگر تير لگ جائے تو رونا نہيں۔ اس کے بعد بچے کو الکر امام حسين سے عرض کيا:آقا! يہ ميرا تحفہ ہے، اس کو 
قبول کريں۔ يہ ميری طرف سے قربانی ہے۔امام حسين آئے ميدان ميں۔ بچے کيلئے پانی مانگا، کسی نے نہ ديا۔ فرماتے ہيں: 

بيٹے ہو، ميری روحانيت ميں شريک ہو۔ بيٹا! ميرے کہنے سے پانی نہيں ديتے۔ بيٹا! ذرا تم ہی مانگ لو۔  بيٹا! تم حسين کے
  اِس بچے نے کيا کيا؟ اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھيرنی شروع کردی۔ 
نے حرملہ سے کہا: حرملہ جلدی  حالت يہ ہوئی کہ يزيدی فوج کے لوگ منہ پھير کر رونے لگے۔ ابن سعد گھبرا گيا اور اُس

کر۔ اُس نے ايک تير جوڑا۔ تمام کتابوں ميں ہے کہ وه تين بھال کا تھا۔ لوہے کی بھاليں ، ننھا سا گال، حسين کے بازو سے 
 گال مال ہوا ہے۔ اِدھر سے تير آيا۔ کيا عرض کروں! کيا ہوا؟ ايک مرتبہ بچہ اُچھالاور تير حسين کے بازو ميں پيوست ہوگيا۔
امام حسين عليہ السالم نے تير جو کھينچا اوالد والو! تير جو کھينچا تو علی اصغر کا گال بھی تير کے ساتھ چال آيا۔ اس کے 
بعد فرماتے ہيں: بيٹا علی اصغر ! ب تمہارے گلے سے تير کھينچتا ہوں، اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے تير کھينچا۔ 

 ا! اماں کو سالم کہہ ديجئے گا کہ تيرا بيٹا رويا نہيں ہے۔ علی اصغر مسکرائے۔ مطلب يہ تھا، باب

 

 روايات عزا

 

  روِز عاشور

عاشوره کا دن، نماِز ظہر کا وقت آيا۔ کچھ اصحاب باقی ہيں۔ اُن ميں سے ايک عرض کرتے ہيں: فرزند رسول! زوال کا وقت
شروع ہوگيا۔ ميرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء ميں آخری نماز پڑھ ليں۔ امام حسين بڑے خوش ہوئے۔ کس طرح کی نماز 

جدھر فوج تير برسارہی تھی۔ حسين نماز ميں مصروف ہوئے۔ يہ آگے ہوئی۔ کچھ اصحاب اس طرف آگے کھڑے ہوگئے ، 
امام حسين کے کھڑے ہوگئے۔ اِدھر سے تير آرہے ہيں۔ ہڈيوں کو توڑ رہے ہيں۔ سينے ميں پيوست ہورہے ہيں ليکن ان ميں 

تہ ہی نہيں چلتا کہ سے ايک نہيں گرتا۔ کيوں اس قدر استغراق ہے۔ اس قدر غرق ہوچکے ہيں عشِق حسين ميں کہ تيروں کا پ
  کہاں سے آرہے ہيں اور کہاں لگ رہے ہيں۔ امام حسين کی جب آواز آئی: 

ِ َوبََرَکا تُہ   " �"اَلسَّاَلُم َعلَْيُکْم َوَرْحَمةُ ّهللاٰ
اب سمجھے کہ نماز ختم ہوئی۔ اُدھر نماز ختم ہوئی حسين کی، اِدھر يہ ختم ہوگئے۔آپ نے خيال فرمايا کہ اتنی روحانيت کے 

  مالک کبھی آپ نے ديکھے ہيں کہ آئے ہيں اپنی جانيں بيچنے کيلئے۔ 
امام حسين عليہ السالم سے عہد ہوچکا ہے۔ حضرت نے فرمايا: بھائيو! تم چلے جاؤ، آج کی شام ميں نہيں ديکھوں گا۔ 

جاؤ، اپنے بال بچوں  عاشوره کا دن ہے، رات کو کہا تھا کہ يہ رات جو آنے والی ہے، ميری زندگی ميں نہيں آئے گی۔ چلے
  سے جاکر مل لو جن کے بال بچے ہيں، وه مل آئيں۔ 

وه آوازيں ديتے ہيں کہ حسين ! اگر ہم چلے جائيں تو خدا کرے ہميں درندے کھا جائيں۔ حسين فرماتے ہيں:بھائيو! ميں نانا کو
يہ خود نہيں آئے تھے۔ ميرے نانا تم سے  تم سے راضی کروالوں گا۔ ميں يہ کہہ دوں گا: نانا! ميں نے خود ان کو بھيجا تھا،

ناخوش نہيں ہوں گے۔ امام حسين نے يہ فرمايا۔ جانتے ہيں، کيا جواب ديا ہے اصحاِب باوفا نے: اگر ہم ہزار بار قتل کئے 
گا۔  جائيں اور پھر جال دئيے جائيں اور ہماری راکھ اُڑا دی جائے تو ہر بار ہماری راکھ کا ہر ذره آپ کے قدموں ميں گرے

آپ کو چھوڑ کر کيوں چلے جائيں؟ ره گئے يہ بال بچے، حسين ! اگر آپ کی راه ميں ان کو تکليف ہو تو اس تکليف سے 
  بڑی راحت کيا ہے؟ کہيں دنيا ميں ايسے واقعات ہوئے ہيں؟ 

ات کہنی ميں آپ سے عرض کروں۔ اس وقت يزيد کی بيعت کس کس نے کرلی تھی؟مجھے اس کا ذکر نہيں کرنا ہے۔ اتنی ب
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ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا خاندان ايسا نہيں رہا تھا جس نے يزيد کے ہاتھوں پر بيعت نہ کرلی ہو۔ عبدهللا ابن زبير مکہ چلے 
گئے تھے۔ اپنی خالفت کا اعالن کرديا تھا۔ يہ الگ بات ہے کہ جن کی دسترس ميں يہ چيز نہ تھی، انہوں نے سب نے بيعت 

ے روضے پر جاکر: نانا!ميں آپ کی قبر کو کبھی نہيں چھوڑتا ليکن ميں ديکھ رہا ہوں کہ آپ کرلی تھی۔ حسين نے کہانانا ک
کی محنتيں برباد ہورہی ہيں۔ ميرے علی اکبر کے سينے پر برچھی لگ جائے گی۔ ميری بہنيں قيد ہوجائيں گی ليکن آپ کی 

  محنت کو برباد نہيں ہونے دوں گا۔ 
ا اِن چيزوں کو، اپنی جان کو پيش کردينا اور بات ہے، غيروں کو بال کر آگے اے ميرے بزرگو! کبھی تصور ميں سوچن

کردينا اور بات ہے۔ عزيزوں کو بھی آگے بڑھا دينا اور بات ہے۔ ليکن حضور!ناموس کا معاملہ ايساہے کہ جب يہ معاملہ آتا 
بھی فدا کرديا جاتا ہے۔ سب کچھ فدا کرديتا ہے تو اوالد کو بھی فدا کرديا جاتا ہے کہ ناموس پر حرف نہ آنے پائے۔ جان کو 

ہے ليکن جب دين پر مصيبت آتی ہے تو پھر ناموس کو بھی فدا کردينا چاہئے۔ ليکن دنيا ميں آج تک ايسا کوئی پيدا نہيں ہوا 
کی سوائے امام حسين کے جو گھر سے اپنی بيٹيوں اوربہنوں کو لے کر چلے۔ جنہوں نے غالباً دن کے وقت گھر کے باہر 

ديوار تک نہ ديکھی تھی۔ اگر کبھی نانا کی زيارت کا شوق ہوا، خود نہيں گئيں، امير المٔومنين عليہ السالم سے يا بھائيوں 
  سے کہا کرتی تھيں۔ 

بابا! اماں کی قبر کی زيارت کو دل چاہتا ہے۔نانا کی قبر کی زيارت کو دل چاہتا ہے، اجازت ديجئے۔ امير المٔومنين اجازت 
ے ۔ مگر پہلے يہ حکم ديتے تھے کہ يہاں سے جنت البقيع تک جو راستہ ہے، اس راستے ميں اِدھر اُدھر جو کوچےديتے تھ

ہيں، پہلے وه بندکردئيے جائيں کہ کوئی اِن کوچوں سے گزرنے واال نہ گزرے۔ اس کے بعد جب نکلتی تھيں شہزادياں تو 
تے تھے۔ اِن شہزاديوں کو حسين اپنے ہمراه لے کر جارہے ايک طرف امام حسن ہوتے تھے اور ايک طرف امام حسين ہو

ہيں کہ اُن کی شہادت کے بعد بازاروں ميں پھرائی جائيں گی۔ يہ درباروں ميں الئی جائيں گی۔ اب آپ سمجھئے کہ دين پر 
  حسين کا کتنا بڑا احسان ہے۔ 

چکے۔ علی اکبر کا الشہ اُٹھا کر لے جاچکے عاشوره کا دن ہے، کوئی نہيں رہاامام حسين کے ساتھ۔ علی اصغر کو دفن کر
ہيں۔ عباس کے بازو قلم ہوچکے۔ دريا پر چھوڑ آئے کيونکہ وصيت يہ تھی کہ مجھے نہ لے جائيے گا۔ يہ سب کچھ ہوچکا۔ 

  اب امام حسين ميدان ميں کھڑے ہوئے اُن سے کہہ رہے ہيں: 
نہيں رہوں گا ليکن تھوڑا سا پانی تو پال دو۔ کسی طرف سے کوفے اور شام کے لوگو!ديکھو، اب ميرا کوئی نہيں، ميں زنده 

کوئی جواب نہيں آتا۔ چند لمحوں کے بعد ايک شخص کی آواز آتی ہے داہنی طرف سے :پياسے ميرا سالم!امام حسين اُس 
يا: تو کون طرف ديکھتے ہيں، ايک شخص کھڑا ہوا ہے مسافرانہ لباس ميں۔ ہاتھ ميں کشکول پانی سے بھرا ہوا۔ آپ نے فرما

ہے جو يہاں مجھے سالم کررہا ہے کيونکہ يہاں تو کوئی مجھے سالم کے قابل ہی نہيں سمجھتا۔ اس نے کہا کہ ميں فالں 
جگہ کا رہنے واال ہوں، ميرا دل چاہا کہ ميں کچھ سياحت کروں۔ سياحت کيلئے گھر سے چال تھا۔ آج اس دريا کے کنارے 

، منہ ہاتھ دھويا۔ بيٹھا ہوا تھا کہ کچھ تھوڑا سا دم لے لوں، پھر چلوں گا۔ پياسے! ايک مرتبہ پہنچا، کنارے پر بيٹھ گيا۔پانی پيا
تيری آواز جو کان ميں آئی کہ مجھے پانی پال دو، ميرے دل کی رگيں کٹ گئيں۔ اتنا اثر کيا کہ ميں بيٹھ نہ سکا۔يہ پانی بھر 

ير دے، ميں پانی نہ پيوں گا، چال جا ، دور نکل جا کيونکہ اس کر اليا ہوں، لے پی لے۔آپ نے فرمايا: خدا تجھے جزائے خ
کے بعد جو ميری فرياد کی آواز بلند ہوگی، وه جو کوئی سن لے گا اور نہ آئے گا، تو جہنم ميں ڈال ديا جائے گا۔ تو چال جا۔ 

تيری آنکھوں ميں حلقے پڑے اُس نے کہا : ميں چال تو جاؤں ليکن تو پانی تو پی لے۔ ديکھ! تيرے ہونٹ خشک ہوگئے ہيں، 
  ہوئے ہيں۔ 

جلدی سے يہ پانی پی لے۔ آپ نے فرمايا: بھائی! اب کيا پيوں گا؟ ابھی ابھی اپنے چھ ماه کے بچے کی قبر بنائی ہے جو پياسا
انی ہی اُٹھ گيا۔ وه ميرے جوان بيٹے کی الش پڑی ہوئی ہے جو پياسا اُٹھ گيا۔ وه ميرا بھائی نہر کے کنارے پڑا ہوا ہے، پ

کيلئے گيا تھا۔ اب ميں کيا پانی پيوں گا۔ وه کہتا ہے: پھر کيوں مانگ رہے تھے پانی؟ آپ نے فرمايا: اتماِم حجت کررہا تھا کہ 
  کل يہ نہ کہيں کہ مانگتے تو دے ديتے۔ مظلوم! يہ تيرا سارا خاندان تباه ہوگيا، کوئی نہ رہا، آخر تيرا کيا قصور تھا؟ 

ور تھا کہ وه کہتے تھے کہ يزيد کی بيعت کرلو۔ ميں کہتا تھا کہ فاسق و فاجر کی بيعت نہ کروں گا،دينآپ نے فرمايا: يہ قص
تباه ہوجائے گا۔ يہ جو لفظ آپ نے کہے تو وه ايک مرتبہ گھبرا گيا۔ سر سے پاؤں تک ديکھا اور اس کے بعد کہتا ہے: 

ے کس قبيلے کا ہے؟کہا بنی ہاشم۔ يہ جو کہا تو ايک مرتبہ اُس مظلوم! تيرا وطن کہاں ہے؟ امام حسين نے فرمايا: مدينہ۔ ار
کا دل دھڑکنے لگا۔ رسول سے کيا قربت ہے؟ فرمايا: ميرے نانا ہوتے ہيں۔ تيرا نام کيا ہے؟ کہا: حسين ابن علی ۔ يہ نام سننا 

ميں ہی ہوں۔ اُس نے کہا: آقا!  تھا کہ وه کہتا ہے کہ جناِب فاطمہ زہرا کے فرزندآپ ہی ہيں؟ امام حسين نے فرمايا: ہاں،
مجھے بھی اجازت ديجئے کہ ميں ان لوگوں سے لڑکر اپنی جان فدا کردوں۔ آپ نے فرمايا: تجھے اجازت نہيں دوں گا بلکہ 
تو اپنے گھر چال جا کيونکہ ميں جانتا ہوں کہ جو تو اپنی ايک بيٹی چھوڑکر آيا ہے، وه تجھے بہت ياد کرتی ہے۔ يا حسين ! 
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  کا بھی کبھی خيال آياکہ آپ کے بعد کيا ہوگا؟ سکينہ 

  امام زين العابدين پر غشی کا طاری ہونا
اگر امام حسين عليہ السالم اپنی زندگی ميں امام زين العابدين عليہ السالم کو اپنا وصی نہ بناگئے ہوتے تو زمين وآسمان نہ 

ی حجت خدا، بعد ميں بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی رہتے۔ يہ ضروری ہے کہ حجت ِخدا ہر وقت رہے۔ خلق سے پہلے بھ
  رہے۔ يہی وجہ ہے کہ ايک ولی اُٹھتا نہيں جب تک کہ دوسرے کو اپنا قائم مقام نہ بنا لے۔ آئمہ طاہرين ميں يہی رہا۔ 

چکی ہے۔  امام موسٰی کاظم عليہ السالم قيد خانے ميں ہيں اور زہر دے ديا گيا ہے اور آپ کی حالت بس قريب المرگ پہنچ
تيسرے دن آپ زمين سے اُٹھ نہيں سکتے تھے۔ ليٹ کر ہی اشاروں سے نمازيں ہورہی ہيں۔ ايک غالم تھا جو مقرر کيا گيا تھا

کہ دروازه اس وقت تک نہ کھولنا جب تک يہ مر نہ جائيں۔ يہ کھڑا ہوا ہے دروازے پر۔يہ تيسرے دن کا واقعہ ہے۔ اس کا 
يک نوجوان يکايک ميرے سامنے آيا۔ وه اتنا حسين تھا کہ ايسا معلوم ہوتا تھا جيسے چودہويں بيان ہے کہ ميں نے ديکھا کہ ا

  رات کا چاند ہو۔ اُس نے حکم ديا کہ دروازه کھول دو۔ ميں نے کہا کہ بادشاه کا حکم نہيں ہے۔ 
ے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ غالم اُس نے کہا کہ ہٹتا کيوں نہيں۔ ميرا باپ دنيا سے جارہا ہے، ميں اُس کی آخری زيارت کيلئ

ايک طرف ہٹا۔ وه جوان آگے ہوا، دروازه خود بخود کھال۔ وه داخل ہوا اور دروازه پھر بند ہوگيا۔ اس کو ديکھتے ہی امام 
موسٰی کاظم عليہ السالم نے ہاتھ اُٹھادئيے اور سينے سے لگا ليا۔ يہ کيوں؟ يہ اس لئے کہ زمين حجت ِ خدا سے خالی نہ ره 

  ۔ جائے
امام حسين عليہ السالم بھی آئے اپنے فرزند بيمار کے پاس۔ امام زين العابدين پر عالِم غشی طاری ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہيں 
کہ کيا ہوچکا۔ صبح سے اب تک آپ اس وقت آئے ہيں جب علی اصغر کو بھی دفن کرچکے۔ آخری رخصت کيلئے بيبيوں 

خری سالم قبول کرلو۔ چنانچہ زينب نے پاس بالليا۔ بھائی سے لپٹ گئيں۔ بھيا! کے خيمے ميں آئے ہيں اور آواز دی کہ ميرا آ
  کيا ميرے سر 

سے چادر اُترنے کا وقت آگيا؟ کيا ميرے بازوؤں کے بندھنے کا وقت آگيا؟ امام حسين نے آپ کو تسلياں ديں۔ آپ نے فرمايا: 
يوں کو شام تک کون لے جائے گا؟ تمہيں سنبھالنا ہے، بہن! اتنی مضطرب نہ ہو۔ اگر تم اتنی مضطرب ہوجاؤ گی تو ان بيب

خدا کے بعد يہ بيبياں تمہارے حوالے ہيں۔ يہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے حوالے ہيں۔ آپ نے وصيتيں کيں۔ اس کے بعد 
  فرماتے ہيں: بہن! ذرا مجھے ميرے بيمار بيٹے تک پہنچا دو۔ 

ے ميں لے گئيں۔ خدا کسی باپ کو بيٹے کی يہ حالت نہ دکھائے۔ عالِم غشیجناِب زينب امام زين العابدين عليہ السالم کے خيم
ميں پڑے ہيں۔ صبح سے بخار کی جو شدت ہوئی ہے تو آنکھ نہيں کھول سکے امام زين العابدين عليہ السالم۔ امام حسين پاس 

خری مرتبہ ديکھ لو۔ اب ميں بھی بيٹھ گئے، بيٹے کی شکل ديکھی۔ حالت مالحظہ کی، آوازدی:بيٹازين العابدين ! باپ کو آ
جارہا ہوں۔ امام زين العابدين کی آنکھ نہ کھلی۔ شانے پر ہاتھ رکھا۔ شانہ ہاليا، آنکھ نہ کھلی۔ آواز دی،آنکھ نہ کھلی۔ ايک 
ا دل مرتبہ نبض پر ہاتھ رکھا، بخار کی شدت معلوم ہوئی۔ انجام ياد آگياکہ تھوڑی دير کے بعد کيا ہونے واال ہے؟ آخر باپ ک

تھا، حسين رونے لگے۔ گرم گرم آنسو جو چہرئہ بيمار پر پڑے، آپ نے آنکھيں کھول ديں۔ ديکھا کہ ايک شخص سر سے 
  پاؤں تک خون ميں ڈوبا ہوا سامنے بيٹھا ہوا ہے۔ يہ ديکھ کر عابد ِ بيمار پريشان ہوگئے۔ 

مظلوم باپ ہے۔ امام زين العابدين عليہ السالم کو خيال آيا کہامام حسين نے فوراً کہا:بيٹا! گھبراؤ نہيں۔ اور کوئی نہيں ، تمہارا 
ميرے باپ کے اتنے دوست اور رفقاء تھے، يہ کس طرح زخمی ہوگئے؟ آپ پوچھتے ہيں: بابا! حبيب ابن مظاہر کہاں گئے؟ 

چھا : پھر ميرے بہادر فرمايا: بيٹا! وه مارے گئے۔ کہا مسلم ابن عوسجہ کيا ہوئے؟ کہا کہ وه بھی مارے گئے۔ اس کے بعد پو
اور جری چچا عباس علمدارکيا ہوئے؟ فرمايا: دريا کے کنارے بازو کٹائے سورہے ہيں۔ عرض کرتے ہيں: بابا! پھر بھائی 

  علی اکبر کہاں ہيں؟فرماتے ہيں: بيٹا! کس کس کا پوچھو گے؟ وه بھی نہيں، صرف ميں ره گيا اور تم ره گئے ہو۔ 
ں آخری وصيت کروں اور اسراِرامامت سپرد کردوں۔ اس کے بعد کچھ فرمايا کہ جس کا تعلق ميں اس لئے آيا ہوں کہ تمہي

اسراِر امامت سے تھا اور ايک مرتبہ اُٹھے کہ بيٹا! ميں جارہا ہوں۔ اب نہيں آؤں گا۔ ديکھو! ماں بہنوں کا ساتھ ہے بازاروں 
  ميں جانا ہے دربار ميں جانا ہے، جالل ميں نہ آجانا ۔ 

  سين کا مدينہ سے کربالپہنچنا ميداِن شہادت ميں آنا (اورحضرت علی اصغر کے بارے ميں ايک روايت)امام ح
ميرے مسلمان بھائيو! حضرت ابراہيم ہمارے رسول کے داداؤں ميں سے ہيں جن کو تقريباً اڑھائی ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ 

کا بچہ ذبح ہونے سے بچ گيا تو قيامت تک کيلئے  ہمارے رسول کے ايک دادا کے گھر ميں ايک خوشی ہوئی تھی کہ اُن
يادگار بن گئی يہ خوشی ۔ تو مسلمانو! اگر تمہارے رسول کا بيٹا ذبح ہوگيا اور اُس کا گھر برباد ہوگيا تو کيا وه يادگار بننے 
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  کے قابل نہيں؟ 
تک کہ شريعت ِ ابراہيمی تھی مگر آپ اس يادگار کی اہميت کا اندازه فرمائيں۔ اگر اس کو اس وقت تک ہی رکھا جاتا جب 

جب منسوخ ہوگئے احکاِم شريعت ِ ابراہيمی تو اس کے بعد کيا ضرورت تھی اس يادگار کے قائم رکھنے کی؟ مگر نہيں، ايسا
نہيں۔ پروردگاِر عالم نے اُمت ِ جناِب رسالتمآب ميں بھی اسے زنده رکھا۔ جو فريضہ حج سے فارغ ہوچکے ہيں، اُن سے 

  ہاں جتنے اعمال ہيں، وه يا جناِب ابراہيم کی يادگار ہيں يا جناِب ہاجره کی يادگار ہيں۔ پوچھئے، و
وه چند مرتبہ گئی تھيں اور آئی تھيں پانی کی تالش ميں۔ آج حاجيوں پر وه عمل فرض ہوگيا جس کا نام ہے سعی يہ بزرگوں 

قربان ہوگئے جس ميں صرف مرد ہی نہيں بلکہ ) ٧٢تر(کی چيزيں يادگار بن جاتی ہيں۔ ارے يہ واقعہ جس ميں ايک نہيں، بہ
عورتيں بھی قيد ہوگئيں۔ اس لئے قيد ہوگئيں کہ دين خدا اور رسول بچ جائے، کيايہ اس قابل نہيں ہے کہ اس کی بھی يادگار 

  قائم کی جائے۔ 
ں ايک کيفيت پيدا ہوجاتیميرے بزرگو! يہ تو ايک چيز ہے، اتفاقات ہيں زمانے کے کہ کبھی صرف اس وجہ سے کہ نفس مي

ہے کہ چونکہ تم کرتے ہو، لٰہذا ہم نہ کريں گے ليکن اگر يہ صحيح چيز کے متعلق ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ ميں يہ سمجھتا
ہوں ، ميں سمجھتا نہيں ہوں بلکہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ امام حسين عليہ السالم کی شخصيت وه ہے جو مسلمانوں ميں 

