


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

 
 

 فہرست

  
   مجلس اول
   مجلس دوم
   مجلس سوم

   مجلس چہارم
   مجلس پنجم
   مجلس ششم
  مجلس ہفتم 
   مجلس ہشتم

  س نہممجل

 

 

  

   رياض المجالس
  رياض المجالس عالمہ حافظ رياض حسين نجفی کی فکری و علمی مجالس عزا ميں خطاب 

  مجلس اول

  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 
  اياک نعبد و اياک نستعين 

  حضرات محترم! 
يہ دعوٰی کرتا ہے کہ اے ميرے پالنے والے! ميری ‘ انسان اپنے رب کی بارگاه ميں کھڑا ہو کر يہ اقرار کرتا ہے

تيرے سوا کسی اور کے ‘ تيری بارگاه اقدس ميں خم ہو گا‘ ميرا سر تيرے سامنے جھکے گا‘ ميری سيس ‘گردن
  سامنے ہرگز نہيں جھکے گا۔ 

اتنی بڑی ذات کے دربار ميں يہ دعوٰی کرتا ہے اور يہ دعوٰی ايک دفعہ نہيں بلکہ شب و روز ميں دس دفعہ کرتا ہے۔ 
! ميری گردن تيرے سامنے جھکے گی تو اب خدا يہ کہتا ہے کہ … اور تيرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے گی يا

بار بار اقرار کر رہا ہے اب تيرا عمل بھی اس زبانی دعوے اور ‘ اے ميرے بندے تو جس بات کا دعوٰی کر رہا ہے
ی گواہی نہ يہ نہ ہو کہ تيرا دعوٰی صرف دعوٰی ره جائے اور عمل اس ک‘ اقرار باللسان کے عين مطابق ہونا چاہئے

  دے۔ 
  

  سامعيِن مکرم! 
سورئہ فاتحہ آپ اکثر پڑھتے ہيں اور اس ميں اياک نعبد و اياک نستعينکا ہميشہ اقرار کرتے ہيں۔ لفظ عبد کے کئی 

ليکن قرآن مجيد ميں يہ تين معنوں ميں استعمال ہوا ہے اور تينوں معانی پر مشتمل آيات موجود ہيں۔ عبد کے ‘ معانی ہيں
دوسرے معنی ہيں اطاعت و فرمانبرداری اور عبد کے تيسرے معنی نعبد يعنی پرستش اور پوجا کرنا … الممعنی ہيں غ

جيسے حضرت عليہ السالم اور حضرت ہارون‘ يہ تين معانی قرآن مجيد نے بيان کئے ہيں۔ پہال معنی ہے غالمی… ہيں
ه الشريک کی عبادت کی دعوت ديتے ہيں عليہ السالم فرعون کے دربار ميں جاتے ہيں اور فرعون کو خدائے وحد

حاالنکہ آپ خود بھی ہمارے …! خدائے وحده الشريک کی‘ فرعون کے حامی کہتے ہيں کہ آپ دعوت دے رہے ہيں
غالم ہيں اور آپ کی قوم بھی ہماری غالم ہے۔ صرف يہ ہی نہيں بلکہ انہوں نے حضرت موسٰی عليہ السالم پر احسان 
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جس کو آج ‘ تو ہمارے مقابلے ميں اٹھ کھڑا ہوا ہے اور ہميں ناديده خدا کی طرف بال رہا ہےآج ! ١١جتايا کہ اے موسیٰ 
حاالنکہ ہم نے تيری تربيت و پرورش کی ہے۔ مراد يہ تھی کہ تجھے پال پوس کر اتنا ‘ تک کسی نے نہ ديکھا نہ بھاال

  کيا اس احسان کا بدلہ يہی ہے؟ آيت قرآنی ہے: ‘ بڑا کيا ہے
  بشرين مثلنا و قومھما لنا عابدون قالوا نومن 

ہماری طرح کے ‘ يعنی فرعون کے ساتھيوں نے کہا: کيا ہم ان دو آدميوں کے کہنے پر عمل کر ليں جو ہم جيسے ہيں
جن کی قوم ہماری غالم‘ ہم ميں اور ان ميں کيا فرق ہے؟ کيا ہم ان کے کہنے پر عمل کريں قومھما لنا عابدون‘ بشر ہيں

ليکن جب انہوں نے ‘ ساتھ رہنے والے حضرت موسٰی عليہ السالم کی قوم کو اپنا غالم کہہ رہے ہيںفرعون کے … ہے
وه قرآن ميں ‘ نے جواباً کہا١١حضرت موسٰی عليہ السالم سے کہا کہ ہم نے آپ کی تربيت کی ہے تو حضرت موسیٰ 

  يوں منقول ہے: 
  تلک نعمة تمتھا علی 

  ر جس کا احسان جتال رہا ہے۔" "اے فرعون! تيرا يہی العدم ہے مجھ پ
  عبدت بنی اسرائيل 

  …!" "کہ تو نے پورے بنی اسرائيل کو غالم بنا رکھا ہے اور الٹا احسان جتال رہا ہے کہ ميں نے تيری تربيت کی
جب فرعون و آل فرعون کو ١١آپ نے غور کيا کہ دونوں آيات ميں عبد کے معنی غالم ہی کے ہيں۔ حضرت موسیٰ 

نے کہا کہ تم  ١١ينے گئے تو فرعون کے کارندے بنی اسرائيل کو غالم کہنے لگے۔ حضرت موسیٰ دعوت توحيد د
حاالنکہ تم نے تو ميری پوری قوم کو غالم بنا رکھا ہے۔ گويا ‘ احسان جتال رہے ہو مجھ پر کہ ہم نے تمہاری تربيت کی

  اس آيہ مبارکہ ميں عبد کے معنی غالم ہوئے۔ 
  

  حضرات گرامی! 
وسرے معنی اطاعت کے ہيں۔ قرآن مجيد فرقان حميد ميں سورئہ مبارکہ ٰيسين ميں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: عبد کے د

  الم عہد اليکم يا بنی آدم اال تعبدوا الشيطن 
 …" عہد و پيمان نہيں ليا تھا کہ تم شيطان کی اطاعت نہيں کرو گے‘ کيا ہم نے تم سے وعده نہيں ليا تھا! ١"اے بنی آدم

لٰہذا ‘ ہر ہے کہ کوئی شخص يہ ماننے کے لئے تيار نہيں کہ وه شيطان کا غالم ہے يا شيطان کی عبادت کرتا ہےاب ظا
  اس آيت ميں عبد کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہيں۔ 

  ارشاد ہوتا ہے: ‘ اب تيسری آيت جس ميں عبد کے معنی تعبد اور پرستش کے ہيں
   ينضعھم و يقولون ھوالء شفعاء نا عندهللا تعبدون من دون هللا ماال يضر ھم وال

نہ نقصان دے ‘ هللا کے عالوه ايسی چيزوں کی عبادت کرتے ہيں جو انہيں نہ نفع دے سکتی ہيں‘ "عبادت کرتے ہيں
  سکتی ہيں اور کہتے ہيں کہ يہ چيزيں دربار خداوندی ميں ہماری شفاعت کرتی ہيں۔" 

  ادت و پرستش کے ہيں۔ گويا اس آيہ مبارکہ ميں عبد کے معنی عب
  

  مومنين! 
کيونکہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کا غالم ‘ آپ نے ديکھا کہ ان تينوں معنوں ميں گہرا ربط پايا جاتا ہے

سمجھے گا تو پھر يقيناً خدا کی اطاعت کرے گا اور اپنے آپ کو مطلقاً خدا کا غالم خيال کرتے ہوئے احکام خداوندی 
خوف نہ ہو اور اس قسم کی کوئی ‘ طمع نہ ہو‘ اور اگر اس عمل اطاعت ميں کوئی اللچ نہ ہوکے مطابق عمل کرے گا 

  دوسری چيز نہ ہو تو يہی پرستش و عبادت ہو گی۔ 
خدايا ہم ‘ تو قرآن مجيد ميں عبد کے يہ تين مربوط معانی مذکور ہيں۔ اب ديکھنا يہ ہے کہ جب ہم کہتے ہيں اياک نعبد

  ں اور تيرے سامنے سر نياز خم کرتے ہيں تو ان معانی ميں سے کون سا معنی مراد ہے؟ تيری ہی عبادت کرتے ہي
جيسے کہ ميں نے ابھی عرض کيا ہے کہ ان تينوں معانی ميں گہرا ربط پايا جاتا ہے۔ ايک معنی کا دوسرے معنی سے 