يکساں عزت و وقار رکھتی ہے بلکہ غير مسلموں کے بھی۔ اگر حسين کا نام آتا ہے تو سر جھک جاتے ہيں۔سب کے نزديک 
آپ حضرات ميں سے کم ہوں گے ايسے لوگ جو اِن چيزوں کو جانتے ہيں۔ آپ اگر جاکر ديکھيں تو پتہ چلے گا کہ کسی کا 

ارہا ہے۔ساڑھے پانچ سو کے قريب ہيں ہندوؤں کی نام نہيں ہے غير مسلموں کی زبان پر، مگر حسين کا کلمہ پڑھا ج
رياستيں۔راجيوتانے ميں ايک بھی رياست ايسی نہيں جس ميں حسين کا تعزيہ نہ بنايا جارہا ہو۔يہ کيوں ہے؟ کيا تعلق ہے ان 

الم سے کا؟ ہمارے ساتھ تو کوئی چيز مشترک نہيں ہے۔ وه لوگ رسوِل خدا کو نہيں پہچانتے، وه علی کو نہيں جانتے، اس
  واقف نہيں مگر يہ سمجھتے ہيں کہ حسين وه ہے کہ جس نے انسانيت کو زنده رکھنے کيلئے سارا گھر لٹا ديا۔ 

گواليار کا محرم ديکھيں اور اسی طريقے سے، جس طرف بھی چلے جائيں، غير مسلم اس واقعہ کی يادگار قائم کئے ہوئے 
گواه ہے۔ ميں نے پارٹيشن سے پہلے ايسے لوگ ديکھے ہيں جن کے  الشريک �ہيں۔ يہاں بھی، اس الہو رميں خدائے وحده

گھر ميں سال بھر تعزيہ رکھا رہتا ہے۔وه صبح اُٹھ کر، دروازه کھول کر، سب گھر والے، ہاتھ جوڑ کو، چوکھٹ پر بيٹھتے 
ا ضرورت ہے؟ کہنے تھے اور اپنی پيشانی رکھتے تھے۔ ميں نے اُن سے پوچھا: بھائيو! تمہيں کيا ہوا؟ تمہيں اس کی کي

لگے کہ بزرگوں سے چلی آرہی ہے يہ بات کہ يہ ہے بڑا مظلوم اور خدا کی رضا مندی کيلئے انسانيت کے اصولوں کی 
  سربلندی کيلئے، اس نے اپنا سب کچھ قربان کرديا۔ اس لئے يہ وه ہے کہ اسے کبھی نہيں بھولنا چاہئے۔ 

ئی مل ، جو ريلوے ميں مالزم تھا۔ موالنا ظفر مہدی صاحب جو سرمراتب علی موہنی روڈ(الہور) پر ايک ہندو رہتا تھا، دريا
کے ہاں رہا کرتے تھے، اُن کے بڑے مخالفين ميں تھا۔ وه مجھے خود لے گيا اپنے ہاں اور اُس نے وه تعزيہ دکھايا جو اُس 

ئے ہيں تمام دنيا کے اوپر۔ وه کام کے بزرگوں سے چلتا رہا تھا۔تو اب يہ کيا ہے؟ بات دراصل يہ ہے کہ امام حسين چھا گ
کرگئے، وه کارنامہ پيش کرگئے جو ہمارے لئے يعنی مسلمانوں کيلئے تو باعث ِسربلندی اور باعث فخر ہے ہی، غير مسلم 

بھی فخر کرتے ہيں کہ انسانيت ميں ايک ايسا شخص پيدا ہوچکا ہے جس نے تمام دنيا سے قطع تعلق کرکے، خدا کے نام کو 
  ے کيلئے اپنا سب کچھ لٹا ديا۔ باقی رکھن

آج ساتويں تاريخ ہے۔ آج سے امام حسين اور آپ کے جملہ متعلقين پر پانی بھی بند کرديا گيا۔ يعنی مصيبتوں کا ہجوم بڑھتا 
جارہا ہے۔ مدينہ سے چلے ، محلہ والوں سے کہا، شہر والوں سے نہيں کہا کہ چلو ميرے نانا کے دين پر تباہی آرہی ہے۔ 

مودودی نے پہلی تاريخ، اس محرم کی، ايک تقرير فرمائی تھی جس ميں انہوں نے کئی چيزيں کہی تھيں۔ ان ميں يہ  عالمہ
بھی تھا کہ اس زمانے ميں دستور اور آئين اسالمی تباه ہوچکا تھا۔ امام حسين نے ديکھا کہ اگر يہی حالت رہی تو پھر اسالم 

س لئے انہوں نے اپنے گھر کو تباه و برباد کرنے کيلئے تيار کرليا کہ يہ رہے نہ کا نام ره جائے گا، باقی کچھ نہ رہے گا۔ ا
  رہے مگر خدا کا دين ضرور رہے۔ 

چنانچہ گھر سے نکلے تو کسی سے نہ کہا کہ تم ميرے ساتھ چلو۔ صرف اپنی بہنوں، بھائيوں اور گھر والوں سے کہا کہ نانا 
مصيبتيں جھيل جھيل کر يہاں تک پہنچايا ہے، يہ تباه ہورہا ہے،تم ميری مدد  کی بڑی محنتيں ہيں، انہوں نے اس دين کو بڑی

کروگے يا نہيں؟ سب نے ايک زبان ہوکر کہا کہ آخر ہم ميں بھی انہی کا خون ہے۔ اس لئے ہم تيار ہيں۔ بہنوں نے کہا کہ 
  حسين ! اگر تم قتل ہوسکتے ہو تو ہم قيد کی مصيبت جھيل سکتی ہيں۔ 

لے کر چلے حضرت امام حسين ايک نانی ره گئيں اُم المٔومنين اُّم سلمہ ، جنہوں نے حسين کو اپنی گودميں سارے کنبے کو 
پاال تھا۔ ايک وه بی بی ره گئيں جن کے چار بيٹے تھے اور اتنے حسين و خوبصورت تھے کہ اُن کی کوئی نظير نہ تھی۔ 

  ا تھااور سنتے ہيں کہ ايک چھوٹی بچی ره گئی۔ يہاں تک کہ بڑا بيٹا تمام حجاز ميں قمر بنی ہاشم کہاجات
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امام حسين عليہ السالم مدينہ سے عازِم سفر ہوئے۔ مکہ ميں پہنچے ، دنيا کو يہ بتالنے کيلئے کہ ديکھو! مجھے يہاں بھی 
جب امان نہيں، اس کے بعد کربال پہنچے، وہاں فوجوں نے گھيرنا شروع کيا۔ چاروں طرف سے فوجيں جمع ہونے لگيں۔آج 

ساتويں تاريخ آگئی محرم کی تو نہر پر پہرے بٹھادئيے گئے کہ جانور پانی پی ليں۔ اگر کوئی کافر آئے تو پانی پی لے مگر 
فاطمہ کے بيٹے کيلئے پانی نہ ديا جائے۔ امام حسين عليہ السالم سے آپ کے ساتھيوں نے عرض کيا: فرزند رسول! اگر 

روسيراب ہيں۔ يہ اتنے نہيں ہيں کہ ٹھہر سکيں۔ حضرت فرماتے ہيں کہ "نہ"، ميں اجازت ہو تو ہم ان سے بھی لڑيں، ہم سي
لڑنے کيلئے نہيں آيا ہوں۔ ميں تو مرکردنيا کو يہ دکھالؤں گا کہ يزيد ايسا فاسق و فاجر انسان مجھ سے اتنا کينہ رکھتا تھا 

  جتنا ميرے نانا محمد مصطفٰے کا دشمن ہے۔ 
رح يہ دشمنی چلی آرہی تھی، کيونکہ يہ اگر رسول کا دشمن نہ ہوتا تو اتنا ہی خيال کرليتا اپنی اسی پہلی حيثيت سے جس ط

کہ يہ رسول ہی کی بيٹياں تو ہيں۔ چنانچہ عاشور کا دن آگيا۔ ساتويں کو حکم ديتے تو لڑائی ہوتی، اچھی لڑائی ہوجاتی مگر 
و بھگا ديں گے۔ميرا مقصد نہيں رہے گا،آٹھويں تاريخ بھیامام حسين جانتے تھے کہ بنی ہاشم کے بہادر تھوڑی دير ميں ان ک

کہا اصحاب نے کہ موال ! اب بھی موقعہ ہے، مگر آپ ديکھ رہے تھے ان بہادروں کے تيور کہ بازوؤں ميں ابھی قوتيں ہيں 
نے ديکھا کہ ، چہروں پر شادابی ہے، ابھی انکار کرتے رہے کہ ميں اجازت نہيں دوں گا۔ جب عاشور کی صبح ہوئی تو آپ 

ان کی آنکھوں ميں گڑھے پڑ گئے۔ جب چلتے تو پاؤں لرزنے لگتے ہيں، ہاتھ اُٹھتے ہيں تو کانپنے لگتے ہيں بھوک اور 
پياس کی وجہ سے۔ اس وقت آپ نے فرمايا کہ اچھا بہادرو! جب يہ لڑتے ہيں تو تم بھی لڑلو۔ ورنہ اجازت نہيں دی تھی، 

  ے تو ايسا نہ ہو کہ معاملہ اُلٹ جائے۔ کيوں؟ اس لئے کہ اگر لڑائی ہوجائ
حضور! بيٹوں کو، بھتيجوں کو، خود سوار کرکے بھيجا کہ جاؤ اور دشمنوں کی تلواريں کھاؤ۔ پھر آواز آئی کہ بابا! دنيا سے

دگار! جارہا ہوں۔ باپ پہنچتا ہے اور خود الش اُتھا کرالتا ہے اور الش جب رکھتا ہے تو سجدئہ شکر ادا کرتا ہے کہ پرور
  تيرا شکر، تو نے اس مقام پر بھی ثابت قدم رکھا۔ 

اوالد والو!کبھی دنيا ميں يہ چيز آپ نے ديکھی ہے؟ يا کسی تاريخ ميں پڑھا ہے کہ کسی باپ نے اس طرح سے اپنے جگر 
ئی کہتا کہ کے ٹکڑوں کی الشيں اُٹھائی ہوں۔ اصحاب کی الشيں بھی ميداِن جنگ سے خود اٹھا اٹھا کر التے رہے۔ اگر کو

موال ! ہم جائيں؟ تو آپ فرماتے کہ اُس نے مجھے پکارا ہے، تم ٹھہرو، ميں جاؤں گا۔ جتنی اُس وقت ميرے اوپر مصيبتيں 
  زياده ہوں گی، پروردگاِر عالم کی بارگاه ميں اتنے ميرے درجات بلند ہوں گے۔ 
کہ دس گروه تھے جن سے جنگ تھی۔کس ميرے بزرگو! امام حسين کی جنگ کربال ميں ايک شخص سے جنگ نہ تھی بل

سے جنگ تھی؟ ان دشمنوں سے جنگ تھی جو قتل کيلئے آئے تھے ۔ اور کس سے جنگ تھی؟ ان آوازوں کے ساتھ جنگ 
تھی جو خيموں سے بلند ہوتی تھيں کہ "العطش"، پياس نے مار ڈاال۔ اس تخيل سے جنگ تھی کہ بيبياں قيد ہوجائيں گی۔ 

تھی۔ اصحاب کے صدمات، عزيزوں کے مصائب يعنی اِن تمام سے امام حسين ايک وقت ميں بھوک اور پياس سے جنگ 
  مقابلہ کررہے تھے۔ 

ميرے بھائيو! اپنے گھر جاکر يہ سوچنا، کہيں ايسا نہ ہو کہ رسول هللا پوچھ بيٹھيں کہ ميرے فرزند نے تمہارا کيا قصور کيا 
يٹے کو ياد کرنے کيلئے کوئی وقت نہيں؟جس نے دين بچانے کيلئے سارا تھا کہ دنيا کی چيزيں يادگار کے قابل اور ميرے ب

  گھر لٹا ديا؟ آخری دو فقرے عرض کرکے ختم کرتا ہوں۔ 
حضور! آخر ميں کوئی نہ رہا تو آپ نے ايک آواز دی تھی کہ کوئی اگر مدد کرنے واال ہے تو آجائے۔ کل يہ نہ ہو کہ کوئی 

از جو خيموں ميں پہنچی تو ايک بچہ تھا چھ مہينے کا حسين ہی کا وه کچھ اس طرح کہے کہ حسين نے پکارانہ تھا۔ يہ آو
سے تڑپا کہ گہوارے سے گر پڑا۔ آپ نے بچے کو ليا، ميدان ميں آئے۔ فرماتے ہيں : کوفے اور شام کے رہنے والو! اس 

کے بعد بچے سے کہتے تھے:بيٹا! بچے کو دو گھونٹ پانی کے پال دو۔يہ بچہ تو کسی مذہب و ملت ميں قصوروار نہيں۔ اس 
تم بھی مانگ کر ديکھ لو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھيرنی شروع کردی۔ فوِج شام يہ ديکھ کر گھبرائی۔ 

  عمر سعد نے حرملہ سے کہا: کيا ديکھتا ہے، امام کے کالم کو قطع کر۔ اُس نے تير کمان ميں جوڑا۔ 
ميں لکھا ہے کہ تين بھال کا تير تھا، ہائے اصغر کا گال، تير آيا اور گلے کو چھيدتا ہوا، حسين کےاوالد والو! تمام کتب مقاتل 

بازو ميں پيوست ہوگيا۔ امام حسين نے تير جو بازو سے نکاال تو تير کے ساتھ ساتھ اصغر کا گالبھی چال آيا۔ اس کے بعد 
اصغر مسکرائے، مطلب يہ کہ ميری ماں سے کہہ دينا کہ امی فرماتے ہيں:بيٹا! اب تير تيری گردن سے نکالنے لگا ہوں۔ 

  جان! تيرا بيٹا رويا نہيں۔ 

  شہادِت مسلم بن عوسجہ
(امام زين العابدين کا آواِز استغاثہ سن کر ميداِن جنگ کی طرف جانا،امام حسين کا کہنا کہ بيٹا! واپس چلے جأو، ابھی تم نے 
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  اس سے بھی بڑا جہاد کرنا ہے) 
ويں تاريخ ہوگئی۔ آج کربال ميں نہر کے گھاٹ پر پہرے بٹھادئيے گئے کہ کافر اگر پانی پينا چاہيں تو پالدينا مگر آج سات

رسول کی اوالد کو پانی نہ دينا۔ يہ غالباً آج ہی تاريخ ہے سات محرم کہ جب فوجوں کے ہجوم ہونے لگے تو مسلم ابن 
کہا کہ آقا زادے! ذرا آپ کچھ ادھر آئيں تو ميں کچھ بات کروں۔ آپ چلے  عوسجہ نے امام زين العابدين عليہ السالم سے يہ

گئے۔ مسلم ابن عوسجہ نے کہا: شہزادے ! ديکھ رہے ہيں آپ، يہ فوجيں چلی آرہی ہيں اور يہ صرف ہمارے امام کے ايک 
ہميں اُميد ہے کہ آپ کے سر کيلئے آرہی ہيں۔ آپ ہم ميں موجود ہيں اور آپ کے رگ و پے ميں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ 

ہوتے ہوئے ہم بغير امام نہ ہوں گے۔ يہ جو مسلم نے کہاتو امام زين العابدين عليہ السالم نے ايک انگڑائی لی اور فرماتے ہيں
کہ :مسلم! مجھے شجاع بنانا چاہتے ہو، ارے کس کی مجال ہے کہ ميں موجود ہوں اور ميرے باپ کو کوئی ميلی نظر سے 

  ن کی ندياں بہہ جائيں گی۔ ديکھ سکے۔ خو
امام حسين عليہ السالم کا گھر بھی ايسا گھر تھا کہ کبھی چشم فلک نے نہ ديکھا ہوگا۔ امام زين العابدين اپنے دادا اميرالمٔومنين
عليہ السالم سے مشابہ تھے۔ بائيس سال کی عمر تھی جب کربال ميں آئے تھے۔جب کبھی گھوڑے پر سوار ہوکر گزر جاتے 

تو يہی گمان ہوتا تھا کہ علی جارہے ہيں۔ دوسرا بيٹا نانا کا ہم شکل ، سر سے پاؤں تک معلوم ہوتا تھا کہ رسول ہيں۔ تھے 
  کيسا پُر رونق گھر تھا ۔ کربال ميں سارا گھر تباه ہوگيا۔ 

  جب امام زين العابدين عليہ السالم نے مسلم سے يہ کہا تو جناِب مسلم ابن عوسجہ چپ ہو 
زين العابدين آئے خيمے کی طرف اور غالم کو آواز دی کہ گھوڑے پر زين رکھ کر لے آؤ۔ آپ اندر چلے گئے۔ گئے۔امام 

پھر واپس آئے تو َخود تھا سر پر۔ جسم مبارک پر زره تھی اور مسلح تھے۔ غالم نے گھوڑا آگے بڑھايا۔ آپ سوار ہوئے، 
علی آئے ہيں اور ٹہل رہے ہيں۔ کبھی فوجوں کی طرف نگاِه غيظ کہ  ميداِن کربال ميں ٹہلنا شروع کيا۔ يہ معلوم ہوتا تھا کہ

ميرے باپ کے قتل کيلئے جمع ہوئے ہيں اور کبھی اپنے مظلوم باپ کی طرف نظر۔ جب تھوڑی دير ہوگئی اور امام حسين 
و گردن جھکائے نے يہ طور ديکھے تو آواز دی: بڑی دير سے ٹہل رہے ہو، آؤ نا گھر ميں چلے آؤ۔ باپ کا جو حکم ہوات

ہوئے واپس ہوئے اور خيمے ميں داخل ہوگئے۔ خيمے ميں داخل ہونا تھاکہ اس کے بعد اس وقت نہ نکل سکے کہ جب تک 
ہاتھوں ميں ہتھکڑياں نہ پڑ گئيں۔ ايک مرتبہ ذرا نکلے تھے اور جناِب اُّم کلثوم پھر لے گئی تھيں۔ جاتے ہی بخار چڑھا اور 

تک کہ صبح ہوئی ہے آٹھويں کی تو آپ اٹھ کر بيٹھ نہيں سکتے تھے۔ قدرت کو منظور تھا يہی کہ بخار شديد ہوتا گيا، يہاں 
سلسلٔہ امامت قائم رہے اور پھر يہ بھی تو تھا کہ يہ شہزادياں تنہا کس طرح جائيں گی! کوئی تو ہو جو کبھی اُن سے بات 

سکتے تھے۔ صبح کے وقت کچھ افاقہ ہوتا تھا، پھر  کرسکے۔ اس لئے يہ بخار چڑھا اور ايسا چڑھا کہ آپ اٹھ بھی نہيں
آنکھيں بند ہوجاتی تھيں۔ نويں تاريخ کو کمزوری بہت بڑھ گئی۔ ذرا رات کو آنکھ کھلی تھی تو پھوپھی سے کچھ باتيں کرليں۔ 

ے کچھ آگے فرماتے ہيں: پھوپھی جان! ميرے بابا کہاں ہيں؟ انہوں نے کہا:اصحاب سے باتيں کررہے ہيں۔ تو سرکتے سرکت
آئے اور امام حسين کی يہ بات جو سنی کہ ميرے ساتھيو! ميرے صحابيو! مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ميں کل شام تک شہيد 

ہوجاؤں گا۔ يہ آواز جو سنی تو آپ نے ايک چيخ ماری۔ امام حسين کے کانوں ميں يہ آواز پہنچی، دوڑتے ہوئے باہر نکل 
ہيں: بہن زينب ! ميرے بيٹے کا خيال رکھنا۔ نماِز صبح کے وقت افاقہ سا ہوا، نماز آئے۔ اُٹھا کر اندر لے گئے۔ فرماتے 

پڑھی۔ گھر ميں بھائيوں کو ديکھ ليا، چچاؤں کو ديکھ ليا۔ باپ کا ديدار کرليا۔ سب صحيح و سالم تھے۔ ادھر آفتاب نکال، اُدھر 
  بخار کی شدت ہوئی اور غشی طاری ہوگئی۔ 

زہير بن قين مارے گئے، مسلم ابن عوسجہ مارے گئے، قاسم کی الش آگئی اور خيمہ ميں  حبيب ابن مظاہر مارے گئے،
بيبيوں کا ماتم ہوگيا۔ مگر امام زين العابدين پر ابھی غشی طاری ہے۔ علی اکبر بھی اُٹھ گئے دنيا سے۔ علی اصغر کی ننھی 

ے کے دروازے پر آئے اور آواز دی: ميری بہنو!سی الش کو سپرِد خاک کيا جاچکا۔علی اصغر کی قبر بناکر امام حسين خيم
ميراآخری سالم، جناِب زينب نے عرض کيا: بھيا!خيمے ميں آجائيے۔ خيمے ميں آئے تو بہن نے گلے ميں بانہيں ڈال ديں اور

ونے واال ہے۔رونا شروع کيا۔ امام نے فرمايا: بہن! اب رونے کا وقت نہيں۔ ميرا امتحان ختم ہورہا ہے۔ تمہارا امتحان شروع ہ
  بہن! اتنی خواتين کو ساتھ لے کر جانا ہے، صبر سے کام لينا، بددعا نہ کردينا۔ 

پھر فرماتے ہيں : اچھا بہن!ذرا مجھے ميرے بيمار فرزند تک تو لے چلو۔ ميں اُس کو آخری مرتبہ ديکھ لوں۔ آپ امام زين 
بند ہيں۔ بيٹھ گئے، آواز دی، زين العابدين بيٹا! باپ آيا ہے،  العابدين عليہ السالم کے خيمے ميں آئے۔ عالِم غشی ميں آنکھيں

ذرا آنکھيں کھولو،کچھ باتيں کرلو۔آپ کی آنکھ نہ کھلی۔ شانہ پکڑ کر ہاليا، بيہوشی نہ ٹوٹی۔ نبض پرہاتھ رکھا، بخار کی شدت
ہتھکڑياں کيسے پڑيں گی؟ پاؤں محسوس ہوئی۔ خيال آيا :ارے يہ بخار کی يہ کيفيت! کمزوری کی يہ حالت!اِن ہاتھوں ميں 

ميں بيڑياں کس طرح پڑيں گی؟ آخر باپ کا دل تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ يہ آنسو بيمار کے چہرے پر پڑے، آپ نے 
آنکھيں کھول ديں۔ آنکھيں جو کھوليں تو صبح باپ کو ديکھا تھا کہ نہ کوئی زخم ہے، نہ کپڑوں پر خون کا کوئی نشان تھا۔ 
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  کھلی تو ديکھا کہ ايک شخص سر سے پاؤں تک زخمی، خون ميں ڈوبا ہوا سامنے ہے۔  اب جو آنکھ
پريشان ہوگئے۔ امام حسين نے فرمايا: بيٹا! گھبراؤ نہيں، تمہارا مظلوم باپ تمہيں ملنے کيلئے آيا ہے۔ امام حسين کو پہچانا۔ 

کيا ہوئے؟ تو پوچھتے ہيں: بابا! وه بچپن کے  خيال آيا کہ ميرے باپ اتنے زخمی ہوگئے۔ اتنے عزيز تھے، دوست تھے، وه
دوست حبيب کہاں گئے کہ آپ زخمی ہيں؟ فرمايا: بيٹا! وه مارے گئے۔ کہا: مسلم بن عوسجہ کيا ہوئے؟ بيٹا وه بھی مارے 

گئے۔ آخر ميں عرض کرتے ہيں: پھر ميرے بہادر اور جری چچا عباس کہاں گئے جو آپ زخمی ہوگئے؟ فرماتے ہيں :بيٹا! 
  ہر کے کنارے بازوؤں کو کٹائے ہوئے سورہے ہيں۔ ن

اس کے بعد عرض کرتے ہيں: بابا! ميرے بھائی علی اکبر ؟ فرماتے ہيں: سينے پر نيزه کھا کر دنيا سے اُٹھ گئے۔ بيٹا! اب 
مزوری ميں آيا ہوں تم سے رخصت ہونے کيلئے۔ تھوڑی دير باقی ہے کہ ميں بھی نہ رہوں گا۔ يہاں بہنوں کا ساتھ ہے، ک