بد و ترقی ہو گا۔ چنانچہ قرآن گہرا تعلق ہے يعنی غالمی ہو گی تو اطاعت ہو گی اور اطاعت کا اعلٰی ترين درجہ تع
  مجيد کی ايک اور آيہ مبارکہ ميں تينوں معنی يکجا نظر آتے ہيں۔ پانچويں پارے ميں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: 

  فال وربک ال يومنون حتی يحکموک فيما شجر بينھم ثم ال يجدون فی انفسھم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما 
ايمان کا دعوٰی ہے کہتے ہيں يا رسوهللا ہم آپ کی ذات پر ايمان ‘ ز مومن نہيں بنتے"تيرے رب کی قسم! يہ لوگ ہرگ

  ليکن يہ مومن ہرگز نہيں ہو سکتے جب تک ان کے اندر تين شرطيں نہ پائی جاتی ہوں۔" ‘ الئے ہيں
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  پہلی شرط کيا ہے؟ 
  حتی يحکموک فيما شجر بينھم 

جب ان کے درميان کوئی تنازعہ ہو تو کسی‘ ن کوئی اختالف ہوجب ان کے درميا‘ جب ان کے درميان کوئی جھگڑا ہو
آپ کو‘ طاغوت کے پاس نہ جائيں بلکہ آپ کے دروازے پر آئيں‘ کسی کے دروازه پر نہ جائيں‘ اور کے پاس نہ جائيں

  آپ کی ذات کو فيصلہ کننده بنائيں اور آپ سے فيصلہ کرائيں تو پہلی شرط کيا ہوئی؟ ‘ حاکم بنائيں
تب اپنے ‘ آپ کی ذات کو حاکم سمجھيں تو کيا تب اپنے آپ کو مومن سمجھيں‘ پ کی ذات کو فيصلہ کننده بنائيںبھئی آ

  آپ کو مومن کہالئيں؟ کيا حافظ حاکم سمجھنے سے مومن بن جائيں گے؟ نہيں۔ 
  ثم ال يجدوا فی انفسھم حرجاء 

اپنی طرف سے کوئی حکم ‘ فيصلہ کر ديں يہ دوسری شرط صرف يہی نہيں کہ آپ کو حاکم سمجھيں بلکہ جب کوئی
  کر ديں تو ان کے دل ميں يہ وسوسہ پيدا نہ ہو کہ يہ حکم کيسا ہے؟ يہ فيصلہ کيسا ہے؟ 

  دل سے بھی يہ نہ کہيں کہ ہمارے نزديک يہ حکم ٹھيک نہيں۔ ‘ اس حکم کے خالف ان کے دل ميں خيال نہ ہو
  ں جس طرح سر تسليم خم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سر تسليم خم کر دي‘ ويسلموا تسليما‘ تيسری شرط

تيرے رب کی قسم! اے ميرے حبيب۔ خدا نے يہ ‘ تو آپ نے ديکھا کہ رسالتمآب کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے
ليکن رسول هللا کی عظمت کے اظہار کے لئے ‘ حاالنکہ قسم اپنی کھائی جا رہی ہے‘ نہيں فرمايا کہ اپنی قسم کھاتا ہوں

جب تک تمام معامالت ميں تيری ‘ يہ مومن نہيں ہو سکتے‘ تيرے رب کی قسم! يہ مومن نہيں ہو سکتے‘ ہا ہےکہا جا ر
کبھی فيصلے پر ‘ پھر جب آپ فيصلہ دے ديں‘ تمام معامالت ميں تيرے سامنے نہ جھکيں‘ غالمی اختيار نہ کريں

  ہے۔  جس طرح خم کرنے کا حق‘ اشکال نہ کريں اور سر تسليم اس طرح خم کريں
‘ تعبد و پرستش بھی آ گئی۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہالتا ہے‘ اطاعت بھی آ گئی‘ تو گويا کہ غالمی بھی آ گئی

اس ‘ ليکن رسول هللا کوئی فيصلہ دے ديں تو اس ميں کوئی کہہ دے کہ جس طرح آج مجھے نبوت ميں شک ہوا ہے
  ليکن مومن نہيں کہال سکتا۔ ‘ ب کچھ کہال سکتا ہےسے پہلے کبھی نہيں ہوا تو ايسا شخص اپنے آپ کو س

‘ عبوديت کے قائل ہيں۔ ايک واقعہ جس سے ہم سمجھنے کی کوشش کريں‘ ہم سب اپنے آپ کو خدا کا غالم کہتے ہيں
  آيا واقعی ہم خدا کے عبد ہيں؟ 

اس گھر سے گانے بجانے کيا سنتے ہيں کہ ‘ حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم کا گزر ايک گھر کے باہر سے ہوا
طنبورے بج رہے ہيں۔ حضرت اس گھر کے سامنے سے ‘ دف بج رہی ہے‘ ناچ گانا ہو رہا ہے‘ کی آواز آ رہی ہے

  گزرے تو ايک کنيز باہر آئی۔ 
  نے پوچھا: ١امام

ر "اے کنيز خدا! يہ گھر کسی غالم کا ہے؟ جس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے؟ يہ کسی غالم کا گھ
  يا آزاد کا؟" ‘ ہے

  کنيز نے جواب ديا: 
  غالم کا نہيں۔" ‘ "يہ آزاد کا گھر ہے

  نے ارشاد فرمايا: ١تو حضرت
  "کہ اگر يہ شخص اپنے آپ کو کسی کا غالم سمجھتا تو اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز نہ آتی۔" 

کا غالم سمجھتا تو اس کے گھر سےاگر يہ شخص اپنے آپ کو کسی ‘ کے نزديک١عبوديت کس طرح ہے؟ ہمارے آئمہ
  يہ کہہ کر حضرت چلے گئے۔ ‘ گانے بجانے کی آواز نہ آتی

اس نے‘ اس نے بتايا کہ باہر ايک خوبصورت اور نيک سيرت شخص آيا تھا‘ مالک نے سوال کيا‘ کنيز گھر ميں پہنچی
گر يہ شخص اپنے آپ کو کسی کا غالم جب ميں نے بتايا کہ يہ آزاد کا گھر ہے تو اس نے فرمايا کہ ا‘ مجھ سے پوچھا

  سمجھتا تو اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز نہ آتی۔ 
جو خدا کے احکام کی نافرمانی ‘ جو حکم خدا کی نافرمانی کرے‘ گويا جس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے

جو ‘ کی طرف نہيں ہوتی جس کی توجہ خدا کے نواہی‘ جس کی توجہ خدا کے اوامر کی طرف نہيں ہوتی‘ کرتا ہے
  اپنے آپ آزاد سمجھتا ہے تو اس کے گھر سے ايسی ہی آواز آئے گی۔ ‘ اپنے آپ کو کسی کا پابند نہيں سمجھتا

کسی کا غالم ہوتا تو اس کے گھر سے ‘ کسی کے حکم پر کاربند ہوتا‘ فرماتے ہيں کہ اگر يہ کسی کا پابند ہوتا١تو موال
دوڑا ہوا آيا اور ‘ ب کنيز نے يہ بات بتائی تو اس بندئہ خدا نے جوتا تک نہيں پہناگانے بجانے کی آواز نہ آتی۔ ج

  کے قدموں ميں گر گيا اور کہنے لگا: ١امام
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کا بھی اور خدا کا بھی غالم ١آج کے بعد ميں خود کو آپ‘ آج سے پہلے ميں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا! ١"يا امام
  سمجھوں گا۔" 

خدا کا ‘ کے جد امجد کا غالم ہوں١کا اور آپ١کی تاثير کہ اس کے ايمان کی کايا پلٹ گئی۔ آپکے فرمان ١يہ ہے امام
کی خدمت ميں گيا تھا۔ اس کے ١چونکہ يہ ننگے پاؤں امام‘ پھر کبھی مجھ سے ايسی غلطی سرزد نہ ہو گی‘ غالم ہوں

  ر يہ کہا کرتا تھا کہ بعد اس نے ساری زندگی يہ تہيہ کر ليا کہ ساری زندگی جوتے نہ پہنوں گا او
جتنی خود زمين قيمتی ہے۔ فرش کی ‘ جبکہ فرش اتنا قيمتی نہيں‘ "ديکھو لوگو! تم اپنے گھروں ميں فرش بچھاتے ہو

يہ زمين خدا کا ‘ تو اگر فرش بچھا ہو تو جوتے سميت اس فرش پر نہيں جاتے ہو‘ زمين کی قيمت سے‘ قيمت کم ہو گی
  مين پر جوتے کے ساتھ کيسے چلوں؟ ميں اس فرش ز‘ بچھايا ہوا فرش