  ہے، تکليف زياده ہو تو بددعا نہ کرنا۔ 
امام حسين ميدان ميں آئے، اِدھر ديکھا، اُدھر ديکھا۔ کوئی نہ تھا تو ايک مرتبہ آپ نے آواز دی۔ يہ غالباً آخری مرتبہ کا 

ہ آواز وه تھی جو عالم استغاثہ ہے:"ھَْل ِمْن نَاِصٍر يَْنُصُرنَا" ۔ "کوئی ہے جو اس عالم بيکسی ميں ميری فرياد رسی کرے"۔ ي
کے ہر ذّره تک پہنچی اور تو کسی نے جواب نہ ديا ليکن خيموں سے بيبيوں کے رونے کی آوازيں بلند ہوگئيں۔اب جو امام 

نے خيموں کی طرف مڑ کر ديکھا تو کيا قيامت ديکھی!امام زين العابدين عليہ السالم ايک تلوار پکڑے ہوئے گھٹنوں کے بل 
ئے چلے آرہے ہيں۔ جناِب اُّم کلثوم پيچھے سے قميص کا دامن پکڑے ہوئے ارے بيٹا! کدھر جارہے زمين پر سرکتے ہو

  ہو؟عرض کرتے ہيں: پھوپھی جان! ميرا مظلوم باپ فرياد کررہا ہے، مجھے جانے ديجئے۔ 

  مجلِس شِب عاشور
نہيں چاہتا۔ بس دل يہ چاہتا ہے کہ  حضراِت محترم! امام حسين کی زندگی کی آخری رات آگئی۔ آج کچھ بيان کرنے کو دل

کچھ ميں رولوں اور کچھ آپ روليں۔ خداجانے اس کے بعد زندگی ہے يا نہيں۔ يہ رونا وه رونا ہے کہ انبياء روتے رہے، 
مرسلين گرياں رہے۔آئمہ طاہرين کی وصيتيں ہيں کہ کچھ ہوجائے، دنيا کتنی ہی کروٹيں لے مگر حسين کو نہ بھول جانا۔ امام

ر صادق فرماتے ہيں کی عاشور کی صبح کو اس طرح سے گريہ کرنا جس طرح سے ايک ماں اپنے جوان بيٹے کی جعف
  الش پر روتی ہے۔ 

افسوس! کہ جن کی وجہ سے اسالم، اسالم بنا، جن کی وجہ سے اسالم کی تکميل ہوئی تھی، آج وه وقت آگيا کہ عبادت کيلئے
بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات کو گراں گزرے ہوں ليکن کيا کروں کہ واقعہ يہی ايک رات کی بھيک مانگنا پڑی۔يہ الفاظ، 

  ہے۔ 
آج دوپہر کے وقت شمر ملعون کربال کی سرزمين پر پہنچا ہے دوہزار سواروں کے ساتھ۔ جس طرح سے اور بہت سے 

ا نام ہوگا شمر جب يہ لوگ واقعات اہِل بيت کو معلوم تھے، يہ بھی معلوم تھا کہ امام حسين کا قاتل ايک شخص ہوگا جس ک
کربال پہنچے تو انہوں نے گھوڑے اِدھر اُدھر اور اُدھر سے اِدھردوڑانے شروع کئے تو زمين لرزنے لگی۔ بيبيوں نے 

پوچھا کہ يہ کيا ہورہا ہے؟کسی نے کہا کہ شمر آگيا۔ بيبيوں نے ايک دوسرے کو ديکھا اور مايوسانہ نگاه سے ديکھا۔ دن ختم 
امام حسين کسی فکر ميں ايک کرسی پر بيٹھے تھے جو جناِب زينب کے خيمے کے باہر لگی ہوئی ہے۔ کچھ ہونے کو تھا۔ 

نيند سی آگئی۔ شمر يہ حکم اليا تھا ابن سعد کے نام ، ابن زياد نے حکم ديا کہ پانچ ہزار سوار خيمہ گاِه حسين پر حملہ کرديں۔
دے سے لگی ہوئی کھڑی تھيں۔ بھائی کا منہ ديکھ رہی تھيں اور جس وقت وه سوار آگے بڑھے، جناِب زينب خيمے کے پر

  غالباً يہ خيال تھا کہ کل ميرا بھائی مجھ سے بچھڑ جائے گا۔ 
  جب ميدان کی طرف ديکھا تو نظر آيا کہ سوار خيموں کی طرف بڑھ رہے ہيں۔ ايک 

کيا بات ہے؟ کہا: بھيا! فوجيں بڑھ رہی ہيں۔امام حسينمرتبہ ہاتھ بڑھا کر امام حسين کا بازوپکڑ کر ہاليا۔ آپ نے فرمايا : بہن 
نے جناِب عباس کو آواز دی۔ عباس ! ذرا ان سے جاکر پوچھو، يہ خيموں کی طرف کيوں آرہے ہيں؟ اِن کا اراده کيا ہے؟ 

عباس  جناِب عباس ، حبيب ابن مظاہر ، زہير بن قين، مسلم بن عوسجہ ، يہ سب کے سب آگے بڑھے۔ قريب پہنچ کر جنابِ 
نے آواز دی: ُرک جاؤ وہيں، خدا جانے کيسا اثر تھا کہ ايک مرتبہ گھوڑوں کی باگيں کھنچيں اور فوج ُرک گئی۔ فرمايا: 

کيوں بڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن زياد کا حکم آيا ہے کہ خيمہ ہائے حسين پر حملہ کرديا جائے۔ اسی کی تعميل ميں ہم
يہيں ٹھہرے رہو جب تک ميں اپنے آقا سے اجازت نہ لے آؤں۔ جو کچھ وه جواب ديں گے، اس بڑھ رہے ہيں۔ آپ نے فرمايا:

کے بعد ديکھا جائے گا۔ ٹھہر گئے وه لوگ۔ جناِب عباس آئے: آقا! يہ جنگ اس وقت کرنا چاہتے ہيں۔ امام حسين نے فرمايا: 
ے ايک رات کی مہلت دے دو کہ ميں جی بھر کر بھيا! ان سے کہہ دو کہ ميں ايک رات ميں کہيں نہيں چال جاؤں گا۔ مجھ

اپنے خدا کو ياد کرلوں۔ ان ميں سے ايک شخص نے کہا کہ ہميں حکم نہيں ہے، ہم اجازت نہيں ديں گے۔مگر فوراً ہی ايک 
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دوسرے شخص نے کہا کہ اگر ترک و ديلم کافر ہوتے اور وه ہم سے ايک رات کی اجازت مانگتے تو ہم دے ديتے۔ ارے يہ 
رزند رسول ہيں۔يہ اگر ايک رات کی اجازت مانگ رہے ہيں تو دے دينے ميں کيا حرج ہے؟ابن سعد کو خبر کی گئی۔ اُستو ف

  نے يہ بات منظور کرلی گئی کہ اچھا اب جنگ کل صبح کو ہوگی۔ 
وگی؟ اصحاب حضور! ايک رات مل گئی۔ ميں نے يہ کہا تھا کہ مانگی ہوئی رات ہے، کيا حالت ہے؟ بيبيوں کی کيا حالت ہ

کی کيا کيفيت ہوگی؟ اس کا تصور کوئی نہيں کرسکتا۔ بيبياں يہ سمجھ رہی ہيں کہ کل تک يہ خيمے کچھ نہ ہوں گے۔ 
اصحاب يہ جان رہے ہيں کہ کل ہم نہ ہوں گے۔ جس قدر ہوسکے، خدا کی عبادت کرلو۔ سبحان هللا! تاريخوں ميں يہ الفاظ ہيں 

تسبيح اس طرح سے کررہے تھے حسين کے ساتھی کہ آسمان و زمين گونج رہے کہ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے خدا کی 
  تھے۔ 

اب مثال يہ دی ہے کہ جيسے شہد کی مکھيوں کی آواز پھيلتی ہے۔ اسی طرح سے ميداِن کربال ميں اُن کی تسبيح کی آواز 
ماتے تھے اور کبھی تھوڑی دير پھيل رہی تھی۔ امام حسين کی کيفيت يہ تھی کہ کبھی اصحاب کے ساتھ بيٹھ کر تسبيح فر

کے بعد خيموں ميں چلے جاتے تھے بيبيوں کو تسلياں دينے کيلئے۔ ايک اہم واقعہ جو جو اِس شب ميں ہوا، وه يہ ہے کہ 
جناِب زينب نے فضہ سے کہا ہے کہ فضہ! ذرا ميرے ماں جائے کو تو بالالؤ۔ امام حسين کو فضہ نے آواز دی: آقا! شہزادٔی

ہی ہيں۔ امام حسين عليہ السالم فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے۔ گردن جھکائے ہوئے خيمے کے دروازے پہر پہنچے، پرده عالم يادکرر
  اُٹھايا، اندر داخل ہوئے۔ ديکھا کہ جناِب زينب زمين پر سرجھکائے بيٹھی رو رہی ہيں۔ 
نے بھائی کے گلے ميں ہاتھ ڈال دئيے۔  عزاداراِن حسين ! امام حسين نے پاس جاکر آواز دی: بہن! مجھے کيوں بالياہے؟ بہن

فرمايا:بھيا حسين ! ذرا بيٹھ جاؤ، ميری ايک بات سن لو۔ جب مدينہ سے چلے، بہت مرتبہ دل گھبرايا مگر بھيا! تم سے نہ کہا 
گھبرانے تاکہ ايسا نہ ہو کہ ميرے بھائی کو رنج ہو۔ اس کے بعد جب مکہ آئے اور مکہ سے نکلنا پڑگيا تو ميرا دل اور زياده 

لگا مگر ميں ضبط کرتی رہی۔ آپ سے کبھی ذکر نہ کيا۔ ميرے بھائی حسين ! جس دن سے اس زمين پر پہنچے ہيں، ہر وقت
ميرا دل دھڑکتا رہا مگر ميں نے آپ سے ذکر نہ کيا۔ ميرے بھائی حسين ! يہ کيسی رات ہے کہ دل کو کسی طرح سے قرار 

  نہيں آتا؟ 
ا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ امام حسين نے کچھ تسلی دی۔ بہن! ابھی تو پوری رات ہے۔ کل ہوگا، ميرے بھيا حسين !اس وقت مير

جو کچھ ہوگا۔ اتنی کيوں گھبرا گئيں؟ اگر اتنی گھبرا جاؤ گی تو يہ بچے اور خواتين کس کے سپرد کروں گا؟ يہ بيبياں کس 
وں کو جانے ديں، مجھے يہ بتالئيں کہ يہ کون بی کے ساتھ جائيں گی؟جناِب زينب نے عرض کيا:ميرے بھائی! اور سب چيز

بی ہے جو خيموں کے دوسری طرف اکثر فرياد کرتی ہيں؟امام حسين نے فرمايا: بہن! پہچانا نہيں، يہ ہماری ماں فاطمہ زہرا 
  ہيں جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہيں۔۔ 

ہے ہيں اور باقی عبادت ميں مشغول ہيں۔ کبھی پہره اچھا حضور!اصحاب کی يہ کيفيت ہے کہ باری باری کچھ پہره دے ر
  دينے والے عبادت کيلئے چلے جاتے ہيں اور باقی آکر پہره دينے لگتے ہيں۔ کيا دنيا نے کبھی ايسے اصحاب ديکھے ہيں؟ 

ِل خدا آدمی جناِب رسو) ٩ارے جنگ ِاُحد ميں رسول کے ساتھ تين آدمی ره گئے تھے۔ جنگ ِحنين ميں زياده سے زياده نو(
کے ساتھ ره گئے تھے۔ دنيا ميں کبھی ايسے لوگ ديکھے ہيں جو جانتے ہوں کہ زندگی ختم ہورہی ہے ليکن ہونے سے پہلے

  يہ نہ ديکھيں کہ حسين کا کوئی بچہ زخمی ہوا۔ 
ہو رہا ہے کہ  اس شب کا ايک واقعہ کتابوں ميں آگيا اور وه يہ کہ ادھر ابن سعد نے افسراِن فوج کو جمع کيا ہے اور مشوره

کل صبح جنگ کس طرح سے شروع کی جائے تاکہ جلدی ختم ہو اور ابن زياد کو خبر دی جائے کہ ختم ہوگئی۔ ايک شخص 
نے اُن سے کہا کہ ميں ايسا کرسکتا ہوں کہ آج رات کو ہی جنگ ختم ہوجائے۔ کل ضرورت ہی نہ رہے فو ج کے لڑنے کی۔ 

کہ جنگ ختم ہوجانے کا مقصد بس حسين کا قتل ہوجانا ہی تو ہے۔اگر حسين آج  لوگوں نے کہا کہ وه کس طرح؟ اس نے کہا
رات ہی قتل ہوجائيں تو پھر باقی کيا ره جائے گا! اس سے پوچھا گيا کہ اس وقت کيسے اُنہيں قتل کيا جاسکتا ہے؟ اُس نے 

نہيں کہ ميں بھی مارا جاؤں گا ليکن تم کہا کہ ميں ابھی جاتا ہوں امام حسين کے پاس۔ اُن پر حملہ کردوں گا۔ اس ميں شک 
ابن زياد کے پاس جاکر ميرے بچوں کی سفارش کردينا۔ چنانچہ يہ وہاں سے چال، تلوار اس کے ہاتھ ميں ہے۔ رات کا وقت 

ہے، آدھی رات سے زياده گزرچکی ہے۔ يہ جس طرف سے آرہا تھا، اس طرف ہالل پہره دے رہے تھے۔ ہالل نے ديکھا کہ 
دھر آرہا ہے۔ جب وه قريب آيا تو اُنہوں نے اس کو روکا : کون ہے جو ادھر آرہا ہے؟ اُس نے اپنا نام بتايا۔ جبکوئی شخص ا

  اور قريب آگيا تو انہوں نے کہا: کدھر جارہے ہو؟ اُس نے کہا کہ ميں امام حسين کے پاس جارہا ہوں، کچھ ميرا کام ہے۔ 
ت روائے عالم ہيں، تم جاؤ مگر يہ تلوا ريہاں رکھ جاؤ۔ اُس نے کہا: ديکھو! آپ نے کہا: بے شک جاؤ، وه اماِم وقت ہيں۔حاج

يہ ميری توہين ہے ، ميں تلوار ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہالل نے کہا: آج تو نہيں جانے دوں گا۔ اُس نے کہا: نہيں، مجھے 
ز دی: قدم بڑھايا تو سر نہ ہوگا۔ يہ ضروری جانا ہے۔ اس کے بعد اُس نے قدم بڑھانے کا اراده کيا۔ ہالل نے وہيں سے آوا
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آواز کچھ اتنی بلند ہوگئی تھی کہ امام حسين کے کانوں تک پہنچی۔ امام حسين نے آواز دی: ہالل! کون ہے؟ کس سے باتيں 
کررہے ہو؟ جناِب ہالل نے عرض کيا: موال !يہ شخص آپ کی خدمت ميں آنا چاہتا ہے۔ ميں اسے نہيں چھوڑوں گا جب تک 

رکھ دے۔ مجھے اس کی صورت سے انديشہ معلوم ہوتا ہے ۔ امام حسين نے فرمايا: ہالل! آنے دو۔ اب امام کا حکم،  تلوار نہ
کيا کريں ۔ ہالل نے اُسے چھوڑا مگر کس طرح؟ جب وه امام حسين کے سامنے جا کھڑا ہوا تو امام حسين نے ديکھا کہ اُس 

ر امام حسين مسکرائے۔ہالل! يہ کيا ہے؟ عرض کرتے ہيں: موال ! مجھےکی تلوار کے قبضے پر ہالل کا ہاتھ ہے۔ يہ ديکھ ک
  اس بات کی اجازت ديجئے کہ ميں اس کی تلوار کے قبضے پر سے ہاتھ نہ ہٹاؤں۔ 

ہالل نے اس وقت اس کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ ديا۔ ارے عاشور کے دن تم سب کے سب کہاں تھے جب شمر خنجر 
ہ تھا جو اس پر ہاتھ رکھتا۔ کيا عرض کروں، رات گزررہی ہے۔ بس ايک دفعہ عرض کردوں۔ کتابوں لے کر آيا تھا، کوئی ن

ميں يہ چيز بھی ہے کہ امام حسين بيبيوں کے خيموں کی طرف وقفوں وقفوں سے جاتے ہيں۔ ايک يہ مقصد ہے کہ کوئی 
س عالم ميں ہيں۔ بعض کتابوں ميں يہ بھی ہے چھپ کر ادھر نہ آجائے اور يہ بھی مقصد ہے کہ ذرا بيبيوں کو ديکھيں کہ ک

کہ جب مادِر علی اکبر کے خيمے کی طرف تھے تو ديکھا کہ علی اکبر کچھ آرام کررہے ہيں۔ ماں نے ايک شمع جال رکھی 
ہے اور پاس بيٹھی ہوئی علی اکبر کی صورت ديکھ رہی ہيں۔ ماں کہہ رہی ہے: ميرے الل! کل يہ چاند سی تصوير مٹ 

جناِب زينب کے خيموں کی طرف گئے، ديکھا کہ زينب نے اپنے بچوں کو بٹھا رکھا ہے اور فرمارہی ہيں: بچو!  جائے گی۔
  کل قربانی کا دن ہے۔ ميں تمہيں اپنے بھائی پر قربان کردوں گی۔ بہرحال امام حسين روتے رہے۔ 

ہ خيمے ہوں گے، يہ بيبياں اس وقت بس حضور!اب اس سے آگے نہيں کہہ سکتا۔ بس ايک دو فقرے آخر کے سن ليں۔ کل ن
  پردے ميں بيٹھی ہيں، کل فرش پر بيٹھی ہوں گی، نہ اُن کے بھائی ہوں گے، نہ اُن کے بيٹے ہوں گے۔ 

  صبح سے جنگ شروع ہوگئی۔ وه وقت آياکہ اب حسين کا کوئی مددگارنہ رہا۔ ايک مرتبہ فرياد کی آواز بلند کی: 
  ْل ِمْن ُمِغْيٍث يُِغْيثُنَا"۔ "ھَْل ِمْن نَاِصٍر يَْنُصُرنَا،ھَ 

  "کوئی ہے جو اس عالِم بيکسی ميں ميری مدد کو آئے"۔ 
بيبيوں کے رونے کی آوازيں بلند ہوئيں۔ حسين آئے، جناِب زينب نے کہا:علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گراديا۔ 

نے قبر بنائی، دورکعت نماِز شکر ادا کی۔ پھر  فرماتے ہيں: ہاں! مجھے دے دو۔ لے آئے ميدان ميں۔ بچے کے تير لگا۔ حسين
اس کے بعد خيمے ميں آئے۔ آخری مرتبہ خيمے ميں آئے۔ اب ذراتصور تو کيجئے، صبح کے وقت گھر بھرا ہوا تھا۔ اس 

وقت کوئی نہيں ہے۔ علی اکبر بھی سينے پر برچھی کھائے ہوئے سورہے ہيں۔ عباس بھی نہر کے کنارے بازو کٹائے ہوئے 
کررہے ہيں۔ امام حسين خيمے کی طرف تشريف الئے اور اب وه فرياد کی آواز ہے۔ دنيا ميں کوئی نہ تھا جس کے کان آرام 

ميں يہ آواز نہ پہنچی ہو۔ امام حسين نے فرمايا: کوئی ہے جو اس مصيبت کو حرِم رسول سے دور کرے! کوئی ہے جو 
  ميری فرياد کو پہنچے! 

آواز بلند کی اور کسی طرف سے جواب نہ آيا۔ ميرے خيال ميں جو انبياء کھڑے ہوئے ہيں  حضوِر واال!يہ جو ايک دو مرتبہ
نا ميداِن کربال ميں، انہوں نے لبيک کہا ہوگا مگر حسين نے فرماديا ہوگا: تمہاری مدد کی ضرورت نہيں۔ اب کيا ہوا، يہ 

سے بيبيوں کے رونے کی آواز باہر آئی۔ اب جو دوسری مرتبہ فرياد کی آواز جو بلند کی، يہ دوسری مرتبہ ہے کہ خيموں 
ديکھا تو يہ قيامت ديکھی کہ امام زين العابدين عليہ السالم ، جو غشی کے عالم ميں تھے، جب يہ آواز اُن کے کان ميں 

امن سے پہنچی، ايک مرتبہ اُٹھے، تلوار پکڑی، گھٹنوں کے بل چلے، خيمے کا پرده اُٹھايا، باہر نکل گئے۔ اُّم کلثوم نے د
پکڑا، کہا: بيٹا! کدھر جارہے ہو؟ امام زين العابدين فرماتے ہيں: مجھے چھوڑ دو۔ ميرا مظلوم باپ مدد کيلئے پکار رہا ہے۔ 

امام حسين نے جب يہ ديکھا تو تشريف الئے، آواز دی:بہن ! ميرے بيٹے کو نہ چھوڑنا۔ نسِل امامت منقطع ہوجائے گی۔ امام 
کو خيمے ميں لے گئے۔ اس کے بعد امام زين العابدين نے ايک چيخ ماری اور پھر آنکھيں بند  زين العابدين عليہ السالم

ہوگئيں۔ اچھا بس آخری منزل ميں پہنچ جاؤں۔ وه وقت آيا کہ حسين گھوڑے سے گرنے لگے۔ بس حضور! اس کے بعد ختم۔ 
  گيا۔ سنبھال نہ جاسکا کيونکہ پيشانی کا تير جب نکاال تو خون کا فواره جاری ہو

حسين کا گھوڑے پر سنبھلنا مشکل ہوگيا۔ ايک مرتبہ زمين کی طرف ديکھا: فرماتے ہيں: ميرے نانا کے وفادار گھوڑے! ميں
  اگر يہاں گرگيا تو خيمے سامنے ہيں۔ ميری بہن خيمے کے دروازے پر کھڑی ہے۔ 
اں سے خيمے دکھالئی نہ ديں۔ گھوڑا ايکاگر قاتل نے آکر ميرا سرکاٹا، ميری بہن مر جائے گی۔ مجھے اس جگہ لے جا جہ

نشيب کے مقام پر ٹھہرا۔ آپ نے آنکھ کھول کر ديکھا : کہا، ہاں! يہی تو وه زمين ہے جو ميرے نانا نے مجھے دکھالئی تھی۔ 
گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹيکے۔ حسين ايک طرف کو جھکے ۔ اور کيا عرض کروں؟ فوراً زمين پر نہ پہنچ سکے۔ زبان سے

نہيں ہے بات! زمين سے لگنا تھا کہ ايک مرتبہ زمين کو دھچکا سا لگا۔ فضا کا رنگ بدال، زينب دروازے پر کھڑی  نکلتی
ہوئی يہ ديکھ کر گھبرا گئيں۔ آج زينب کا کوئی نہيں ہے ۔ يہ سمجھ کرکہ بھائی قتل ہوگئے، ايک مرتبہ خيمے سے باہر آگئيں۔
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ا ہوا۔ ايک جگہ پہنچيں۔ يہ کچھ بلند تھيں، وہاں سے ديکھا کہ حسين گرم زمين چادر کا ايک سرا سر پر ، ايک زمين پر لگت
  پرتڑپ رہے ہيں۔ 

عزادارو!ذرا تصور کرنا، زينب کس سے کہے؟ ايک مرتبہ ديکھا کہ ايک شخص فوج سے نکال خنجر لئے ہوئے، زينب 
کرے، کس سے کہے؟ ايک مرتبہ آواز بلند سمجھيں کہ يہ ميرے بھائی کو قتل کرنے کيلئے آرہا ہے۔ ہائے! بيکس بہن کيا 

  کی: 
َداهُ، َوا َعِليَّاهُ"۔    "َواُمَحمَّ

  بابا! نجف سے آؤ، نانا مدينہ سے آؤ۔ 
امام حسين کے کان ميں آواز پہنچی۔ سر اُٹھايا، ديکھا کہ بہن کھڑی ہوئی فرياد کررہی ہے۔ امام حسين نے اشارے سے کہا 

ی جاؤ۔ بھائی کا حکم، زينب چليں خيمے کی طرف۔ بس دو تين قدم چليں، پھر آواز کہ ابھی ميں زنده ہوں۔ خيمے ميں چل
  دی:يا محمداه! 