کيا ميرے پاؤں ميں اتنی عظمت پيدا ہو گئی ہے کہ ميں زمين پر جوتے کے بغير نہيں چل سکتا اور ساتھ ہی ساتھ کہتا 
بنے ہيں اور اس وقت ميں نے توبہ کی تھی جب ميں جوتے کے بغير گيا تھا اور ان ١تھا کہ ميری توبہ کا ذريعہ امام

  اب ساری زندگی جوتا نہ پہنوں گا۔" ‘ جب ميں ان کے قدموں ميں جھکا ہوں‘ وبہ کی تھیکے قدموں ميں ت
  اخالقاً ادھر خدا فرماتا ہے: 

  ميں اس کا ہو جاتا ہوں۔" ‘ "جو ميرا بنتا ہے
  فرماتے ہيں: ١موال

  ہے۔"  بلکہ دنيا کی ہر چيز اس سے خوف زده ہوتی‘ "جس کے دل ميں خدا کا خوف ہو وه کسی سے نہيں ڈرتا
تھی۔ اس ١اس کے دل ميں محبت رسول‘ اس کے دل ميں محبت ايمان تھی‘ چنانچہ اس تائب کے دل ميں خوف خدا تھا

کے دل ميں محبت خدا پيدا ہو گئی تو خداوند عالم نے بھی جانوروں کے ذہن ميں يہ بات ڈال دی کہ جس جس گلی سے 
وہاں سے ‘ ا گوبر نہيں کرتے۔ چنانچہ جہاں سے يہ گزرتا تھااس اس گلی ميں جانور اپن‘ بشير حافی کا گزر ہوتا ہے

جانور اگر گزرتے تو گوہر نہ کرتے اور جب لوگوں نے اس گلی ميں جانوروں کا گوبر ديکھا تو سمجھ گئے کہ بشير 
  ورنہ ان گليوں ميں جانوروں کا گوہر نظر نہ آتا۔ ‘ حافی فوت ہو گئے ہيں

اب اپنے آپ کو خدا کا غالم سمجھتا ہے۔ جب ‘ ہلے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھاجو پ‘ کی١يہ ہے عظمت تائب آل محمد
  خدا نے جانوروں کو بھی اس کی عزت کرنے کا حکم دے ديا۔ ‘ سے غالم بنا

بغير ‘ وه خدا کی اطاعت بھی کرے گا۔ جب اطاعت کرے گا اور يہ اطاعت بے خوف ہو گی‘ تو جو خدا کا غالم ہو گا
  گی۔ اللچ کے اطاعت ہو 

  لٰہذا ايسی اطاعت کو تعبد اور پرستش سے تعبير کيا جاتا ہے۔ 
جو کچھ خدا نے ‘ ہمارا يہ اعتقاد ہے کہ حکومت خدا کی ہے‘ کے ماننے والے ہيں١موالئے کائنات‘ ہم سب مومن ہيں

صبح ‘ يںديا اس نے ہے جب چاہے لے لے۔ ہم سارا دن کوشش کرتے ہ‘ يہ ہمارے ہاتھ ميں امانت ہے‘ ہميں ديا ہے
مال و دولت ہمارے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہم اگر يہ خيال ‘ ہميں کچھ مل جاتا ہے‘ سے لے کر شام تک کام کرتے ہيں

کريں کہ مال و دولت ہمارا ہے تو ساتھ ہی يہ خيال ہونا چاہئے ہم جيسے اور لوگ بھی ہيں جو سارا دن محنت کرتے 
  ہمارے پاس اکٹھا کيوں ہو گيا؟ ‘ ں ہوتاليکن ان کے پاس مال و دولت اکٹھا نہي‘ ہيں

اس کی ملحت ہے کہ اس نے ايک کو ديا ہے اور ايک کو نہيں ديا۔ پھر ہم يہ بھی ديکھتے ‘ ظاہر ہے جس کا مال ہے
ليکن ‘ مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے‘ وه زياده زحمت کرتا ہے‘ مال و دولت کسی کے پاس ہوتا ہے‘ ہيں

ہے کہ باوجود کوشش بسيار کے يہ خالی ہاتھ ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہيں کہ بيچاره گر رہا  ايک وقت ايسا آتا
کسی اور کے ‘ تو گويا يہ ہمارے اپنے ہاتھ کی چيز نہيں‘ زوال کی طرف جا رہا ہے‘ پستی کی طرف جا رہا ہے‘ ہے