ارے اس طرح سے خيمے ميں جب پہنچيں ، تھوری دير کے بعد زمين ميں زلزلہ آيا۔ گھبرا گئيں کہ يہ زلزلہ کيسا! گھبرائی 
کڑ کر ہاليا:بيٹا زين العابدين ! اُٹھو! امام زين العابدين کی ہوئی امام زين العابدين کے خيمے ميں پہنچيں۔ ايک مرتبہ بازو پ

آنکھ کھلی، فرمايا: پھوپھی جان! کيا ہے؟ کہا ديکھو يہ زلزلہ آرہا ہے۔ امام زين العابدين نے فرمايا: پھوپھی جان! خيمے کا 
 وِج يزيد خوشياں منارہی ہے۔ پرده ذرا اُٹھاؤ، اب جو پرده اُٹھا، کيا ديکھا کہ حسين کس سر نيزے پر بلند ہے اور ف

 

 روايات عزا

 

  مجلِس شاِم غريباں

حضرات! وه قافلہ جو مدينے سے آيا تھا، وه آج لٹ گيا۔ اس وقت ميں آپ سب حضرات کی طرف سے اُن کی خدمت ميں 
  سالم پيش کرتا ہوں: 

،اَلسَّالَُم َعلَْيَک اَيُّھَاالشَّھِ  ِ،اَلسَّالَُم َعلَْيَک يَاْبَن َرُسْوِل ّهللاٰ   ْيُد، اَلسَّالَُم َعلَْيَک اَيُّھَااْلَعْطَشاُن"۔ "اَلسَّالَُم َعلَْيَک يَااَبَاَعْبِدّهللاٰ
يبياں جلے ہوئے خيموں کے اے کربال کے پياسے! ہم آپ کو سالم کرنے کيلئے جمع ہوئے ہيں۔ اس وقت حالت يہ ہے کہ ب

پاس خاک پر بيٹھی ہوئی ہيں۔نہ کسی کا بھائی ره گيا ہے، نہ کسی کا بيٹا ره گيا ہے اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار ره گيا ہے۔
  جناِب زينب ہی ہيں جو سب بيبيوں کو جمع کئے ہوئے بيٹھی ہيں۔ 
گادی گئی تو بيبياں اِدھر اُدھر منتشر پھر رہی تھيں او اس سے پہلے حالت يہ تھی کہ بعد از شہادت جب خيموں ميں آگ ل

رکچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کيا کيا جائے۔ايک بچی کی يہ حالت تھی کہ اُس کے کپڑے جل رہے تھے اور وه يہ نہيں سمجھتی 
  تھی کہ کس طرح آگ بجھائی جائے۔ کس بی بی کی ِردا ميں آگ لگی ہوئی تھی اور اُسے اس کا علم نہ تھا۔ 

عزاداراِن اہِل بيت !ہائے صبح سے عصر تک يہ قافلہ سارا ہی لٹ گيا۔ آج صبح کے وقت جب تير آئے ہيں پہلی مرتبہ تو 
بيبياں گھبرا کر خيموں کے دروازوں پر آگئی تھيں اور انہوں نے آواز دی تھی: اے ايمان والو! ہمارے سروں سے چادريں 

کہ تلواروں کی ميانوں کو توڑ کر پھينک ديا تھا اور خيموں کے دروازوں پر  نہ اُترنے دينا۔ تو حالت يہ ہوئی تھی اصحاب
آکر سب نے يک زبان ہوکر کہا تھا: شہزاديو! جب تک ہم موجود ہيں، تمہيں کوئی نہيں ديکھ سکتا۔ ارے اس وقت وه بچانے 

  ے ہيں۔ والے، وه حفاظت کرنے والے، ان ميں سے ايک نہيں۔ گلے کٹائے ہوئے ميدان ميں پڑے ہوئ
امام زين العابدين عليہ السالم کی يہ حالت ہے کہ ضعف کی وجہ سے اُٹھنا تو درکنار، بيٹھ بھی نہيں سکتے۔ اگر جناِب زينب 

  نہ نکالتيں تو شايد خيمے ہی ميں ره جاتے۔ 
ا ہے اپنی پيشانی پر عزادارو! اتنی بيکسی تھی کہ کوئی اہِل بيت سے يہ کہنے واال نہ تھا کہ حسين مارے گئے۔ يہ گھوڑا آي

حسين کا خون لگائے ہوئے اور خيمے کے دروازے پر آکر اُس نے فرياد کی سی آواز بلند کی۔پہلے تو بيبياں سمجھيں کہ 
شايد حسين آئے ہيں۔ ليکن جب زين کو خالی ديکھا تو چاروں طرف اس ذوالجناح کے کھڑی ہوگئيں اور فرياديں شروع کيں۔ 

سول کہاں ره گئے؟ جناِب سکينہ نے ذوالجناح سے چمٹ کر فرياد کی۔ ميرے بابا کے ذوالجناح! کيا ذوالجناح! ارے فرزند ِ ر
  ميں يتيم ہوگئی؟ کيا ميرے بابا مارے گئے؟ 
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آج مسافروں کی شام يعنی شاِم غريباں کربال والوں کی کيسے گزری؟ اس کے متعلق چند فقرے عرض کرنے ہيں۔ آج بعد از 
کردئيے گئے تو اس کے بعد ہوا يہ کہ خيموں ميں آگ لگادی گئی۔ جناِب زينب نے امام زين  عصر جب امام حسين شہيد

العابدين سے جاکرکہا: بيٹا! اب تو خيمے جلنے لگے۔ آپ نے حکم ديا کہ پھوپھی جان! سب بيبيوں کو لے کر خيموں سے 
  قت کے حکم کی ضرورت محسوس ہورہی ہے۔ باہر نکل جائيں۔ ذرا آپ اندازه لگائيے کہ يہ وقت بھی ايسا ہے کہ اماِم و

جناِب امام زين العابدين عليہ السالم نے يہ جب يہ فرمايا تو جناِب زينب آئيں اور کہا کہ بيبيو! نکل جاؤ۔ بيبياں نکليں۔ جناِب 
د خيال آيا کہ زينب بچوں کو لے کر باہر نکليں، بچوں کو بٹھايا۔ پھر آئيں خيمے ميں، پھر اور بچوں کو لے گئيں۔ اس کے بع

زين العابدين تو اُٹھ بھی نہيں سکتے۔ وه کيسے باہر آئے ہوں گے مگر حالت يہ تھی کہ دھوئيں کی وجہ سے اور آگ کی وجہ
سے کچھ ايسی گھبراہٹ طاری تھی کہ بھول گئيں کہ ميرا بيمار بھتيجا کس خيمے ميں ہے۔ ايک خيمے ميں شعلے بھڑک 

گئيں۔ سيد ِسجاد نہ ملے۔ ہائے فاطمہ زہرا کی بيٹياں! اور آج اُن پر يہ مصيبت۔ ايک رہے تھے۔ ايک مرتبہ اس ميں چلی 
خيمے ميں تالش کے بعد دوسرے ميں داخل ہوئيں۔ تھوڑی دير کے بعد وہاں سے نکليں۔ مگر اتنی پريشان تھيں کہ آنکھوں 

چھ سوچا اور ايک تيسرے خيمے ميں، سے آنسو بہہ رہے تھے۔دھوئيں کی وجہ سے دکھالئی نہيں ديتا تھا۔ اس کے بعد ک
جس ميں شعلے بھڑک رہے تھے، اس ميں چلی گئيں۔ وہاں سے جو باہر آئيں تو، کتب ميں جو لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا 
کہ بی بی!آپ کيوں جاتی ہيں بار بار خيمے ميں؟کيا کوئی چيز ره گئی ہے؟ فرماتی ہيں : چيز تو کوئی نہيں، ميرا بيمار بيٹا 

  رہا۔  نہيں مل
اس کے بعد ايک خيمے ميں گئيں تو امام زين العابدين عليہ السالم کو سينے سے لگائے ہوئے نکليں اور باہر الکر بھتيجے 

  کو زمين پر لٹا ديا اور بازو ہالکر فرمايا: بيٹا! خيمے جل گئے، ہمارے سروں سے چادريں چھن گئيں۔ 
کی زمين کا تصور کيجئے۔ خيمے جل چکے ہيں۔ حسين کی الش کہاں اس وقت حالت يہ ہے کہ يہی وقت ہے ، آپ ذرا کربال

عباس کی الش کہاں اور عزيزوں کی الشيں کہاں؟ بيبياں سہمی ہوئی بيٹھی ہيں۔ اس وقت اُن کی گودوں ميں جو بچے ہيں، وه
ا! جناِب زينب سالم هللا عليہا روتے ہيں، اتنے سہم گئے ہيں، اتنے گھبراگئے ہيں کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہيں چلتا کہ کيا ہوگ

کبھی بيمار کے پاس آتيں، بيٹا! ہم تباه ہوگئے، تمہاری طبيعت کيسی ہے؟ تمہارا مزاج کيسا ہے؟ اگر سر ميں درد ہو تو ميں 
 دبا دوں؟ کبھی سکينہ کے پاس جاتی ہيں، گود ميں اُٹھاليتی ہيں،اِدھر اُدھر پھرتی ہيں۔ سکينہ کہتی ہيں:پھوپھی جان! ميرے

  بابا کہاں ہيں؟ مجھے ميرے بابا کے پاس پہنچا ديں۔ 
اس کے بعد بيبيوں کے پاس جاتی ہيں، اُن کو سمجھاتی ہيں۔ اُن کو تسلی ديتی ہيں۔ فرماتی ہيں: بيبيو! تمہارا ہم پر بڑا احسان 

ہم تو سرخرو ہوگئے کہ  ہے۔ تم ہماری وجہ سے بڑی مصيبت ميں گرفتار ہوگئيں۔ وه بيبياں کہتی ہيں: شہزادی !يہ نہ کہئے،
ہمارے عزيز آپ کے کام آگئے۔ اس کے بعد جناِب فضہ سے فرمايا:ذرا ديکھ لو کہ بچے تو پورے ہيں؟ جب يہ شمار کرنے 

لگيں تو پتہ چال کہ دو بچے ان ميں نہيں ہيں۔ اب بتالئيے ، اندھيری رات ہے۔ ستارے بھی شرم کی وجہ سے منہ چھپائے 
ی بيٹی کيا کرے؟ آخر جناِب فضہ سے کہا کہ فضہ! تم ان بچوں کا ذرا دھيان کرو اور ميں اُن بچوں ہوئے ہيں۔ فاطمہ زہرا ک

کی تالش ميں جاتی ہوں۔ جناِب اُّم کلثوم کو ساتھ ليا۔ ايک طرف چل ديں۔ تھوڑی دير چلنے کے بعد ايک شخص مال۔ اس سے 
تھوڑی دير ہوئی کہ کچھ رونے کی آواز آرہی تھی، پتہ نہيں کہا کہ بھائی! تو نے کچھ بچے تو نہيں ديکھے؟ اُس نے کہا کہ 

  کہ وه اب کہاں ہيں؟ 
جس طرف اُس نے کہا تھا، اُس طرف چليں۔ ديکھا کہ ايک مقام پر دونوں بچے ايک دوسرے کے گلے ميں ہاتھ ڈالے زمين 

چلنا، ايسا نہ ہو کہ وه بيدار ہوجائيں اور  پر پڑے ہوئے ہيں۔ جناِب زينب نے کہا کہ بہن اُّم کلثوم !بچے تو مل گئے، ذرا آہستہ
گھبرا جائيں کيونکہ انہوں نے يہ واقعات جو ديکھے ہيں تو اُن کے خياالت ميں يہی چيز ہوگی کہ دشمن پکڑ نے آئے ہيں۔ 

ن کے سرد تھے۔ لٰہذا يہ آہستہ آہستہ گئيں، جب اُن کے قريب پہنچيں تو اُن کے پاس بيٹھ گئيں۔ ہاتھ پکڑ کر جو ہاليا تو ہاتھ اُ 
پيشانی پر ہاتھ رکھا تو پيشانی ٹھنڈی تھی۔ ايک مرتبہ ہاليا، فرياد کی۔ کلثوم ! ارے يہ تو دونوں سدھار گئے۔ ميں اپنے بھائی 
کو کيا جواب دوں گی؟ پروردگاِر عالم آپ کو جزائے خير دے۔ اس رات کے کئی واقعات ہيں۔ صرف ايک واقعہ اور عرض 

نکہ شاِم غريباں کا مطلب يہ ہے کہ آپ کے دو آنسو بہہ جائيں، آپ کو اُن کی مصيبت کا کچھ ہلکا کرکے ختم کردوں گا کيو
  سا تصور ہوجائے۔ 

حقيقت يہ ہے کہ شب ِ عاشور آج کی رات کے مقابلہ ميں بڑی اچھی رات تھی۔ سب کے سب موجود تھے۔ پانی نہ تھا مگر 
مگر آج کی شب کا ذرا خود تصور فرمائيں ! جس کا جوان بيٹا، تمہيں پتہ  بيبيوں کو يہ اطمينان تو تھا کہ ہماری حفاظت ہے۔

  ہے کہ تمہاری ماں کا کيا حال ہے، جس کا بھائی مرگيا، اُس کا کيا حال ہوگا؟ 
امام حسين کی الش اس جگہ پڑی ہے جہاں آپ شہيد ہوئے۔ ہائے حسين ! کس زبان سے عرض کروں؟ ايک ملعون آيا۔ اس 

کہ حسين کی انگلی ميں ايک انگوٹھی تھی جس کا نگينہ بڑا اچھا تھا۔ عزاداراِن حسين ! ميں کس زبان سے کو يہ خيال ہوا 
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بيان کروں؟ وه آيا تو اُس نے ديکھا کہ انگوٹھی موجود ہے اور لباس لٹ چکا،عمامہ کوئی لے گيا۔ ہائے حسين ! تيری 
ھی اُتارلے۔ مگر معلوم نہيں اُنگلی پر ورم آگيا تھا يا خون جم گيامظلومی پر عزادار قربان۔ اس ملعون نے يہ چاہا کہ وه انگوٹ

تھا۔ وه نہ اُتار سکا تو اُس ملعون نے کيا کيا؟ اِدھر اُدھر زمين پر ڈھونڈنے لگا۔ ايک تلوار کاٹکڑا اس کے ہاتھ آگيا۔ آپ خود 
مرتبہ زمين ہلی، يہ گھبرا کر ايک جگہ سمجھ ليجئے کہ کيا قيامت کی گھڑی تھی۔ يہ انگوٹھی لے کر چال ہی تھا کہ ايک 

چھپ کر بيٹھ گيا۔ اس نے ديکھا کہ آسمان سے دو عمارياں اُتريں۔ ايک عماری ميں سے ايک بزرگ سربرہنہ نکلے، گردن 
جھکائی ہوئی۔ ايک مرتبہ وه حسين کے قريب بيٹھ گئے اور آواز دی: َواحسينا! سمجھے آپ يہ کون تھے؟ يہ حسين کے نانا 

مد مصطفٰے۔ دوسرے بزرگ نکلے، وه امام حسين کے بابا حضرت علی مرتضٰی ، تيسرے بزرگ نکلے، وه حضرت مح
حسين کے بھائی حسن مجتبٰی !دوسری عماری اُتری، اس ميں سے ايک بی بی نکليں سر پيٹتی ہوئی، منہ پر طمانچے مارتی 

تی ہيں:بابا! ہائے فاطمہ کا دل۔ بابا! ميرا حسين ہوئی۔ حسين کے کٹے ہوئے گلے کے پاس بيٹھ گئی اور اس کے بعد بين کر
يہی ہے کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ رسول هللا نے فرمايا: ہاں بيٹی!يہی ہے۔ تو ايک مرتبہ فاطمہ نے بے چين ہوکر 

نہ کيا کہ  بازو پر ہاتھ رکھا اور فرياد کرنے لگيں: حسين ! ارے تجھے مار ڈاال، تجھے پانی بھی نہ ديا۔ بيٹا! يہ بھی خيال
ميں نے چکياں پيس پيس کر پاال تھا۔ ايک مرتبہ دل سے محبت کا جوش اُٹھا تو عرض کرتی ہيں: بابا!آپ اجازت ديتے ہيں 

کہ ميں اپنے منہ پر بيٹے کا خون مل لوں؟ رسول هللا نے فرمايا: بيٹی! تم بھی مل لو اور ميں بھی ملوں گا اور قيامت کے دن 
  ش ہوں گے۔ خدا کے سامنے اس طرح پي

کربال کے پياسے! ارے کربال کے شہيد، تيرے رونے والے جمع ہوئے ہيں اور اب يہاں سے اُٹھنے والے ہيں، تجھے سالم 
  کررہے ہيں۔ 

  جناِب رباب کی علی اصغر کو ہدايت
ا نہيں ہے کہ (جناِب رباب نے ننھی سی پيشانی اور خشک ہونٹوں پر بوسہ دے کرکہا تھا:ميرے لعل! تو نے آخری وقت رون

  تيرے باپ کو تکليف پہنچے گی) 
شہادِت امام مظلوم وه داغ ہے جو تمام آئمہ طاہرين کے دلوں پر ہے، خصوصاً ششماہے کا گال اور تير سہ شعبہ ، چوتھے 

نک امام کی خدمت ميں ايک شخص آيا اور ديکھا کہ پانی پينا چاہتے ہيں ليکن پيالہ آنسوؤں سے رنگين ہوجاتا ہے اور پھي
ديتے ہيں۔ عرض کيا: موال ! کب تک آپ روئيں گے؟ فرمايا: يعقوب کے باره بيٹے تھے، ايک گم ہوگيا تھا، علم نبوت سے 

جانتے تھے کہ يوسف زنده ہے۔ اس پر اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھيں بے نور ہوگئيں۔ ميرے سامنے تو اٹھاره جواناِن بنی 
ں؟ اُس نے عرض کيا: موال ! شہادت تو آپ کی ميراث ہے۔ فرمايا: ہاں، کيا ماں ہاشم قتل کر ڈالے گئے۔ ميں کيسے نہ روؤ
  بہنوں کی اسيری بھی ہماری ميراث ہے؟ 

آپ جانتے ہيں کہ شہزادياں کتنے دن قيد خانہ ميں رہيں۔ سکينہ مرگئيں، اُن کی قبر قيد خانہ ميں بنی جنازه اُٹھانے واال کوئی 
ينب جب جانے لگيں اور دمشق کی بيبياں آئيں تو کہا: بھائی کی نشانی قيد خانے ميں نہ تھا۔ قيد سے چھوٹ کر جناِب ز

چھوڑے جارہی ہوں۔ باپ کے بعد جی بھر کر پانی نہ پی سکی۔ اُس کی قبر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا۔مردوں کا ذکر نہيں، بيبيوں کا 
  ذکر کررہا ہوں۔ 

قافلہ درباِر يزيد کے قريب پہنچا اور قيدی دربار ميں بالئے کسی نے سنا کبھی کسی بی بی نے شکايت کی تھی جس وقت 
گئے؟ بيبيوں نے سمٹ کر فاطمہ کی بيٹی زينب کو درميان ميں لے ليا تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے ليکن يزيد ملعون کے 

اطب ہوئيں۔ غالماِن حکم سے سب کوہٹايا گيا۔ بی بی فضہ نہ ہٹيں۔ شمر نے جب تازيانہ لگانا چاہا ، اپنی قوم والوں سے مخ
  حبش بدل گئے اور تلواريں کھينچ ليں۔ 

  بھرے دربار ميں ، جس ميں صحابِی رسول بھی موجود تھے، کسی کو فاطمہ کی بيٹی پر رحم نہ آيا اور کوئی کھڑا 
  نہ ہوا۔ 

سی کی سفارش اور زينب بے چين ہوگئيں اور پھر پکارا: يا محمدا! حبشی کنيز کيلئے تلواريں نکل گئيں ليکن آپ کی نوا
حمايت کرنے واال کوئی نہيں۔ امام حسين نے وه کارنامہ چھوڑا ہے کہ اُس کا مثل ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اپنے ساتھ مرد ايسے 

الئے تھے کہ تلواريں کھائيں، پياسے رہے اور جان دے دی۔ بچے ايسے الئے تھے کہ طمانچے کھائے ليکن شکايت نہ کی۔ 
ھيں کہ بھری ہوئی گودياں خالی کرديں اور بچوں کو گھوڑوں پر خود سوار کرکے ميداِن جنگ ميں عورتيں ايسی ساتھ آئی ت

  بھيج ديا۔ امام حسين معصوم تھے جناِب رباب تو معصومہ نہ تھيں۔ 
اوالد والو! جب چھ ماه کا بچہ ماں باپ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور مسکراتا ہے تو اُن کے دل سے پوچھو۔ امام حسين جب 

يدان ميں آئے اور استغاثہ بلند کيا تو خيمہ سے رونے کی آوازيں بلند ہوئيں۔ امام آئے اور پوچھا: بہن زينب ! يہ فرياد کی م
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آواز کيسی؟ بہن نے کہا: بھائی! قيامت ہوگئی، اصغر کوگود ميں لے ليا۔ گود ميں علی اصغر ہيں، امام کيسے سوار ہوں؟ عام 
وار ہونا چاہتا ہے تو ايک ہاتھ ميں باگ اور ايک ہاتھ گھوڑے کی پشت پر رکھتا ہے۔طور پر جب کوئی شخص گھوڑے پر س

انصاف سے فرمائيے کہ جب دونوں ہاتھوں ميں بچہ ہو تو کس طرح سوار ہوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسين نے بچے کو 
  بہن کی گود ميں دے ديا ہو اور سوار ہونے کے بعد بہن نے بھائی کے حوالے 

  ۔ کيا ہو
ابھی تک رباب کھڑی ہوئی تھيں۔ قريب آکر کہا: ميرے آقا! ميرے بچے کو ذرا مجھے دے ديجئے۔ بيبيوں نے سمجھا کہ پيار

کرنے کيلئے ليا ہے۔ رباب بچے کو لئے ہوئے خيمے ميں پہنچيں۔ علی اصغر کو نيا کرتہ پہنايا، بالوں ميں کنگھی کی، 
ں واپس دے ديا اور کہا: جو گياميدان ميں ،واپس نہيں آيا، اُسے واپس کيا الؤ آنکھوں ميں سرمہ لگايا اور باپ کی گود مي

گے؟حسين چلے گئے۔ بچے کيلئے پانی مانگا، تير چال، تين پھال کا تير، معصوم کی گردن، حسين نے اصغر کی گردن اپنے 
حسين نے علی اصغر کی گردن سے بازو سے مال دی۔ تيرا ٓيا اور معصوم کی گردن اور حسين کے بازو ميں پيوست ہوگيا۔ 

تير نکاال اور ديکھا کہ علی اصغر مسکرارہے ہيں۔وه اس لئے کہ جناِب رباب نے رخصت کرتے وقت، ننھی سی پيشانی اور 
 خشک ہونٹوں پر بوسہ دے کر کہا تھا: ميرے لعل! آخری وقت تو نے رونا نہيں ہے۔ 

 

 روايات عزا

 

  شام اور امير تيمور کا واقعہ

ايک ارِض شام بھی ہے۔ شام يا کربال کا نام آتے ہی دلوں پر ايک جھٹکا ضرور لگتا ہے۔ شام ميں جو کچھ ہوا، وه کربال ميں 
  نہيں ہوا۔ شام ميں وه کچھ ہوا جو کبھی چشم فلک نے ديکھا ہی نہ تھا۔ 

ميں نے ايک واقعہ پڑھا تھا شجر طوبٰی ميں کہ جب امير تيمور نے شام پر قبضہ کيا تو محب ِ اہِل بيت ہونے کی وجہ سے 
اُس کے دل ميں خلجانی کيفيت تھی۔ اُس نے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں کو توڑا اور اُن سروں کو نيچا کيا جس 

عداوت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کوششيں کيں کہ اُس کا کو اُن لوگوں نے محسوس کيا کہ يہ کسی خاص 
غصہ کسی طرح سے کم ہوجائے۔ آخر ميں يہ طے ہوا کہ اس سے اگر قرابت پيدا ہوجائے تو شايد اس کی يہ کيفيت بدل 

شريف جائے۔ چنانچہ طے کرکے وہاں کے بڑے بڑے آدمی آئے اور انہوں نے يہ کہا کہ اس شہر ميں سب سے بڑا اور 
ترين گھر ہمارے بادشاه کا ہے جو يہاں حکومت کرتا تھا۔ ہم يہ چاہتے ہيں کہ اس کی لڑکی سے آپ عقد کرليں۔ جب بہت 

اصرار ہوا تو اُس نے کچھ سوچا اور کہا: اچھا بازاروں کو ذرا مزين کيا جائے، خصوصاً بازاِر شام کو بہت زياده آراستہ کيا 
  جائے۔ 

نگوا کر حکم ديا کہ اس لڑکی کو حمام بھيجو اور وہاں سے يہ کپڑے پہن کر وه نکلے۔ پھر اُس اس کے بعدساماِن عروسی م
نے اپنے ايک مالزم کو حکم ديا کہ ايک الغر سا اونٹ اس حمام کے دروازے پر لے جاؤ اور جس وقت وه نکلے تو اُس 

روازے پر پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ يہ لڑکی کو اس پر سوار کرو اور بازار سے گزارو۔ جس وقت وه اونٹ کو لے کر د
کيا معاملہ ہے؟ اُس نے کہا کہ مجھے بادشاه نے حکم ديا ہے کہ ميں اِس لڑکی کو اونٹ پر بٹھا کر بازار سے گزاروں اور 
سنو! خبردار!کوئی قريب نہ آنے پائے، جو اس کے گرد کوئی پرده ڈالے۔لوگوں نے سنا تو بہت پريشان ہوئے اور مل کر 

  دشاه کے پاس آئے اور اس سے يہ کہا کہ کيا آپ نے يہ حکم ديا ہے کہ وه اس طرح سے گزاری جائے؟ با
  اُس نے کہا: ہاں، يہ ايسا ہی ہے۔ اس پر وه لوگ فرياد کرنے لگے کہ يہ آپ کيا کررہے 

يا جائے؟ امير تيمور ہيں؟ ايسا تو کبھی جاہليت کے زمانہ ميں بھی نہيں ہوا کہ ايک شريف عورت کو اس طرح سے ذليل ک
نے جواب ديا: يہ ٹھيک ہے جو تم کہتے ہو کہ ايسا جاہليت کے زمانہ ميں نہيں ہوا مگر تم لوگوں کے نزديک يہ اچھا فعل 
ہے، اس لئے ميں کرنا چاہتا ہوں۔لوگوں نے کہا: جناب! وه بادشاه کی بيٹی ہے، بڑی عفيف ہے۔ يہ آپ کيا کررہے ہيں؟ يہ 

کی بيٹی ہے اور بڑی عفيف ہے، ايک مرتبہ اُس نے سينے پر ہاتھ مارا اور اُس کے بعد چيخ ماری اور  سننا تھا کہ بادشاه
بيہوش ہوگيا۔ جب ہوش ميں آيا تو کہا: ارے بے غيرتو! کوئی رسول سے زياده بزرگ گزرا ہے؟ اور رسول کی بيٹيوں سے 

زينب و کلثوم بغير پرده کے پھرائی گئی تھيں۔ آج تم فرياد زياده کوئی عفيف ہوا ہے؟ يہ تمہارا بازار وہی نہيں ہے جس ميں 

 
   



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

 
 

کرتے ہو اور کل تم اِن شہزاديوں کی فريادوں پر ہنس رہے تھے؟ کسی نے بھی کچھ غيرت کی اور کہا کہ يہ کيا ہورہا ہے؟ 
! اس لئے چلے تھے کہ اس يہ واقعہ ياد آگيا۔ اب ميں اِس منزل پر قريب قريب اپنی تقرير کو ختم کردينا چاہتا ہوں۔ مسلمانو

کے بغير چارئہ کار نہ تھا۔ اسالم جتنا بھی اس وقت موجود ہے، وه صدقہ ہے حسين کا۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کی 
آنکھيں کھل گئيں اور وه سمجھنے لگے کہ يزيد تو فاسق و فاجر ہے۔ اُس کی بات کيسے حکِم خدا اور رسول ہو سکتی 

  کرتی ہوئی شہزادياں چلی گئيں۔  ہے؟اس کے بعد حق کا اعالن
امام زين العابدين عليہ السالم سے ايک شخص ملنے آيا، بيٹھ گيا اور کچھ باتيں وغيره پوچھنے لگا۔ تھوڑی دير کے بعد آپ 

نے غالم کو آواز دی کہ ميرے لئے پانی لے آ۔ وه ايک پيالے ميں پانی لے کر حاضر ہوا۔ پانی پر نظر پڑی اور آنکھوں سے 
و جاری ہوگئے۔ اتنا روئے کہ پانی ممزوج ہوگيا۔ آپ نے دے ديا، دوسرا پيالہ اليا، پھر يہی کيفيت ہے۔اس پر وه شخص آنس

کہتا ہے: موال ! آپ کب تک روئيں گے؟ تو فرماتے ہيں: بھائی! تو نے وه کچھ نہيں ديکھا جو ميں نے ديکھا ہے۔ تيرے اوپر 
يں نے اپنی ماں بہنوں کو ِردا کے بغير ديکھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وه کچھ نہيں گزرا جو ميرے اوپر گزرگيا۔م

پياس سے العطش کہتے ہوئے ،ہالک ہوتے ہوئے ديکھا۔ ميرا باپ تين دن کا بھوکا پياسا دنيا سے اُٹھ گيا۔ آخری وقت ميرے 
نے پانی نہ ديا۔ وه شخص کہتا ہے : باپ نے کہا: ميں دنيا سے جارہا ہوں، ايک گھونٹ پانی پالدو۔ مگر آخر وقت بھی کسی 

موال ! يہ قتل اور شہادت تو آپ کی ميراث ہے؟ اس پر امام زين العابدين عليہ السالم کی چيخ نکل گئی۔ فرماتے ہيں: ہاں 
 بھائی! يہ قتل اور شہادت تو ہماری ميراث ہے مگر کيا يہ بھی ہماری ميراث ہے کہ ہماری ماں بہنيں بازاروں ميں بغير پرده
اور ِردا کے پھرائی جائيں؟ بس ايک فقره اس مقام کا اور عرض کردوں، پھر ختم کرتا ہوں۔ وه قصہ ذہن ميں رکھئے گا جو 
ميں نے عرض کيا جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ چيخ اُٹھے اہِل شام کہ امير تيمور کی جانب سے يہ کيا ہورہا ہے؟

ِردا کے دربار ميں پہنچيں۔ جناِب زينب نے خطبہ پڑھا کہ يزيد نے کہا تھا کہ يہ کون کون ليکن فاطمہ زہرا ء کی بيٹياں بغير 
  بيبياں ہيں؟ بتالئيے اس کہنے پر کيا کچھ نہ گزر گئی ہوگی کہ بھرے ہوئے دربار ميں يہ بتاليا جارہا ہے کہ يہ فالں 

 سرجھکائے بيٹھی ہيں، وه حسين کی بہن زينب ہيں۔  بی بی ہے، وه فالں بی بی ہے۔ بتانے والے نے بتايا کہ وه جو آخر ميں
يزيد اپنی ظاہری فتح کے غرور ميں اندھا ہوگيا تھا۔اُس نے ايک مرتبہ آواز دی کہ زينب!خدا کا شکر ہے کہ تمہارا بھائی قتل

کوجو جالل آيا اور علی  ہوا اور تم سب اسير ہوکر يہاں تک آئے۔ اتنا سننا تھا کہ جناِب زينب نے سر اُٹھايا اور علی کی بيٹی
کے لہجے ميں فرمايا:يزيد! خاموش، اس سے آگے نہ بڑھ۔ قتل ہماری ميراث ہے، ره گئی کہ تو نے قيد کيا اور ہم آئے تو 
اس کا جواب ميں نہيں دوں گی۔ اس کا جواب تجھے دينا پڑے گا جب ميرا نانا پوچھے گا کہ ميری بيٹيوں کو کيوں قيد کيا 

رماتی ہيں:درباروالو! تم ہمارا تماشہ ديکھنے آئے ہو؟ کيا تمہيں پتہ نہيں ہے کہ ميں کون ہوں؟ارے تمہارےتھا۔ اس کے بعد ف
  نبی کی بيٹی فاطمہ کی بيٹی زينب ہوں اور يہ جوتمہارے سامنے کٹا ہوا سر ہے، يہ ميرے مظلوم بھائی حسين کا سر ہے۔ 

ط نہ کرسکے۔بعض لوگوں کی آواز بلند ہوگئی ۔يزيد جس جگہ بيٹھايہ جو آپ نے فرمايا تو دربار والے رونے لگے يعنی ضب
ہوا تھا، اس کے پيچھے ايک دروازه تھا جس پر پرده پڑا ہوا تھا۔ يکدم پرده اُٹھا اور ايک عورت سربرہنہ دربار ميں آگئی 

گھبرا کر کھڑا ہوگيا۔ ايک کپڑا  اور اُس کی زبان پر تھا"واحسينا واحسينا وامظلوما"۔ يزيد نے پہچان ليا کہ اس کی بيوی ہے۔
اُٹھا کر اس کے اوپر ڈاال اور کہنے لگا: ميں رونے سے منع نہيں کرتا مگر ميری عزت کا تو خيال کرليا ہوتا۔ اس نے کہا: 

  يزيد! خدا کی لعنت تيرے اوپر، تجھے اپنی عزت کا تو اتنا خيال ہے اور رسول کی عزت کا کچھ خيال نہيں ہے۔ 

  بيت کی زنداِن شام سے رہائی جناب زينبکا شام سے لے کر مدينہ تک قيامت خيز بين کرنااسيراِن اہلِ 
جب امام حسين عليہ السالم اور اُن کے عزيزوں اور ساتھيوں پر مشتمل قافلٔہ غربت مدينہ سے نکال تو سارا شہر جمع تھا۔ 

ھتے تھے ماں باپ سے کہ کيا عون و محمد بھی محلہ بنی ہاشم اور رونے کی آوازينآ سمان تک پہنچ رہی تھيں۔ بچے پوچ
جارہے ہيں؟تو وه کہتے تھے کہ ہاں، جارہے ہيں۔ کب تک آجائيں گے؟ تو وه رو کر کہتے تھے کہ اب واپس نہ آئيں گے۔ 

جوان يہ سمجھ رہے تھے کہ علی اکبر واپس نہ آئيں گے۔ اصحاِب رسول کا ہجوم تھا۔ لکھا يہ ہے کتابوں ميں کہ اس دن سے
  ہلے اتنا گريہ و شيون کبھی مدينے ميں نہيں ہوا جتنا حسين کی روانگی کے وقت ہوا۔ پ

ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ يہ سب کچھ ہوتا رہا مگر گھر سے کتنے آدمی نکلے؟ باوجود اِن تمام چيزوں کے يہ ديکھتے ہوئے 
کيا کرتا ہوں۔ ميرے بھائيو!جس کے گھر ميں کہ اسالم کی کيا حالت ہوگئی ہے، مگر کوئی نہ نکال۔ ميں کبھی کبھی عرض 

آگ لگ جاتی ہے، اُس کے دل سے پوچھو۔ دوسرے لوگ محلے والے تماشہ ديکھنے کيلئے آجاتے ہيں ليکن اگر اُس کے 
سينے پرہاتھ رکھ کر ديکھو گے تو اس کے دل ميں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کا اثر آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ ارے يہ 

ا جس ميں آگ لگی ہوئی تھی اور حسين اُس کو بجھانے کيلئے روانہ ہورہے تھے؟ امام حسين يہ سمجھ رہے کونسا گھر تھ
تھے کہ اسالم کی کشتی کو ساحِل نجات پر پہنچانے کيلئے ميرے بھائيوں کی طاقت کی ضرورت ہے، اس کيلئے ميرے 
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ه دن کا جو بچہ علی اصغر ہے، اُس کے بھی بيٹوں کی طاقت کی ضرورت ہے، يہاں تک کہ آپ سمجھتے تھے کہ ميرا چود
زور لگانے کی ضرورت ہے اور جب يہ کشتی کنارے تک پہنچ جائے گی تو اس ميں اور بھی ضرورتيں ہيں، اس کا پرچم 

  وغيره، وه کہاں سے آئے گا؟ زينب نے کہا: ميری چادر جو موجود ہے۔ 
ويں سے پانی بند ہوگيا۔ جو کچھ کوزوں ميں يا مشکيزوں ميں آخر ميں چند فقرے عرض کروں گا۔ کربال ميں پہنچے اور سات

پانی رکھا تھا، وه سب ختم ہوگيا، يہاں تک کہ بچوں کيلئے بھی پانی نہ رہا۔ آٹھويں گزری، نويں گزری، آٹھويں کو اصحاِب 
ہيں، اُن سے ہم لڑ  حسين نے کہا: موال ! اجازت ديجئے، ابھی ہمارے بازوؤں ميں دم ہے، ابھی ہمارے ہاتھوں ميں قوتيں

سکتے ہيں۔ امام حسين يہی فرمارہے تھے کہ بھائيو! ميں لڑنے کيلئے نہيں آيا۔ اُنہيں وه شکست دينے آيا ہوں جس کا جواب 
قيامت تک نہ ہوسکے گا اور وه لڑنے سے حاصل نہ ہوگی۔ جانتے تھے کہ اگر لڑائی ہوگئی تو شايد جنگ کا رنگ ہی بدل 

آگئی تو آپ نے يہ ديکھا کہ اِن بہادروں کی ٹانگوں ميں لغزش پيدا ہونے لگی۔ آنکھوں ميں حلقے جائے۔ جب دسويں تاريخ 
پڑگئے۔ تلوار اُٹھانے ميں تکليف ہونے لگی تو اب آپ نے فرمايا کہ اچھا تم لڑ سکتے ہو۔ جنگ ہوئی،عزيزوں کی الشيں 

ے بچے کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی اور اس کے بعد دو اُٹھائيں، دوستوں کی الشيں اُٹھاکر الئے، يہاں تک کہ چھ مہينے ک
رکعت نماِز شکر ادا کی قبر پر يہ نماِز شکر تھی ، نماِز ميّت نہ تھی۔ اگر نماِز ميّت ہوتی تو علی اکبر کی الش پر پڑھتے، 

ھتے۔ اپنے بچے کو قبر نماِز ميّت ہوتی تو دريا کے کنارے عباس کی الش پر پڑھتے، نماِز ميّت ہوتی تو قاسم کی الش پر پڑ
ميں چھپا کر کھڑے ہوگئے۔ دورکعت نماِز شکر ادا کی۔ خدايا! تيرا شکر کہ تو نے مجھے اِن تمام چيزوں ميں ثابت قدم رکھا۔
مختصر کررہا ہوں ، پھر وه وقت بھی آيا جب امام زين العابدين عليہ السالم نے ليٹے ليٹے خيمے کا پرده اُٹھايا تو کيا قيامت 

ی۔ باپ کا سر نيزے پر بلند ہے، حسين قتل کردئيے گئے ميداِن کربال ميں۔ کئی آوازوں سے گونج رہا ہے۔ اس کے بعد ديکھ
کيا ہوا؟ کيسے کہوں؟ ہوا يہ کہ خيموں ميں آگ لگی جس کے بعد گھوڑے اِدھر اُدھر چلے گئے۔ بيچ ميں حسين کی الش۔يہ 

  رض کررہا ہوں۔ بارہويں امام کی زيارت ميں موجود ہے، اس لئے ع
اس کے بعد گيارہويں تاريخ ہوئی۔ بيبياں قيد ہوکر کوفے کی طرف چليں۔ جتنے شہيد تھے، اُن کے سر کاٹ کر صندوقوں 

ميں بند کئے گئے۔يہ قافلہ چال۔ دوميل جب کوفہ ره گيا تو ابن زياد کا حکم آيا کہ ابھی قيديوں کو ٹھہراؤ کيونکہ بازار آراستہ 
ہرے رہے۔اِن بيبيوں کی گودوں ميں بچے بھی موجود تھے۔ دھوپ ميں کھڑے تھے يہ قيدی۔ جب باجوں نہيں ہوا۔ قيدی ٹھ

کے بجنے کی آواز آئی، حکم ہوا کہ قيديوں کو بڑھاؤ۔ مگر کس طرح سے کہ يہ جو صندوقوں ميں کٹے ہوئے سر ہيں، اُن 
کے ساتھ وه نيزه ہو۔ ہائے علی اکبر کا سر اُّم کو نيزوں پر چڑھا دو اور جس جس بی بی کا کوئی عزيز ہے، اس کے اونٹ 

ليلٰی کے اونٹ کے ساتھ، امام حسين کا سرجناِب زينب کے اونٹ کے ساتھ۔ اب جو زينب کی نگاه پڑی، بھائی کے سر کو 
ی ديکھا توايک مرتبہ ھودج کی لکڑی پراپنی پيشانی دے ماری، خون بہنے لگا اور کہتی ہيں:ميری ماں کے چاند ! کيا مير

  ماں نے چکياں پيس پيس کر تجھے اسی دن کيلئے پاال تھا؟ 
ابن زياد کے دربار ميں پيشی کے بعد يزيد کا حکم آيا کہ قيديوں کو شام بھيج ديا جائے۔ اس کے بعد يہ بيبياں کوفے سے شام 

يں اور پھر يزيد کے حکم کی جانب روانہ کی گئيں۔ درباِر يزيد ميں اسی طرح پيش ہوئيں کہ اُن کے سروں پر چادريں نہ تھ
سے ايک تنگ و تاريک قيد خانے ميں ڈال دی گئيں۔ وہاں قيد خانے ميں دوسرے سال صفر کی بيسويں تاريخ کو رہا ہوکر 

اہِل بيت کربالميں پہنچے ہيں۔ اور چيزوں کو عرض نہيں کروں گا، بس اتنا سن ليں کہ يزيد نے اراده کرليا تھا کہ ان کو قيد 
ار ديا جائے مگر ہوا يہ کہ آہستہ آہستہ يہ خبريں اِدھر اُدھر پھيلنے لگيں کہ قيد خانے ميں تو فاطمہ کی بيٹياںخانے ہی ميں م

ہيں۔ اس سے پہلے بازار ميں امام زين العابدين عليہ السالم کی آوازبلند ہوئی کہ ميں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ جناِب زينب 
پ(مومنين) سنتے رہتے ہيں۔ جب يہ خطبہ ہوا تو دربارميں يہ حالت ہوگئی کہ پہلے کا خطبہ ہوگيا تھا دربارميں جس کو آ

آہستہ آہستہ آنسو نکلے۔اس کے بعد لوگوں کی چيخيں بلند ہوگئيں۔ وه خطبہ يہ تھا کہ آپ نے فرمايا: تم تماشہ ديکھنے کيلئے 
نواسی ہوں۔ يہ خبريں آہستہ آہستہ شام کے آئے ہو، تمہيں پتہ بھی ہے کس کا تماشہ ديکھ رہے ہو؟ ميں تمہارے نبی کی 

  گھروں ميں پہنچيں۔ شام کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ بازاروں ميں جو پھری تھيں، وه نبی کی نواسياں تھيں۔ 
تو اَب حالت يہ ہوگئی کہ شام کے لوگ جب اپنے گھروں ميں داخل ہوتے تھے تو وه کہتی تھيں کہ بے غيرتو! تم نے اپنی 

يٹيوں کو پردے ميں بٹھايا ہوا ہے اور فاطمہ زہرا ء کی بيٹياں بازاروں ميں پھرائی گئی ہيں اور اب ہاں قيد ميں بہنوں اور ب
ہيں۔ يہ چيز تھی کہ جس کی وجہ سے يزيد ڈر گيا تھا۔ آخر اُس نے رہا کرديا۔ جب رہائی ملی تو جناِب زينب نے يہ کہا کہ 

ہوا سامان ہم کو واپس مل جائے۔ يزيد نے کہا: اے سيد ِسجاد !وه مال ميں آپ کو  سجاد بيٹا!جاکر يزيد سے کہو کہ ہمارا لوٹا
کہاں سے دلواؤں، نہ معلوم کون کون لے گيا؟ اس کی قيمت لے لو۔ امام زين العابدين عليہ السالم کی ايک چيخ نکل گئی، 

ت نہيں ہوسکتا۔ اُس نے کہاکہ کونسی فرماتے ہيں: يزيد اِس مال کی قيمت کون دے سکتا ہے؟ سارا جہاں بھی اس کی قيم
ايسی چيز تھی کہ اس کی قيمت سارا جہاں بھی نہيں ہوسکتا؟ آپ نے فرمايا کہ ميری دادی فاطمہ زہراء کی چادر تھی۔ ارے 
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  ميرے نانا کا عمامہ بھی اسی ميں تھا۔ 
يں کھوال گيا، ايک کرتہ اس ميں سے بہرحال اُس نے اعالن کيا اور کچھ سامان واپس ہونے لگا۔ ايک صندوق آيا ، دربار م

نکال خون ميں ڈوبا ہوا۔ جابجا اس ميں سوراخ۔ يزيد نے کہا کہ يہ کس کا کرتہ ہے۔ امام زين العابدين چيخ مارکر رونے لگے:
ا۔ ارے يہ ميرے مظلوم باپ حسين کا کرتہ ہے جو اُن کی شہادت کے بعد اُتار ليا گيا تھا۔ يہ صندوق اہِل بيت کے پاس پہنچ
جناِب زينب نے يہ کرتہ اپنے پاس رکھ ليا احتياط سے۔ جس وقت يہ رہا ہوکر مدينہ پہنچے تو راستے ميں بنی ہاشم کی 

عورتوں نے کہا: آقا زادی !چلئے اپنے گھر کی طرف تو جناِب زينب نے کہا: اپنے گھر نہيں جاؤں گی، ابھی نانا کے پاس 
کھٹ کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا: نانا! زينب آگئی اور اَب آپ کا دين قيامت تک جانا ہے۔ ارے ناناکے روضے پر گئيں اور چو

  برباد نہ ہوگا۔ نانا! ايک تحفہ الئی ہوں اور وه کرتہ نکال کر نبی کی قبر پر رکھ ديا۔ 

  درباِر يزيد ميں بنِت زہرا کاانقالب آفريں خطبہ
اور اسيری کو بيان کرنا اور ہنده کا درباِر يزيد ميں آکر يزيد  جناِب زينب کا شہيداِن کربال کے مقصد شہادت، اپنی مظلوميت

  پر نفرين کرنا۔ 
ميرے بھائيو!يہ کربال ميں جو گھر لٹا، يہ کس کا گھر تھا؟ يہ حسين کا گھر تھا۔يہ خود رسول هللا کا گھر تھا۔ يہ بيبياں جو قيد 

رسول ہی کی نواسياں تو تھيں جو کربال سے کوفے تک ہوئيں، يہ کس کی نواسياں تھيں اور کس کی پوتياں تھيں؟ تمہارے 
  اور کوفے سے شام تک قيد ہوکر گئی ہيں۔ 

ميرے عزيزو! کسی وقت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، آج اگر کربال کا يہ واقعہ ہوا ہوتا اور رسول هللا ہمارے سامنے 
نہيں؟ آپ جناِب رسوِل خدا کو روتا ہوا ديکھتے تو  موجود ہوتے اورآپ اُن کی خدمت ميں جاتے تو اظہاِر افسوس کرتے يا

يقينا آپ کا بھی دل روتا، اس لئے کہ محبت ہے رسول سے۔ اُن کے اس فرزند کے گلے پر چھری پھيری گئی کہ جس کو آپ
ہے، يہ کبھی سينے پر بٹھاتے تھے اور کبھی زانو پربٹھاتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے کہ لوگو! ديکھو، يہ ميرا فرزند حسين 

  ميری بيٹی فاطمہ زہراء کا بيٹا ہے۔ 
مسلمانو! يہ ميری آنکھوں کا نور ہے۔ اگر کبھی پياسا ہو تو اسے پانی دے دينا اور اگر کبھی مدد کی درخواست کرے تو اس 

  کی مدد کرنا۔ يہی وه الفاظ تھے رسول هللا کے جنہيں دہرا رہے تھے امام حسين !جب ياروانصار سب مارے گئے: 
  ْل ِمْن نَاِصٍريَْنُصُرنَا" "ھَ 

  "کون ہے جو اس عالم بيکسی ميں ميری مدد کو آئے؟" 
تاکہ رسول هللا کا ارشاد ياد دالديا جائے۔ ديکھئے! ہم سے کہاجاتا ہے کہ بيبيوں کے نام لئے جاتے ہيں بازاروں ميں۔ يہ باتيں 

ہی ہوتا تو قرآن مجيد ميں بيبيوں کے نام نہ لئے جاتے۔کرنے کا مطلب يہ ہے کہ اُن کے مصائب ذکر نہ کئے جائيں؟اگر ايسا 
  کيا حضرِت مريم کا نام نہيں ليا گيا؟ کيا وه گھر ہی ميں پڑھنے کيلئے ہے؟ 

دکان پر بيٹھ کر اسے پڑھنا نہيں ہے۔ کيا ان آيتوں کو کھڑے ہوکر لوگوں کو سنانا نہيں ہے؟ جس ميں بيبيوں کے نام ہيں، يہ 
يث ہيں، کيا چھپ کر پڑھنے کی ہيں؟ ان کتابوں کو اجتماعات ميں پڑھتے ہو، وہاں تو کہتے ہو کہ فالں جو روايتيں اور احاد

بی بی سے يہ حديث ہے، فالں بی بی سے يہ روايت ہے!ان سب کے تو نام لئے جائيں اور جہاں مظالم کا تذکره ہو، نام نہ 
لق نہيں ہے؟ اگر مظلوم سے محبت ہوتی تو ايسی چيزيں لئے جائيں۔ کيوں؟ ظالم سے کوئی محبت ہے؟ مظلوم سے کوئی تع

  زبان پر نہ آتيں۔ 
کونسی کتاب ہے جس ميں يہ موجود نہيں۔ رسول هللا کربال ميں موجود تھے جب حسين کے گلے پر چھری پھيری جارہی 

ا، غبار سے اٹا ہوا، تھی۔ آپ اّم سلمہ اور عبدهللا ابن عباس دونوں کے خواب ميں آئے ہيں۔ اس طرح سے کہ سر کھال ہو
آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، ريش مبارک بھيگی ہوئی، آستينيں کہنيوں تک چڑھی ہوئی، جناِب اُّم سلمہ نے ديکھا، گھبرا 
گئيں۔ عرض کرتی ہيں: يا رسول هللا! يہ آپ نے کيا حالت بنائی ہے؟ فرماتے ہيں: اے اُّم سلمہ،کربال سے آرہا ہوں، ميرے 

  پر خنجر چل چکا۔  فرزندحسين کے گلے
ياد رکھو! جناِب رسالتمآب نے اِن بزرگوں کے خواب ميں آکر اس لئے بتايا کہ مسلمان اچھی طرح جان ليں کہ ميں بھی 
کرلبا ميں تھا جہاں ميرا گھر لٹ گيا۔ ديکھئے! کسی کے متعلق اگر يہ کہہ ديا جائے کہ اس کی بيٹی قيد ہوگئی ہے تو کيا 

  جب ہم کہتے ہيں کہ تمہارے نبی کی نواسياں قيد ہوگئيں تو ہمارے دل پر کيا گزرجانی چاہئے؟  گزر جاتی ہے؟ مسلمانو!
يزيد تخت پر بيٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے امام حسين عليہ السالم کا سر بطوِر تحفہ اليا گيا ہے۔ ہماری شہزادياں قيديوں کی 

پيش کرتا ہے۔ يزيد نے جب رومال اُٹھاتوبيبيوں نے ديکھا کہ طرح زمين پر بيٹھی ہوئی ہيں۔ شمر ملعون آتا ہے، ايک طشت 
  حسين کا کٹاہواسر، بيٹی کی نگاه پڑی، بہن کی نگاه پڑی، دل ميں درد رکھنے والو! کيا گزرگئی ہوگی! 
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بِی يزيد نے يہ کيا کہ اس کے ہاتھ ميں ايک لکڑی تھی بيد کی۔ وه يہ لکڑی امام حسين کے دانتوں پر مارنے لگا۔ ايک صحا
رسول اتفاق سے دربار ميں آگئے تھے۔ وه ضبط نہ کرسکے۔ ايک مرتبہ کھڑے ہوکر کہنے لگے: ارے يزيد! تو حسين کے 

  دانتوں سے لکڑی ہٹا لے، خدا کی قسم! ميں نے ديکھا ہے کہ ان دانتوں کو رسوِل خدا چوماکرتے تھے۔ 
  بازار سے گزر ہوا، بازار سے ہائے يہ بازار سے گزرنا  لٰہذايہ مظالم کيوں بيان نہ کئے جائيں؟ ہماری شہزاديوں کا جب

ايک بات جو مجھے ياد آئی جو شجر طوبٰی ميں ہے اور تاريخوں ميں بھی ہے، ايک وقت آيا جب تيمور نے عرب فتح کيا تو 
کچھ نفرت تھی۔ يہ اُن وه شام ميں بھی پہنچا اور اُس کو ياد تھا کہ رسوِل اکرم کی اوالد کے ساتھ شام والوں نے کيا کيا؟ اُسے

کے اوپر کچھ سختياں کرنے لگا۔ لوگ نہ سمجھے کہ يہ سختياں کيوں ہورہی ہيں؟ بعض لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم 
يہ چاہتے ہيں کہ آپ سے کچھ قرابت حاصل کريں۔ آپ اگر ہمارے ہاں ايک عقد کرليں تو يہ رشتہ داری ہوجائے گی، ہم فخر 

اچھی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے بڑے خاندان کی ايک خاتون کو منتخب کيا۔ بادشاه نے کريں گے۔ اس نے کہا: 
حکم ديا کہ پہلے اسے حمام لے جاؤ۔ زيور وغيره اور لباِس فاخره بھيج دئيے گئے۔ جب سب کچھ ہوا تو بادشاه نے ايک 

ر پردے نہ ہوں۔ جب کوئی پوچھے تو تم شخص کو حکم ديا کہ ايک الغر سا اونٹ لے جاؤ جس کے اوپر کجاوه تو ہو مگ
کہنا کہ پہلے يہ خاتون بازاروں ميں پھرائی جائے گی اس اونٹ پر چنانچہ يہ اونٹ جب گيا تو لوگوں نے پوچھا کہ يہ اونٹ 

کيوں آيا ہے؟ اُس نے کہا: بادشاه کا حکم ہے، اس اونٹ پر يہ خاتون بازاروں ميں پھرائی جائے گی۔ سب لوگ جمع ہوکر 
  شاه کے پاس پہنچے کہ يہ کيا ظلم ہورہا ہے؟ باد

ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ايسا حکم ديا ہے؟ تيمور نے کہا: ہاں، ميں نے ہی ايسا حکم ديا ہے۔لوگوں نے پوچھا: آخر کس 
لئے؟ اُس نے کہا: تمہارے ہاں کا دستور يہی ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ حضور! اس ميں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ يہ 

ندان ايک معزز خاندان ہے تو اُس نے کہا: خدا تم پر لعنت کرے۔ رسوِل خدا سے زياده بھی کوئی معزز ہے؟ جب اُن کی خا
بيٹياں تمہارے بازاروں ميں پھرائی گئيں کہ جن کے ذريعے دنيا نے عبرت کا سبق سيکھا، ارے جس سے پرده سيکھا تو تم 

  کيا حيثيت رکھتے ہو؟ 
پيشی ہوئی اور جناِب زينب کا خطبہ ہوگيا، خطبہ ہوگيا علی کی بيٹی کا! آپ نے فرمايا: يزيد!کيا کہہجس وقت درباِريزيد ميں 

رہا ہے؟ شہادت ہماری ميراث ہے۔ تو نے ہميں قيد کيا، اس کا جواب تجھے ہمارے ناناکو دينا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتی 
ہے کہ ميں کون ہوں اور يہ کٹا ہوا سر ميرے بے گناه مظلوم بھائی ہيں:درباروالو! تم ہمارا تماشہ ديکھنے آئے ہو؟ تمہيں پتہ 

  حسين کا ہے جا ناحق مارا گيا۔ 
اس کے بعد آپ نے خطبہ آگے بڑھايا۔ حالت يہ ہوئی کہ دربار والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ اس کے بعد اُن 

برا گيا۔ جس جگہ وه بيٹھا ہوا تھا، اُس کی پشت پر ايک ميں سے اکثر کی چيخيں نکلنے لگيں۔ جب يہ کيفيت ہوئی تو يزيد گھ
  دروازه تھا، دروازے پر ايک پرده پڑا ہوا تھا، يہ دروازه اُس کے محل سرا ميں تھا۔ 

ايک مرتبہ وه پرده اُٹھا اور اندر سے ايک خاتون چادر کے بغير نکلی اور دربار ميں چلی آئی۔ اُس کی زبان پر تھا: ہائے 
سين !جب يزيد نے يہ ديکھا کہ يہ اُس کی بيوی ہنده ہے، گھبرا کر کھڑا ہوگيا۔ اپنی عبا اُتار کر اُس کے سر حسين ، ہائے ح

پر ڈالی اور کہا کہ ميں رونے سے منع نہيں کرتا مگر ميری عزت کا تو خيال کرليا ہوتا۔ تو چادر اور پرده کے بغير گھر 
ر! ارے يہ رسول کی بيٹياں چادر کے بغير تيرے دربار ميں بيٹھی ہيں، سے نکل آئی۔ اُس نے کہا: خدا کی مار تيری عزت پ

 اِن کی کوئی عزت نہيں ہے؟ 

 

 روايات عزا

 

  مخدراِت عصمت کی اسيری

معصوم بچوں کا مأوں کی گودوں سے گر کر شہيد ہونا اورکربال سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گلشن آِل محمد سے پھول 
  گرتے چلے گئے اور شام آگئی۔ 

تمام دنيا ، حتٰی کہ انبياء بھی ، ذرا تورات اُٹھا کر ديکھئے، ان کے واقعات ، تاريخيں اُٹھا کر ديکھئے تو انبياء روتے ہی 
رہے۔ انہوں نے چاليس چاليس دن تک ماتم قائم کئے ہيں۔ جناِب يعقوب کا رونا تو بہت مشہور سی چيز ہے۔ رونا ايک فطری 

 
   



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

 
 

نے ُراليا بھی ہے اور ہنسايا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ يہ فطری چيزيں ہيں۔ ان فطری چيزوں  امر ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے کہ ہم
کو کسی نہ کسی مقام پر صرف کرنا ہے تو اچھا محل کيوں نہ ديکھا جائے اور جب آپ اچھا محل تالش کريں گے تو اس 

  جگہ سے بہتر کونسی جگہ نظر آئے گی جس پر رسوِل خدا بھی روتے ہيں۔ 
اکرم پچاس سال بعد قبر سے نکل کر روئے۔ حضرت اُّم سلمہ وه زوجہ مطہره ہيں آنحضور کی جنہوں نے جناِب سيدهرسوِل 

کے بعد حسين کی پرورش کی ہے۔انہوں نے رسوِل خدا کی محبتوں کو ديکھا تھا، لٰہذا اُن کو حسين سے بے حد محبت تھی۔ 
بھر پريشان رہيں۔ عام طور پر ديکھا گيا ہے کہ اگر کسی کا بيٹا مر جائے  عاشور کا دن جو آيا تو اُن کا دل گھبرارہا تھا۔ دن

مشرق ميں اور مغرب ميں تو چاہے کوئی پيغام نہ آئے اس کے مرنے کا ليکن حضور! وه جو ايک تعلق روحانی ہوتا ہے، 
ر ٹوٹ رہی ہے۔ بعد ميں معلوم ہوتاوه اثر کرتا رہتا ہے۔ باپ کو يہ معلوم ہوتا ہے بغير کسی وجہ کے، دل بيٹھا جارہا ہے، کم

  ہے کہ وه اس وقت يا اُس دن مرگيا تھا۔ 
جناِب اُّم سلمہ نے تو پاال ہی تھا، عاشوره کا دن آيا۔ دن بھر بے چين رہيں اور يہ جانتی تھيں کہ حسين گئے ہيں اور واپس 

  نہيں آئيں گے۔ جب عصر کا وقت گزر گيا، يہ تھکی ہوئی سو گئيں۔ 
ميں ديکھا کہ رسوِل خدا تشريف الئے ہيں، آپ کے سر پر عمامہ نہيں ہے، آستينيں کہنيوں تک چڑھی ہوئی  آپ نے خواب

ہيں، گردوغبار ميں اَٹے ہوئے، ريش مبارک آنسوؤں سے بھيگی ہوئی، جناِب اُّم سلمہ نے يہ حالت ديکھی تو کھڑی ہوجاتی 
بنائی ہے؟ فرماتے ہيں: اے اُّم سلمہ! تمہيں خبر نہيں کہ ميں کربال  ہيں۔ سالم کيا اور کہا: يارسول هللا!آپ نے يہ کيا حالت

سے آرہا ہوں۔ ميرا فرزند حسين ميرے سامنے ذبح کيا گيا۔ رسول هللا اُن کے خواب ميں اس لئے آئے کہ مجھ سے محبت 
ر اُن کے تمام ياروانصارکرنے والے ذرا حسين کی طرف متوجہ ہوں۔ يہ قربانياں، دنيا ميں کس لئے پيش کی گئيں؟ حسين او

کس بيدردی سے بھوکے پياسے شہيد کئے گئے؟مسلمانو! رسول کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اُمت نے 
کيسا سلوک کيا؟ سب کو شہيد کرنے کے بعد بيبيوں کو لوٹا گيا اور پھر اُن کے خيموں ميں آگ لگا دی گئی۔ گيارہويں تاريخ 

  ا چوراسی تھيں جن کی گودوں ميں بچے بھی تھے، قيد کرکے کوفے کی طرف لے جائی گئيں۔ کو يہ بيبياں، چونسٹھ ي

  نوِک سناں پر مظلوم امام کا سر
جو سکينہ کی بيکسی کو ديکھ کر آنسو بہارہاتھا۔ بنِت زہرا نے اپنا سر کجاوه کی لکڑی پر دے مارا اور روکر کہا: ميرے 

  دن کے  بھيا حسين ! کيا ميری ماں نے تجھے اس
  لئے چکياں پيس پيس کر پاال تھا؟ 

  اور پھر جب دين برباد ہونے لگا تو اُس کی آواز آرہی تھی: 
  "ھَْل ِمْن نَاِصٍر يَْنُصُرنَا" 

  "کوئی ہے جو اس وقت ميری مدد کو پہنچے؟" 
دی کہ جو دين تھا خود اُس کسی جگہ سے کوئی آواز بلند ہوئی؟ کہ اے دين اسالم! ہم تيری مدد کريں گے۔ ہاں! اُسی نے آواز

  نے آواز دی کہ دين! گھبرائيے نہيں جب تک ميں زنده ہوں، تجھے برباد نہيں کيا جاسکتا۔ اُسی کا نام تھا حسين !! 
اس امام نے وه کارنامہ سرانجام دياکہ سسکياں ليتا ہوا دين دوباره زنده ہوگيا۔ لٰہذا جب تک دين رہے گا، حسين رہے گا۔ جناِب

ب قيد سے چھوٹ کر آئی ہيں اور مدينے ميں داخل ہوئی ہيں، کسی نے کہا: چلئے اپنے گھر! جناِب زينب نے روکر زينب ج
فرمايا: ابھی گھر کہاں جاؤں گی؟ ابھی تو نانا کی قبر پر جانا ہے۔ سب سے پہلے بھائی کی "مظلوميت" اور شہادت کے 

ی، ايک مرتبہ کہتی ہيں: نانا! زينب قيد سے رہا ہوکر آگئی ہے۔ نانا! بارے ميں بتانا ہے۔ جاکر چوکھٹ پکڑ کر نانا کی قبر ک
اگر يہ لوگ نامحرم نہ ہوتے تو ميں آپ کو اپنے بازوؤں کے نشان دکھالتی۔ نانا! ميں نے وه محنت کی ہے کہ اب قيامت تک 

  آپ کے دين کو کوئی ختم نہيں کرسکتا۔ 
ے کر گئے تھے جس ميں ہر ہر مقام کے افراد کو جمع کر ديا گيا۔ کچھ امام حسين عليہ السالم اس قافلے کو اپنے ساتھ ل

بچياں ايسی لے کر گئے تھے کہ جو طمانچے کھائيں اور ياد رہيں طمانچے مارنے والوں کو کہ يہ مظالم بھی ہوتے ہيں۔ يہ 
ی۔ تکليف ہوئی، رودی مگر بھی ياد ره جائے کہ تين چار سال کی بچی ہے مگر طمانچے کھانے کے بعد بھی بد دعا نہيں ديت

  بددعا نہيں دی۔ 
ايسے بچے بھی لے گئے جن کی عمر کربال پہنچ کر چھ ماه کی ہوئی تاکہ ہر ظلم کا نشانہ بنيں اور مسکراتے ہوئے چلے 
جائيں۔ کچھ بچے ايسے لے گئے جو يہ کہتے تھے کہ شہد اتنا ميٹھا نہيں ہے جتنی موت ميٹھی ہے۔ يہ تيره سال کے بچے 

بان سے نکلے ہوئے الفاظ ہيں۔ امام حسين نے وه کارنامہ انجام ديا بلکہ دين پر وه احسان کياجس سے دين کا سر قيامت کی ز
  تک کبھی نہيں اُٹھ سکتا۔ 
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جب شمر کا خنجر حسين کے گلے کے نزديک پہنچا، سب سے پہلے مسکرائے، اس کے بعد بارگاِه اٰلہی ميں عرض کرتے 
ميرے ماں باپ نے، جو وعده کيا تھا، تيری توفيقات سے ميں اس وعده کو پورا کرچکا۔خدايا! جو  ہيں: پروردگار! ميں نے ،

تو نے وعده کيا ہے"پورا کرنا"، آواز آئی: حسين تونے اپنے آپ کو ميرے لئے مٹا ديا، تو اب ميرا وعده يہ ہے کہ تمام عالم 
  مٹ جائے گا ليکن تجھے نہ مٹنے دوں گا۔ 

عده خدا کا کس طرح پورا ہورہا ہے، صرف دعوٰی نہيں ہے، دليل ہے۔ مٹانے والے آج بھی مٹانے کی مٔومنين کرام!يہ و
کوشش ميں ہيں ليکن جتنا مٹانا چاہتے ہيں، اُتنا ہی حسين کا نام اُبھرتا چال جاتا ہے۔ حسين مظلوم کے ذکر ميں ترقی ہوتی 

عده کرچکا ہے خدا کہ تيرے اوپر رونے والے قيامت تک پيدا جاتی ہے۔ ہم نہيں ترقی دے رہے، ہماری حيثيت ہی کيا ہے، و
کرتا رہوں گا۔ آج گياره محرم تھی، ياد تو ہوگی آپ کو، اس سے پہلے جو رات گزری ہے، يہ ان بيبيوں پر کيسی گزری ہے؟

ناک مناظر زمين پر بيٹھے بيٹھے تمام رات گزاردی، اس رات ميں گچوں کی يہ حالت ہے کہ انہوں نے کچھ ايسے وحشت 
ديکھے ہيں کہ اب وه روتے بھی نہيں۔ اتنے سہم گئے ہيں کہ اب بالکل خاموش ہيں۔ زبان سے کہہ دينا اور ہے، اور سن لينا 

اور ہے۔ ہم کہتے کہتے عادی ہوگئے، آپ سنتے سنتے عادی ہوگئے۔ ذرا کبھی تصور تو کيجئے کہ جن کے سارے عزيز 
  وں، ان الشوں پر بيبياں جابھی نہ سکتی ہوں، اُن کی رات کيسے گزری ہوگی؟ مر چکے ہوں، ان کی الشيں سامنے پڑی ہ

جب تک حسين زنده رہے، اس وقت تک جناِب زينب کبھی کبھی روتی بھی ہيں، بھائی سے مل کر روئيں،بھائی کے گلے 
اس لئے کہ ذمہ دارياں ميں ہاتھ ڈال کر روئيں مگر اِدھر حسين کا سر نيزے پر آيا، اُدھر زينب کے آنسو خشک ہوگئے، 

جناِب زينب پر آگئی تھيں۔ کبھی اتنی بيبياں تھيں ، اُن کے بچوں کو گود ميں ليتی تھيں، کبھی امام زين العابدين عليہ السالم 
کے پاس آکر بيٹھتی تھيں اور کبھی ان بيبيوں کو تسلی ديتی تھيں اور کبھی بچوں سے کچھ باتيں کرتی تھيں۔ يہ رات اسی 

ئی۔ گياره محرم يعنی آج يہ ساری بيبياں قيد ہوکر کوفے کی طرف روانہ ہوگئيں۔ جناِب زينب نے ساری بيبيوں کوطرح گزرگ
  خود سوار کيا۔ ذرا تصور تو کيجئے، جناِب زينب تنہا ره گئيں اور آپ کا سوارکروانے واال کوئی 

! ارے زينب کو سوارکرنے واال کوئی نہيں، قيد  نہ رہا۔ايک مرتبہ قتل گاِه حسين کی طرف نگاه کی، آواز دی، بھيا حسين
ہوکر جارہی ہوں۔ کم ازکم اونٹ پر سوار کرنے کيلئے تو آجاؤ! دريا کی طرف نگاه کی: ارے ميرے غيرت مند بھائی عباس 

  !ميں قيد ہوکر جارہی ہوں، مجھے سوار کروانے واال کوئی نہيں۔ 
اس دنيا سے اُٹھے تھے، ان کی بيٹی راستے ميں کھڑی ہوگئی۔مالک اُشتر  اس جگہ کا ايک واقعہ ياد آيا، جناِب ابوذر غفاری

کا قافلہ آيا، انہيں بتايا گيا۔ تمام قافلہ ُرک گيا۔ ابوذر کو دفن کيا۔ آخر ميں مالک اُشتر نے حکم ديا کہ ايک عماری الگ بنائی 
ميں ديا جائے۔ايک عماری الگ بنائی گئی، کفن جائے، ابوذرکی بيٹی کيلئے تاکہ اسے سوار کرکے اميرالمٔومنين کی نگرانی 

و دفن سے فارغ ہوکر آپ نے حکم ديا: قافلے والو! تيار ہوجاؤ، سفر شروع کرو۔ لوگوں نے تياری کی، سامان وغيره اونٹوں 
پر رکھ چکے۔ بعض لوگ بيٹھ بھی چکے کہ اتنے ميں کسی شخص نے مالک اُشتر سے کہا کہ تم نے جو عماری بنوائی 

بوذر کی بيٹی کيلئے، ابوذر کی بيٹی کا پتہ نہيں کہ کدھر چلی گئی؟ کچھ پتہ نہيں چلتا۔ مالک اُشتر گھبرا گئے۔ آپس ميں تھی ا
باتيں ہونے لگيں کہ کدھر چلی گئی ابوذرغفاری کی بيٹی؟ ايک شخص اتفاق سے آرہا تھا، بالکل اجنبی۔ اُس نے بھی کچھ سن

و نئی قبر بنی ہے، اس پر ميں نے ايک عورت کو روتے ہوئے ديکھا ہے۔ جاکر تالش ليا۔ اُس نے کہا: گھبراؤ نہيں، آج ج
  کرو، وہی نہ ہو۔ 

چنانچہ مالک اُشتر خود گئے، ديکھا کہ ابو ذر کی بيٹی باپ کی قبر پر منہ رکھے ہوئے رو رہی ہے۔ بابا!ميں آج جارہی ہوں۔
لک اُشتر نے کہا: بيٹی چلو۔ ابوذر کی بيٹی نے کہا: چچا مالک! ميں اب آپ کی قبر پر فاتحہ کيلئے نہيں پہنچ سکوں گی۔ ما

  خدا کيلئے مجھے چھوڑ ديں کہ باپ کی قبر پر رہوں، پھر رخصت ہوجاؤں۔ 
صاحب مفتاح الجنان لکھتے ہيں کہ جب بيبياں سوار ہونے لگيں، جناِب زينب سوار کرنے لگيں تو کسی کی زبان سے نکال 

ٹی اُّم کلثوم کدھر ہيں؟ اب ان کو اِدھر اُدھر نگاہيں ڈھونڈنے لگيں۔ آخر ميں بيبيوں نے کہا کہ کہ علی و فاطمہ کی چھوٹی بي
ان ميں تو وه نہيں ہيں۔ يہ جو کہا گيا تو سب بيبياں گھبراگئيں۔ يہ باتيں ہورہی تھيں کہ اتفاق سے ايک شخص اُسے آنکال۔ اُس 

ابھی اُدھر سے آرہا ہوں، دريا کے کنارے،ميں نے ديکھا کہ وہاں ايک نے بھی کچھ سن ليا۔ اُس نے کہا: گھبراؤ نہيں، ميں 
الش پڑی ہوئی ہے جس کے بازوکٹے ہوئے ہيں، اس الش سے لپٹی ہوئی ايک بی بی رو رہی ہے، ديکھو شايد وہی ہو؟جناِب

  ارہی ہوں۔ زينب جو پہنچيں تو اُّم کلثوم عباس کی الش سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھيں: بھيا! ميں قيد ہوکر ج
يہ قافلہ کوفے کے قريب پہنچا، چاليس اونٹوں پر بيبياں سوار، محباِن حسين سے عرض کررہا ہوں۔ جب دروازئہ کوفہ ڈيڑھ 

  ميل ره گيا، ايک مرتبہ حکم آتا ہے، ابن زياد کا، کہ قيديوں کو ٹھہرادو، اس لئے کہ ابھی شہر سجايا نہيں گيا۔ 
گزرہونے واال ہے، قيديوں کی حالت ميں__دو گھنٹے يہ قيدی کھڑے رہے، گودوں ميں  عزاداراِن اہِل بيت !شہزاديوں کا

چھوٹے چھوٹے بچے لئے کھڑی يں۔ آخر ميں ايک دفعہ باجوں کے بجنے کی آواز آئی۔ يہ استقبال ہے کس کا؟ نبی کی 
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وں کو بڑھاؤ مگر اس طرح سے کہ بيٹيوں کا جو اس وقت بغير ِردا کے ہيں۔ اُن کے سر پر چادر نہيں ہے۔ حکم آيا کہ قيدي
جتنے کٹے ہوئے سر ہيں شہداء کے، وه سب نيزوں پر بلند ہوں۔ سارے سر بلند کئے گئے۔ ہر ايک سر اُس بی بی کے اونٹ 

کے ساتھ بلند کيا گيا جو اُس کی بہن تھی يا بيٹی تھی يا اُس کی ماں تھی۔ امام حسين کا سرجس نيزے پر نصب کيا گيا، وه 
  زينب کے اونٹ کے پاس تھا۔  نيزه جنابِ 

ارے زينب کی گود ميں سکينہ بھی تھی۔ يہ پہلی مرتبہ سکينہ نے باپ کا سر نيزے پر ديکھا۔ امام حسين کے سر سے دو تين 
قطرے خون کے گرے۔ جناِب زينب کی نگاه پڑی تو اپنے کجاوے کی لکڑی پر اپنا سر دے مارا اور آپ نے کہا کہ ميری 

  ميری ماں نے چکياں پيس پيس کر اسی لئے پاال تھا کہ تيرا سر اس طرح سے نيزے پر بلند کيا جائے؟  ماں کے چاند! کيا

  امام حسين کی زينب کو وصيت
امام حسين وصيت کرگئے تھے کہ زينب بہن!ميرا کام ختم ہوااور تمہارا کام شروع ہوا،کربال تک ميرا کام تھا اور شام تک 

  ئی کو دعأوں تمہاراہے۔زينب بہن!اپنے بھا
  ميں ياد رکھنا۔ 

جب قيدی آئے ہيں دربار ميں، بعض لوگ نہ سمجھے ہوں گے کہ يہ کون قيدی ہيں؟ ويسے قيدی چشم فلک نے کبھی نہيں 
ديکھے تھے۔ بتالؤں، آپ سمجھ گئے ہيں۔ رسول هللا کی بيٹياں، فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کی بيٹياں۔ يہ قيد کی گئی تھيں۔ 

اگر کسی نے يہ خبر نہ سنی ہوتی تو شايد يہ سننے کے بعد دل کی حرکت بند ہوجاتی۔ رسوِل خدا کی بيٹی قيدی اورمسلمانو! 
  اس طرح کہ پہلے بازاِرشام ميں پھرائی بھی گئی ہيں!! 

؟ جناِب کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دلوں ميں يہ بات آتی ہے اور کبھی کبھی شکايت بھی پيدا ہوتی ہے کہ يہ کيوں ايسا ہوا
زينب چاہتيں اور ذرا سے ہاتھ اُٹھا ديتيں کہ کيا مجال تھی ؟ کوئی قوت تھی کہ وه اس طرح سے قيد کرکے لے جاتا؟ بات يہ 
تھی کہ امام حسين وصيت کرگئے تھے کہ بہن! ميرا کام ختم ہوا اور تمہارا کام شروع ہوا۔ کربال تک ميرا کام تھا، شام تک 

  تمہارا کام ہے۔ 
ومت دنيا ميں بنی ہے، اس کا طريق کار يہ رہا ہے کہ کسی اپنے دشمن کو اگر وه ذليل کريں يا قتل کريں يا قيد جب سے حک

خانے ميں ڈال ديں تو کوئی نہ کوئی عيب اس ميں نہيں بھی ہے تو عيب اس ميں لگايا جاتا ہے۔ پروپيگنڈا کروايا جاتا ہے 
ا، اس لئے قيد خانے ميں ڈاال گيا۔ يزيد اس چيز کو اچھی طرح سے اپنے آدميوں کے ذريعے سے کہ يہ شخص اچھا نہ تھ

جانتا تھا کہ پروپيگنڈا کيوں اور کيسے کروايا جاتا ہے کيونکہ اُس نے اُس جگہ پرورش پائی تھی جو اس قسم کے 
  پروپيگنڈے کا گھر تھا اور 

ی شخص پر الزام لگانے کے کتنے طريقے روزانہ وه ان چيزوں کو ديکھتا تھا۔ وه اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا کہ کس
ہوسکتے ہيں اور کس طرح سے لوگوں ميں اس کے اثرورسوخ کا زائل کيا جاسکتا ہے۔امام حسين عليہ السالم يہ جانتے تھے
اور اس کيلئے جناِب امام حسين نے جناِب زينب کو منتخب کياتھا۔ ميری بہن! حکومت جو پروپيگنڈا ميرے خالف کرے گی، 

  شام تک چلی جاؤ گی تويہ تمام قوتيں ختم ہوجائيں گی۔ ايک تمہاری آواز دنيا پر چھا جائے گی۔ اگر تم 
اور يہی ہوااور جناِب زينب سالم هللا عليہا اسی خيال سے چليں۔ لوگوں ميں اعالن کيا گيا کہ ايک شخص نے ہم پر حملہ کيا 

س کے بال بچوں کو گرفتار کيا اور وه فالں دن دمشق ميں داخل تھا۔ ہم نے اُسے قتل کرديا۔ اس کے ساتھيوں کو مار ڈاال۔ اُ 
ہوں گے۔ پچاس پچاس ميل تک، سو سو ميل تک جب يہ خبريں پہنچيں تو لوگوں نے يہ سمجھا کہ کوئی غير مسلم ہوگا، 

ع ہوگئے ، مسلمان نہ ہوگا جس نے يہ حملہ کيا ہے۔ وه مسلمان نہ ہوگا جس کی عورتيں قيد ہوکر آرہی ہيں۔ يہ لوگ جم
الکھوں آدميوں کا ہجوم، قافلہ قيديوں کا آرہا ہے۔ کالے َعلَم دکھائی دئيے اور زياده متوجہ ہوگئے لوگ کہ يہ کيا ہے؟ ابھی 
تک خيال وہی ہے۔ اس کے جب قريب آئے وه اونٹ جن کے ساتھ سر تھے تو لوگوں نے گھبرا گھبرا کرديکھنا شرو ع کيا 

نے لگے: ارے بھائی! کہا جاتا ہے کہ مسلمان نہيں! ان کی پيشانيوں پر تو سجدوں کے اور آخر ميں ايک دوسرے سے کہ
نشان ہيں اور اس کے بعد دوسرا کہتا ہے کہ اس کو تو چھوڑا، يہ تو ديکھو ان بيبيوں کی گودوں ميں جو بچے ہيں، وه قرآن 

چھنا شروع کيا:ارے بھئی! يہ کہاں کے پڑھتے ہوئے چلے آرہے ہيں۔ يہ جو چيزيں ديکھيں تو اس کے بعد لوگوں نے پو
قيدی ہيں؟ يہ کون لوگ ہيں؟ کس خاندان کے ہيں؟ تو کسی نے بتاليا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اُس کی بيٹياں ہيں۔ وه جو 

  پروپيگنڈے ہورہے تھے، ايک مرتبہ ايک نظر ميں ختم ہوگئے۔ 
ے خياالت دنيا کی طرف مرکوز رہتے ہيں، اُن سے سامنا ہوا۔ اس کے بعد وه طبقہ جو اُمراء کا طبقہ سمجھا جاتا تھا، جن ک

حضور! جب دربار ميں يہ قافلہ پہنچ گياتووہاں کم سے کام سات سو کرسياں تھيں جن پر ارکاِن دولت اور رٔوسائے وج 
زنجيروں بيٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے آدمی اِدھر اُدھر کے بيٹھے ہوئے تھے۔ اُنہوں نے ديکھا کہ دروازے کی طرف سے 



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

 
 

کی آواز آئی۔ اب جو نظر پڑی تو ديکھا کہ ايک بيمار ہے، ہاتھوں ميں ہتھکڑياں پہنے ہوئے، نظر جھکائے ہوئے چال آرہا 
  ہے۔ 

اس کے بعد بيبياں نظر آئيں اور بيبياں کس طرح سے زبان سے الفاظ نکلتے نہيں ہيں مگر کيا کروں؟ کہلوايا زمانے نے، 
ک طرف بيٹھ گئيں يہ بيبياں سرجھکائے۔ يزيد يہ سمجھ رہا تھا کہ ميری فتح کی خوشی ہے۔ کسی کے سر پر چادر نہيں، اي

وه اپنی فتح کی خوشی ميں مخمور تھا۔ شمر نے آکر سرپيش کيا بطور تحفہ۔يزيد نے رومال ہٹايا۔ جب لوگوں کی نظريں پڑيں 
ں کہ خدا کی قسم! اتنا خوش شکل چہره کبھی نہيں ، قتل ہوئے چار پانچ مہينے گزر گئے ہيں مگر ديکھنے والوں کے بيان ہي

  ديکھا جتنا يہ کٹا ہوا سر تھا۔ 
چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ بعض لوگ جن کی روحوں ميں سعادت تھی، سر کو ديکھتے ہی گھبراگئے۔ يہ کيا ہوا؟ کس کا 

لعابدين سر نہيں اُٹھاتے، سر جھکائے سر ہے؟ کبھی بيبيوں کی طرف نگاه ہے، کبھی امام زين العابدين کی طرف۔ امام زين ا
ہوئے ہيں۔ آپ کے متعلق يہ لکھا ہے کہ کربال سے قيد ہو کر جب چلے، کوفے ميں قيد رہے، ابن زياد کے دربار ميں پيش 

ہوئے، کوفے سے پھر شام کے راستے دمشق، باره سو ميل کا راستہ،اس تمام راستے ميں امام زين العابدين کی حالت يہ رہی
يشہ سرجھکائے ہوئے رہتے تھے۔ دل ميں نشتر چبھنے لگتے ہيں۔ خدا کی قسم! جب يہ چيز ميرے خيال ميں آجاتی کہ ہم

سال کی عمر، رسول کا نواسہ، علی کا پوتا،امام حسين عليہ السالم آخری وصيت ميں فرماگئے 22ہے، بنی ہاشم کا جوان،
  ميری محنت برباد ہوجائے گی۔ تھے: بيٹا! ماں اور بہنوں کا ساتھ ہے، گھبرا نہ جانا، 

ايک فقره اگرآپ کے سامنے عرض کروں تو شايد يہ بے محل نہ ہوگا، ايک مرتبہ ايسا ہوا اور يہ ہوتا چال آرہا ہے، ذرا ذرا 
امام سی بات پر شمرجناِب امام زين العابدين عليہ السالم کو ستاتا تھا۔ نوِک نيزه سے اذيت ديتا تھا، بازاِر شام ميں ايک مرتبہ 

زين العابدين گر پڑے۔ بيمار کو ٹھوکر لگی، گر پڑے، اُس نے نيزے کی نوک سے تکليف دی، تڑپ کو اُٹھ کھڑے ہوئے اور 
اپنے باپ کے سر کی طرف نظر کرکے عرض کرتے ہيں: بابا! ميری کمرکو ديکھئے، کتنی زخمی ہوچکی ہے۔جناِب زينب 

  گئی ہے، گھبراؤ نہيں۔ نے جب يہ ديکھا تو آواز دی: بيٹا! منزل قريب آ
جب يزيد نے دربار ميں خطاب کيا، تمہارے بھائی کو خدا نے قتل کيا، تم کو ُرسوا کيا کہ قيد ہوکر ميرے دربار ميں آئے ۔ 
جناِب زينب کوموقعہ مال کہ يہ وقت ہے کہ اُس تمام پروپيگنڈے کو اسی جگہ ختم کردوں تو ايک مرتبہ آپ نے آواز دی: 

جا، کيا بک رہا ہے؟ تو يہ کہتا ہے کہ ميرا بھائی قتل ہوا، اُس کی ہميں پروا نہيں، قتل ہونا ہماری ميراث "يزيد! خاموش ہو
ہے۔ ره گئی يہ چيز کہ تو نے ہميں گرفتار کيا اور دربار ميں اليا، ہماری ذلت نہيں ، تو ذليل ہوگا جب قيامت کا ميدان ہوگا تو 

ھيں جناِب زينب نے کہ دربار والے گھبرا کر اِدھر اُدھر ديکھنے لگے کہ علی کی ميرے نانا پوچھيں گے"۔ اتنی باتيں کی ت
آوازکہاں سے آئی۔ آپ نے فرمايا:"دربار والو! تم ہمارا تماشہ ديکھنے کيلئے بيٹھے ہو، تمہيں پتہ نہيں کہ ميں کون ہوں؟ 

يہ کٹا ہوا سر ميرے بے گناه مظلوم بھائی کا  ارے تمہارے رسول کی جو بيٹی تھيں ناں فاطمہ زہرا ، اُن کی بيٹی زينب ہوں۔
  ہے۔ 

  سکينہ کا باپ کی الش کو تالش کرنا
سکينہ کاميداِن کربالميں جاکر اپنے مظلوم باپ کی الش کو تالش کرنا اور جناِب زينب کا ميدان مينآ کرسکينہ کوالِش 

  پدرسے جداکرکے خيموں ميں لے جانا۔ 
فلک نے کبھی نہ ديکھا ہوگا مگر معلوم نہيں اپنے محاورات ميں يہی کہاجاتا ہے کہ کسی کیبڑا گھر تھا، ايسا آباد گھر چشم 

نظر لگ گئی۔ يہ گھر، ايک وقت آيا کہ اس طرح برباد نہ ہوا ہوگا، اس گھر ميں خوشياں ہوئيں مگر وه خوشياں کہ جو خدا 
بتيں اس گھر پر آئيں، وه دنيا کے کسی اور کی رضامندی کی وجہ سے تھيں، ليکن اس ميں جتنے غم ہوئے اور جتنی مصي

گھر پر نہيں آئيں۔ ميرے بزرگو! يہ گھر مسمار کيا گيا۔ اس کے رہنے والوں کو نکاال گيا۔ اگر ان کا گھر وہی تھا جہاں چلے 
گئے ليکن جہاں بھی چلے گئے، لوگوں نے ان کو چين سے نہيں رہنے ديا۔ کسی گھر سے جنازئہ رسول نکال مگر کس 

سے نکال؟ اس طرح سے نکال، کہنے ميں بات آتی ہے، زمانے کا اگر گلہ کروں تو بجا ہے۔ وه رسول جو ہر ايک  طرح
شخص کے دکھ اور درد ميں برابر شريک ہوتا رہا، اگر معلوم ہوا کہ کوئی بھوکا ہے تو خود نہ کھايا، اُس کا پيٹ بھر ديا۔ 

خود گئے۔ پھر اعتبار سے کہ سرداِر دو عالم، جن کے احسانات کی کوئی اگر کوئی بيمار ہوا تو اُس کی مزاج پُرسی کيلئے 
انتہا نہ ہو، ان کے بارے ميں اگر غير مذہب کے آدمی سے کہا جائے کہ اس کا جنازه نکال، وه فوراً کہے گا کہ نہ معلوم 

  ی جنازے ميں نہ تھا۔ کتنے الکھ آدمی ہوں گے ليکن حضور! جنازه اس طرح نکال کہ سوائے اپنے چند آدميوں کے کوئ
اس کے بعد يہی گھر تھا کہ دو تين دن کے بعد جب سيده قبر پر پہنچی ہيں اپنے باپ کی، تو يہ کہتے ہوئے پہنچی ہيں کہ 
بابا! اب وه فاطمہ نہيں ہوں جو آپ کے زمانے ميں تھی۔ کاش! کوئی اتنا کہہ ديتا کہ فاطمہ ! تمہارے باپ کا انتقال ہوگيا، 
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  کاش! فاطمہ کے دروازے پر  ہميں رنج ہے۔
آکر لوگ يہ کہہ ديتے کہ فاطمہ ! تمہارے باپ کے اُٹھ جانے کا ہميں بہت افسوس ہے۔ ذرا بتالئيے تو سہی، جس کی حالت 

  يکا يک اتنی منقلب ہوگئی ہو، اُس پر کيا کچھ گزری ہوگی؟ 
  ناِب رسالتمآب کيا عرض کروں؟ جانوروں پر اثر پڑا، طيور پراثر ہوا، وه اونٹنی جس پر ج

  سوار ہوا کرتے تھے، آپ کے انتقال کے بعد اُس نے کھانا پينا چھوڑ ديا۔ بہت کچھ کوشش کی گئی 
ليکن اُس نے بالکل کچھ نہ کھايا۔ آخر کب تک ايک جانور بغير کچھ کھائے پئے ره سکتا ہے؟ دو دن کے بعد اس سے کھڑا 

ائی اور سيدھی چلی جناِب رسالتمآب کی قبر کی طرف۔ قبر کے پاس ہونا مشکل ہوگيا۔ ايک مرتبہ اُس نے اپنی رسی تڑو
جاکر اُس نے اپنا رخسار رکھ ديا اور لوگوں نے ديکھا کہ اُس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہيں۔ لوگ گئے کہ وہاں سے 

! آپ کے والد کی  ہٹائيں مگر وه نہ ہٹی۔ مجبور ہوکر لوگ آئے جناِب فاطمہ کے دروازے پر، سيدئہ عالم سالم هللا عليہا
اونٹنی قبر پر پہنچ گئی ہے اور وہاں سے اُٹھتی نہيں۔ جناِب سيده چادر اوڑھ کر نکليں، قبر پر پہنچيں۔ جب اُس نے ديکھا کہ 

شہزادی آگئيں، آپ نے اشاره کيا، فوراً اُٹھ کھڑی ہوئی، اپنی جگہ واپس پہنچی۔ جناِب سيده اپنے حجرے ميں آگئيَں تھوڑی 
يہ اونٹنی پھر وہيں پہنچ گئی يعنی ايک بيقراری کا عالم تھا۔ آخر يہ ہوا کہ کئی مرتبہ اسی طرح سے گئی اور دير کے بعد 

جناِب سيده آئيں۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ اسے ذبح کر ڈاليں ليکن جناِب سيده نے فرمايا: ميں اپنے باپ کی اونٹنی کو، جو 
کی تکليف دينا گواره نہيں کروں گی۔ وه اسی طرح مر گئی، اسے دفن  اتنی محبت کرتی ہے ميرے باپ سے، کبھی بھی ذبح

  کروايا گيا۔ 
مٔومنين کرام! ديکھا آپ نے کہ جناِب رسالتمآب کے اُٹھ جانے کا جانوروں پر يہ اثر پڑا تھا۔ اب آپ بتالئيے کہ بيٹی پر کيا 

گئے کہ کسی نے آ کر دروازے پر يہ بھی نہ پوچھا  اثر ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب يہ عالم ديکھا کہ لوگ اتنے پھر
کہ فاطمہ ! آپ کس حال ميں ہيں اور اگر آئے بھی تو کس مشکل ميں آئے، اس کا ميں کيا ذکر کرونآ پ کے سامنے؟جناِب 

سے کس سيده گھر ميں بيٹھ کر فريادکررہی تھيں کہ بابا! ذرا ديکھئے تو سہی،بابا دنيا والوں نے آپ کی وفات کے بعد ہم 
طرح منہ موڑ ليا ہے؟ آنحضور کے بعد معظمہ بی بی کا سارا وقت روتے اور ماتم کرتے ہوئے گزرا۔ اس کے بعد اس گھر 

سے سيده کا جنازه نکال اور وه نکال چند آدميوں کے سہارے۔ اس کے بعد سيده کے فرزند امام حسن مجتبٰی عليہ السالم کا 
ايک جنازه گھر سے تو نہيں ليکن اس گھر ميں رہنے والے کا جنازه يوں نکال نکال جنازه نکال جس پر تير برسے۔ آخر ميں 

  کيا؟ اُٹھانے واال ہوتا تو نکلتا! کتابوں ميں لکھا ہے تيروں نے جنازه اُٹھايا ۔ 
،تسلی  جناِب رسالتمآب کا انتقال ہوا تو فاطمہ زہرا گھر ميں تھيں،امير المٔومنين موجود تھے، حسنين شريفين موجود تھے

دينے کيلئے بنی ہاشم کے کچھ لوگ موجود تھے۔حسين جب شہيد ہوئے تو اُن کی بيٹی اور بہن کو کوئی تسلی دينے واال نہ 
تھا۔ تسلی کو تو جانے ديجئے، ايک چھوٹی سی بچی تھی، وه اگر اپنے باپ کو ياد کرکے روئی، حاضرين مجلس! کونسا گناه

ئی کہ شمر نے طمانچے مارے۔ ايک مرتبہ يہ بچی پہنچ گئی جہاں امام حسين کی ہوگيا ليکن اس کو اس طرح تسلی دی گ
الش پڑی تھی،ہائے بيٹی نے کس طرح باپ کی الش کو ديکھا؟ جناِب زينب کو معلوم ہوگيا کہ سکينہ کہيں چلی گئی ہيں تو 

طرف اُداسی کا عالم ہے۔ بی بی نے جناِب زينب و اُّم کلثوم دونوں بہنيں مقتل کی طرف چل پڑيں۔ رات کا وقت ہے، چاروں 
خيال کيا کہ جس وقت حسين چلے تھے، آخری رخصت کے بعد تو سکينہ دروازے پر کھڑی ديکھ رہی تھی، اُسی طرف ہی 

گئی ہوگی۔ جب آپ وہاں پہنچيں تو وہاں سکينہ کے رونے کی آواز آئی۔ آواز کی طرف چليں تو وہی نشيب جس ميں حسين 
يہ بچی باپ کی کٹی ہوئی گردن سے منہ مالئے کہہ رہی تھی: بابا! آپ کو کس نے شہيد کيا؟ مجھ کو شہيد ہوئے تھے، وہاں 

کس نے يتيم بناديا؟ جيسے ہی جناِب زينب وہاں پہنچيں، گود ميں اُٹھايا، تسلی ديتی ہوئی الرہی تھيں کہ پوچھا: بيٹی! تم نے 
يا: پھوپھی اماں! ميں رو رو کر کہہ رہی تھی، بابا! آپ کدھر کس طرح پہچان ليا کہ يہ تمہارے بابا کی الش ہے؟ عرض ک
  ہيں، اُدھر سے آواز آئی، بيٹی! اِدھر آجا، تيرا باپ اِدھر ہے۔ 

  ہنده کا خواب ميں حضور کو ديکھنا اور دِر زندان ميں آکر پوچھنا کہ قيديو! يہ بتأو کہ تم ميری شہزادی زينب کوجانتی ہو؟
کا سب سے بڑا دشمن تھا يزيد مگر آخر ميں مجبو رہوکر اسے بھی دربار ميں کہنا پڑا: خدا لعنت  امام حسين عليہ السالم

کرے ابن زياد پر، اُس نے حسين کو قتل کرديا۔ميں نے تو کبھی نہيں کہا تھا۔ اور ايک دن وه تھا کہ دربار ميں فخر سے کہہ 
مجھے دعائيں ديتے کہ يزيد! خدا تيرا بھال کرے کہ تو نے  رہا تھا : کاش! ميرے وه بزرگ ہوتے جو بدر ميں مارے گئے تو

ہمارا بدلہ لے ليا۔ شراب پيتا جاتا ہے، امام حسين کے سِر اقدس سے بے ادبی بھی کررہا ہے۔ ہاتھ ميں ايک بيد ہے جو دنداِن 
ابن زياد کے سر تھونپنے پر مبارک کو لگارہا ہے۔ ذرا طہارت کی بلندی مالحظہ فرمائيں، اسی دربار ميں قتِل حسين کا الزام

  مجبور ہوگيا۔ 
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کون پوچھتا اُس سے کہ اگر تو نے قتل نہيں کروايا تو اِن سيدانيوں کو قيد کس نے کروايا؟ بغير چادروں کے ان کو بازاروں 
کے  اور دربار ميں کون اليا ہے؟ جو رسول زادياں تھيں، ان سے جو دربار اور قيد خانے ميں واقعات ہوئے، وه سب اسی

حکم سے ہوئے۔ کچھ لوگ اُس کے صرف اِس کہنے پر کہہ ديتے ہيں، وه تو بے قصور ہے، وه تو کہہ رہا تھا کہ ميں نے 
  تو قتل نہيں کروايا! خير بہرحال ايسا بھی ہوتا آيا ہے زمانے ميں 

خليفہ رسول سمجھتے تھے، اب وه يہ کبھی رہا نہ کرتا اہِل بيت کو مگر يہ مجبور ہوگيا، اسے يہ پتہ نہ تھا کہ جو اُسے پہلے
بھی اس کو شيطان سمجھنے لگيں گے۔ حالت يہ ہوگئی کہ دمشق ميں بيٹھی ہوئی عورتوں تک جب يہ خبريں پہنچيں کہ يہ 

جو قيد ہوکر بيبياں آئی ہيں، يہ تو فاطمہ کی بيٹياں ہيں تو ايک ہيجان برپا ہوگيا۔ اُن کے مرد جب گھروں ميں آتے تھے تو وه 
ے کہتی تھيں کہ بے غيرتو! تم نے اپنی ماں بہنوں اور بيٹيوں کو گھروں ميں بٹھا رکھا ہے اور تمہارے رسول کی اُن س

  نواسياں بازاروں ميں پھرائی جارہی ہيں؟ 
يزيد کو يہ خبريں پہنچيں کہ اب تو ايک انقالِب عظيم برپا ہونے واال ہے۔ تب اُس نے اِن اسيروں کی رہائی کا حکم ديا۔ اور 
اس وقت چونکہ وقت کی ضرورت پڑگئی تھی، وه سمجھ رہا تھا کہ دنيا مظلوم کی طرفدار بن گئی ہے، فطری حيثيت سے 
بن جانا چاہئے، لٰہذا طرفدار بن گئی۔ اس لئے اس کو يہ کہنا پڑا کہ ميں نے تو کچھ نہيں کيا، قتِل حسين تو ابن زياد نے کيا 

  ہے۔ 
وم نہيں کونسا دل تھا اُن کے سينے ميں کہ جو کچھ تکاليف پڑتی تھيں، شکر ادا کرتی رہيں، يہ بيبياں جو قيد ہوگئی تھيں، معل

يہاں تک کہ جناِب زينب کے متعلق تو يہ ہے کہ قيد خانے ميں بھی کوئی رات نماز قضا نہيں ہوئی۔ هللا اکبر،ارے يہ بيکسی 
 جو وواپس آئی ہيں، يہ تقريباً چوده مہينے ہيں، محرم کیتھی جو شام تک چلی گئيں۔ آپ کو غالباً معلوم ہے يہ شام سے کربال

گياره تاريخ کو کربال سے گئی ہيں اور بيس صفر کو واپس پہنچی ہيں، اور ايک سال ، وه تقريباً چوده مہينے ميں يہ قيد سے 
سا دل تھا، کسی بی بی کی زبانرہا ہوکر آئی ہيں۔ قيد ميں جو کچھ تکاليف اُٹھائی ہيں، وه اس کے عالوه تھيں، معلوم نہيں کون

  سے کبھی يہ نکال ہو کہ ہم کب رہا ہوں گے؟ 
بس ايک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ يزيد نے کياکيا مظالم کئے، وه ہر وقت يہ سوچتا رہتا تھا کہ کن کن طريقوں سے ان 

ميں خيال آيا اور اس خيال کے بيبيوں کو روحانی صدمات پہنچاؤں تاکہ يہ گھل گھل کر يہيں مر جائيں۔ايک دن اُس کے دل 
آنے کے بعد اپنے گھر گيا، شام کا وقت تھا۔ اُس نے اپنی بيوی سے کہا کہ ديکھو! صبح کو تم شاہانہ لباس پہننا اور کنيزوں 

کو بھی فاخره لباس پہنانا۔ بيوی نے پوچھا کہ کل کوئی عيد ہے؟ اُس نے کہا: کچھ قيديوں کو ميں بھيجوں گا، تمہارے سامنے 
يش ہوں گے تاکہ ان کو اپنی حالت ديکھ کر اور تمہاری حالت ديکھ کر رنج ہو اور اُن کے دل ُکڑھيں اور وه روحانی صدمہپ

اُٹھائيں۔ اُس کے دماغ ميں يہ چيز نہيں آئی، اگرچہ جانتی تھی مگر وه سمجھی کہ شايد کوئی دوسرے قيدی آگئے ہوں۔ ايک 
  ں حسين کا سر لٹکا ديا جائے اور پھر قيديوں کو اليا جائے۔ روز حکم ہوا يزيد کا کہ اُس دروازے مي

 ايک سپاہی نے آکر کہا: زين العابدين ! تم يہاں رہو گے اور يہ جتنے قيدی ہيں، يہ سب حرم سرائے يزيد ميں پيش ہوں گے۔ 
ور جناِب زين العابدين عليہ آپ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ بيبيوں پر کيا کچھ گزر گئی ہوگی؟ جناِب زينب اُٹھيں ا

السالم سے لپٹ گئيں اور فرماتی ہيں: بيٹا! ميں کبھی نہ جاؤں گی، ميں ہرگز نہ جاؤں گی۔ امام زين العابدين نے فرمايا: 
پھوپھی جان! ہم قيدی ہيں، دربار ميں اُس نے ہميں پيش کيا، اب اگر وه حرم سرا ميں بال رہا ہے تو چلی جائيے۔ ہميں بد دعا 

يں کرنا ہے۔ امام حسين آخری وصيت ميں فرماگئے ہيں اور آپ کو ياد ہوگا۔ "بہن! جالل ميں نہ آجانا، اور بد دعا نہ کرنا نہ
  ورنہ ميری محنتيں برباد ہوجائيں گی"۔ 

سب نے جناِب زينب مجبور ہوکر زندان سے نکليں۔ صبح کا وقت تھا۔ کچھ دن چڑھا ہوا تھا۔ بيبياں ساتھ تھيں۔ جناِب زينب کو 
اپنے ہالے ميں لے رکھا ہے، يہ قيدی جارہے ہيں مگر کس عالم ميں جارہے ہيں کہ قدم رکھتے ہيں کہيں اور پڑتا کہيں ہے 

!ادھر سے يہ قيدی چلے اور اُدھر سے قدرت نے دوسرا انتظام کيا۔ اس وقت يزيد کی بيوی ہنده سورہی تھی۔ ايک مرتبہ 
ئی آرہی ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ محمد مصطفٰے کی بيٹی فاطمہ زہرا آرہی ہيں۔ خواب ميں ديکھا کہ ايک کنيز دوڑتی ہو

جب اُس نے يہ آواز سنی تو وه گھبرا کر ايک طرف ہوگئی۔ اب جوديکھتی ہے کہ چند بيبياں ہيں جو اپنے منہ پر طمانچے 
کے قريب آئيں، اُسے پہچان ليا۔ يہ کھڑیمارتی ہوئی آرہی ہيں،"واحسيناهُ، وامظلوماهُ"کہتی ہوئی آرہی ہيں اور جس وقت اُس 

ہوگئی، سالم کيا اور پوچھا: ميری شہزادی ! آپ يہاں کيسے آئيں؟ تو فرماتی ہيں: ميں تيرے پاس نہيں آئی، ميری زينب آرہی 
  ہے، ميں اُس کيلئے يہاں آئی ہوں۔ 

  شہادِت وہب 
  زند ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ جناِب سجاد نے فرمايا:اے شام کے لوگو! ميں رسول ّهللاٰ کا فر
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اپنے اپنے زمانے ميں اور ديگر کماالت کے اعتبار سے امام حسين عليہ السالم نے جو مظاہره کيا ہے کمال کا ، کيسا 
مظاہره؟ اس وقت صبر کو بيان نہيں کررہا۔ مظالم کو برداشت کرنا، يہ نہيں کہنا چاہتا، يہ روزانہ آپ سنتے رہتے ہيں۔ ميں 

بات يہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے کمال کو پيش کيا ہے،وه يہ کہ ايسے لوگ بنا لئے کہ کربال ميں پہنچنے کے ايک 
بعد مصائب کا آسمان ٹوٹ پڑا مگر انہوں نے اُف بھی نہ کی۔ ايسی عورتيں آپ نے اپنی تبليغ کے ذريعے سے مہيا کرليں کہ 

بھی انہوں نے شکايت نہ کی۔ مرد__وه تھے جن کے بارے ميں آپ اکثر سنا اتنی مصيبتيں گزر گئيں ليکن ايک وقت ميں 
  کرتے ہيں کہ تين دن کی پياس مگر کبھی کسی نے يہ نام بھی نہيں ليا کہ پانی بھی کوئی چيز ہے دنيا ميں يا نہيں! 

دنيا سے چلے گئے۔ايسے  آپ کا يہ کمال کا مظاہره تھا۔ ايسے بچے جنہوں نے تير کھائے اور خدا کی قسم! مسکراتے ہوئے
اصحاب پيدا کرلئے کہ سامنے کھڑے ہوگئے اور پيچھے امام حسين نماز پڑھ رہے ہيں۔ تير آتے ہيں اور ہڈيوں کو توڑتے 
ہوئے گزرتے ہيں مگر اُنہيں يہ پتہ بھی نہيں چلتا کہ کب تير آيا اور کب سينے کے پار ہوگيا۔ ايسی خواتين امام عليہ السالم 

ئے جو خدا کے نام کيلئے جوان بيٹوں کو قربان کرنے کيلئے آئی تھيں۔ اس لئے ساتھ آئيں کہ يہ قربانی ہمارے اپنے ساتھ ال
سامنے ہو۔ يہ الفاظ نہيں ہيں، يہ واقعات ہيں جن کے بارے ميں روزانہ سنتے رہتے ہيں اور کتب تاريخ ميں يہ چيزيں موجود 

کو خود انہوں نے رخصت کيا اور کہہ کر رخصت کيا کہ اس وقت تک ميں ہيں کہ ايسی خواتين ساتھ الئے کہ جو ان بيٹوں 
  خوش نہيں ہوں گی ، اُس وقت دودھ نہ بخشوں گی جب 

تک تيری الش نہ آجائے گی۔ چنانچہ الشيں آئيں اُن کی تو انہوں نے سب سے پہال کام جو کيا، وه سجدئہ شکر ادا کيا، خدايا! 
  نے سرخرو کرديا(هللا اکبر)۔ تو نے ہميں سيده فاطمہ زہرا کے سام

وہب کا واقعہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہيں۔ اُن کی ماں نے آواز دی کہ کہاں ہے ميرا بيٹا؟ وہب نے کہاکہ حاضر ہوں۔ ان
کی ماں نے کہا کہ ابھی تک تو صرف ديکھ ہی رہا ہے، الشيں آرہی ہيں اور امام حسين الشيں اُٹھا اُٹھا کر الرہے ہيں اور تو 

  س طرح سے کھڑا ميدان کی طرف ديکھ رہا ہے، اسی لئے تجھے ساتھ الئی تھی؟ ا
اُس نے کہا: نہيں، ميں ابھی جان قربان کروں گا۔ دل تو ديکھئے گا اُن کا! تصوربڑی مشکل سے ہوتا ہے کيونکہ نظروں کا 

تظار کروں گی کہ تيری الش آئے؟ اُس مالنا ناممکن ہوگيا ہے۔ وه کہتی ہيں: کب تک ديکھتا رہے گا اور ميں کب تک تيرا ان
نے کہا:آپ گھبرائيے نہيں، ميں ابھی جارہا ہوں۔ کہا ہاں! ميں اسی لئے تجھے پکار رہی ہوں اور خيمے سے نکلی ہوں کہ 

تو ميرے سامنے جا۔ اُس نے کہا: بہت اچھا، ميں جاتا ہوں۔ صبح سے اسلحہ جسم پر سجا ہوا تھا، جانے لگا خيمے کی طرف۔
ادھر کہاں جارہا ہے؟ اُس نے کہا: ميں اپنی بيوی سے(ستره دن ہوئے تھے شادی کو) اتنا کہہ دوں کہ ميں مرنے کيلئے کہا! 

  جارہا ہوں۔ اُس نے کہا: ادھر جانے کی ضرورت ہی نہيں ہے، اُس سے کہنے کی کيا ضرورت ہے؟ 
رنے؟اُس نے کہا: نہيں، مشوره نہيں ہے، ارے يہ شہادت کا مرتبہ ہے اور اس ميں کسی سے کہنے اور کسی سے مشوره ک

ميں صرف کہنا چاہتا ہوں۔ گيا، پرده جو اُٹھايا، ديکھا کہ پردے کے پاس اُس کی بيوی کھڑی ہے اور اُس نے ديکھتے ہی کہا 
ہيں کہ وہب! ابھی تم زنده ہو؟اُس نے کہا: تم ميری موت کی کيوں خواہش مند ہوگئيں؟ تو وه کہتی ہے کہ زينب کی بے کلی ن
ديکھی جاتی۔ زينب کی مظلومی و بيکسی نہيں ديکھی جاتی، ميں زينب کے سامنے اُس وقت جاؤں گی جب تمہاری الش 

  آجائے گی۔ 
يہ امام حسين عليہ السالم کے کماالت کا مظاہره تھا کہ جب سے دنيا بنی ہے، اس وقت سے آج تک کہيں امکان ہی ميں يہ 

ئے، بچے الئے۔ مجھے معلوم نہيں کہ انہوں نے کہاں کہاں فرياديں کيں؟ ہاں! ايک اورچيز نہيں آسکی۔ اس کے بعد بچياں ال
مقام پر اُن کی فريادوں کی آواز آئی: مثال! بازاِر کوفہ يا بازاِر شام سے گزرے ہيں قيدی تو مکانوں کی چھتوں پر جو 

ے ہوئے تھے، پتھر چلے ہيں اور ان بچوں پر عورتيں بيٹھی ہوئی تھيں، بعض ايسی تھيں جنہوں نے اپنے ہاتھ ميں پتھر لئ
پڑے ہيں تو ان بچوں کی چيخوں کی آواز اور اُس کے بعد جناِب زينب کا کہنا: بيٹا زين العابدين ! بچے زخمی ہوگئے اور 
وجناِب زين العابدين عليہ السالم لوگو! يہ ہميں اس طرح سے قيد کرکے لئے جارہے ہيں جيسے حبش و زنجبار کے لوگوں ک
قيد کيا جاتا ہے۔ ميں حبشی و زنجبار کا غالم نہيں ہوں بلکہ ميں رسول هللا کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ميں اُن کا

  بيٹا ہوں۔ 

  جناِب سکينہ کا زنداِن شام ميں انتقال
ہنا کہ آپ کو پرديسی سکينہ جب زائرين شام سے کربال جاتے ہيں تو سکينہ انہيں پيغام دے کر کہتی ہيں کہ ميرے بابا سے ک

  بہت ياد کرتی ہے۔ 
قيد خانے ميں ايک واقعہ ہوگيا اور وه يہ کہ ايک بچی کا انتقال ہوگيا۔ حاضرين مجلس! ہوا يہ کہ جس وقت يزيد کا دربار ختم 

کہ يہ قيدی وہاں  ہوا اور قيدی بھيجے گئے تو اس کی محل سرا کے پاس ايک خرابہ تھا، ٹوٹا ہوا مکان تھا اُس کا حکم يہ تھا
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بھيج دئيے جائيں۔ آج بھی وہاں آثار نظر آرہے ہيں کہ کہاں محل سرائے يزيد تھی۔ دنيا مٹ گئی، يزيد مٹ گيا ليکن اُس بچی 
کی قبر آج بھی باقی ہے۔ جب قيدی اس خرابے ميں داخل کئے گئے اور دروازه بند کرديا گيا تو دن ميں اتنا اندھيرا ہوگيا کہ 

  ديکھ نہيں سکتا تھا۔  ايک کو دوسرا
عزاداراِن اہِل بيت !اب ذرا آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنئے گا۔ تمام قيدی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہاں ايسی جگہيں ديکھی

تھيں جہاں دن ميں بھی اتنا اندھيرا ہو۔ اپنی ماؤں کی گوديوں ميں بلک بلک کر رونے لگے۔ ماؤں نے اُن کے منہ پر ہاتھ 
و! روؤ نہيں۔ شہزادی کو تکليف ہوگی، جناِب زينب کو رنج ہوگا۔جناِب سکينہ کچھ زياده گھبرا گئيں اور بار بار رکھا، بچ

کہتی تھيں: پھوپھی جان! ہم کہاں آگئے؟ ايک کو دوسرا ديکھ نہيں سکتا ہے، ہم يہاں کيسے زندگی گزاريں گے؟ پھوپھی! 
  ميرے بابا کب آئيں گے؟ 

مجھاتی رہيں۔ صاحباِن اوالد! بعض بچے تاريکی ميں گھبرانے لگتے ہيں۔ يہ تاريکی اور گھٹن آخر جناِب زينب بچی کو س
،چونسٹھ بيبياں، اُن کی گودوں ميں بچے، جناِب سکينہ بہت گھبرا گئيں۔ آپ نے سمجھا کر سکينہ کو سال ديا۔ رات جو گزری 

  اور دن آيا تو سکينہ نے کہا: پھوپھی جان! کيا يہاں 
ے گا؟يہاں تو روشنی ہے ہی نہيں؟ميں گھٹ کر مرجاؤں گی۔ جناِب زينب سمجھاتی رہيں، يہاں تک کہ جب دن نہيں نکل

دوسری شام آگئی تو سکينہ کچھ اتنی زياده گھبراگئيں کہ اب جتنا سمجھاتی ہيں جناِب زينب ، اس بچی کو قرار نہيں 
ے تھے کہ ميں تمہيں لينے کيلئے آؤں گا، آپ کہاں آتا۔مسلسل رو رہی ہے۔ بابا!ارے جب آپ گئے تھے تو مجھ سے فرماگئ

  چلے گئے؟ ميں کيا کروں؟ميں اس جگہ کيسے ره سکتی ہوں؟ميری روح نکل رہی ہے، بابا! آئيے 
تقريباً آدھی رات تک يہ بچی روتی رہی۔ اس کے بعد کبھی جناِب زينب گود ميں ليتی تھيں، کبھی امام زين العابدين گودميں 

جناِب رباب گود ميں ليتی تھيں۔جناِب رباب کے دوبچے تھے، ايک جناِب سکينہ اور ايک جناِب علی اصغر ليتے تھے، کبھی 
۔سکينہ کو کسی کی گود ميں قرار نہيں آتا تھا۔ آخر تھک کر کچھ آنکھ بند ہوئی، تھوڑی دير تک سوئيں، ايک مرتبہ جو اٹھيں 

ے تھے، مجھے چھوڑ کر پھر کہاں چلے گئے؟ابھی ابھی مجھے گود تو اُنہوں نے آواز دی:پھوپھی جان! ميرے بابا آئے ہوئ
  ميں لئے ہوئے تھے، مجھے پيارکررہے تھے، وه کہاں چلے گئے ہيں مجھے چھوڑ کر؟ 

يہ جو باتيں شروع کيں تو اہِل بيت ميں ايک کہرام برپا ہوگيا۔ بے اختيار ہوکر بيبياں رونے لگيں۔ جب آوازيں بلند ہوئيں تو 
زيد تک يہی گريہ و بکا پہنچا۔ يہ ملعون جاگ اُٹھا۔ کسی سے کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ يہ کيسا شور ہے؟ امام زين محل سرائے ي

العابدين نے کہا کہ بچی يتيم ہے، اُس نے خواب ميں اپنے باپ کو ديکھا ہے اور اب وه پکار رہی ہے،يہ تمام بيبياں اسی لئے 
  رو رہی ہيں۔ 

ے تسلی دينے کے طريقے؟ کہا: اچھا ! باپ کو پکاررہی ہے، اُس کا سرلے جاؤ، حسين کا سر اُس ملعون نے کيا کيا؟ يہ تھ
  لے جاؤ اور اُس بچی کو دے دو۔يوں تسلياں دی جاتی ہيں؟ 

چنانچہ امام حسين عليہ السالم کا سراليا گيا ۔ يہ جو بيبيوں نے سنا تو سب کی سب کھڑی ہو گئيں۔ امام حسين کا سرامام زين 
ن نے ليا۔ جس وقت آپ اندر پہنچے، سکينہ نے فوراً وه سر لے ليا اور اسے سينے پر رکھا، منہ پر منہ رکھ ديا۔ بابا! العابدي

  يہ گال کس نے کاٹ ڈاال ہے؟ مجھے کس نے يتيم کرديا؟ 
ں اور چيخ کربابا!آپ تو ابھی آئے تھے تو آپ کی گردن کٹی ہوئی نہ تھی، يہ ميں کيا ديکھ رہی ہوں؟ کہتے کہتے رونے لگي

رونے لگيں۔ بيبيوں ميں ايک کہرام برپا ہوگيا آخر اس بچی کی آواز کم ہونے لگی۔ جب بالکل اس بچی کی آواز بند ہوگئی تو 
وه بيبياں سمجھيں کہ شايد سوگئی ہے۔جناِب زينب جو قريب پہنچيں اور ہاتھ رکھا تو جسم ٹھنڈا معلوم ہوا۔ جناِب زينب نے 

جلدی آؤ، سکينہ اپنے بابا کے پاس جارہی ہے۔ چنانچہ امام زين العابدين عليہ السالم جب آئے تو ديکھا  آواز دی: سجاد بيٹا!
  کہ سکينہ رخصت ہوچکی تھيں، اس دنيا سے جاچکی تھيں۔ 

، اُن کا  اس بچی کی قبر وہيں بنی اُس قيد خانے ميں۔ عزادارو! يہ قبرستان نہ تھا، يہ قيد خانہ تھا۔ اگر کوئی قيدی مرجاتا تھا
قبرستان الگ تھا۔ اس ميں جو قبر بنی اس بچی کی تو غالباً اس کی وجہ يہی ہے کہ کوئی جنازه اُٹھانے واال نہ تھا۔ جب اہِل 

بيت رہا ہوکر جانے لگے تو جناِب زينب نے شام کی عورتوں سے کہا کہ بيبيو! ہم جارہے ہيں، ميں اپنے بھائی کی ايک 
 ارے جب کبھی آنا تو اس بچی کی قبر پر ذرا سا پانی چھڑک ديا کرنا۔ نشانی چھوڑ کر جارہی ہوں، 

 

 