ميں ہے۔ جب ہم دنيا ميں آئے تھے تو اسی کے قبضہ قدرت ‘ چاہے تو لے لے‘ وه چاہے تو دے دے‘ قبضے ميں ہے
‘ حتٰی کہ کپڑے تک بھی نہ تھے اور جب اس دنيا سے جائيں گے تو خالی ہاتھ جائيں گے‘ دونوں ہاتھ خالی آئے تھے

  … کسی نے کپڑے يعنی کفن دے ديا تو ٹھيک ہے ورنہ
وجہ خدا کی طرف ہو۔ رسول هللا اور ہميں چاہئے کہ ہماری ت‘ حالت يہ ہے تو درميان کا وقت جو ہميں مہيا کيا گيا ہے

ان کے ‘ ان کی طرف ہو‘ کی طرف ہو۔ ہماری توجہ ان ذوات مقدسہ کہ جن کے ساتھ محبت کا حکم ديا گيا ہے١امام
سلطنت خدا کی ہے تو ‘ پھر ہماری زندگی کامياب ہو سکتی ہے۔ جب حکومت خدا کی ہے‘ حکم کے مطابق عمل کريں

وه ‘ فيصلہ کرتے ہيں‘ کے مطابق ہونا چاہئے۔ ہم اور آپ جب عدالت ميں بيٹھتے ہيں سلطنت ميں فيصلہ بھی حکم خدا
وه کبھی غلط نہيں ہوتا۔ کسی کی ‘ جو فيصلہ دے ديں١ليکن نبی اور امام‘ فيصلہ کبھی صحيح ہوتا ہے اور کبھی غلط

يکن جہاں تک فيصلے کا ل‘ ممکن ہے کہ کوئی فيصلہ کو نہ سمجھ سکے‘ يہ الگ بات ہے‘ سمجھ ميں فيصلہ نہ آئے
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  حکم خدا کے مطابق ہوتا ہے۔ ‘ تعلق ہے وه حق کو حقيقت تک پہنچاتا ہے
  ان کو خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے: ‘ ايک نبی جن کا نام داؤد عليہ السالم ہے

  ہ کرنا۔" کبھی اپنی خواہشات کی پيروی ن‘ اے داؤد! جب فيصلہ کرو تو حق کے مطابق کرو! ١"اے ميرے نبی
  کيا يہ تصور کيا جا سکتا ہے کہ نبی اپنی خواہشات کی پيروی کرے؟ 

  قطعا نہيں۔ خداوند عالم فرما رہا ہے: 
  يا داؤد انا جعلناک فليقة فی االرض فا حکم بين الناس بالحق وال تتبع الھدی 

فيصلہ کرو اور خواہشات کی  لوگوں کے درميان حق کے ساتھ‘ ہم نے زمين ميں آپ کو خليفہ بنايا ہے! ١"اے داؤد
  پيروی نہ کرو۔" 

  فيضل عن سبيل هللا 
اتنا اہم حکم ہے ‘ نبی کو کہا جا ر ہاہے کہ اگر اپنی خواہشات کے مطابق چلے تو خدا کے راستے سے بھٹک جاؤ گے

آگاه کر رہا ہے۔  ليکن خداوند عالم پہلے سے‘ جو داؤد نبی پر آ رہا ہے کہ آپ ميرے نبی ہيں۔ نبی غلط فيصلہ نہيں کرتا
نبی فيصلہ کرے اور ہمارے ذہن‘ بعض دفعہ ايسا ہو سکتا ہے کہ فيصلہ ہمارے ذہن ميں نہ آئے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے

 خواه کسی کے ذہن ميں آئے يا نہ آئے۔ ‘ نے حق کے ساتھ فيصلہ کرنا ہے١تو پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ‘ ميں نہ آئے
  کرتے ہيں۔ ١ايک فيصلہ ہمارے امام جعفر صادق

  عرض کرتا ہے: ‘ کی خدمت ميں حاضر ہوتا ہے١امام‘ ابان بن تغلق
  فرزند رسول! اگر کوئی آدمی کسی عورت کی ايک انگلی کاٹ دے تو اس کی ديت کيا ہے؟" ١"موال
  نے فرمايا: ١امام

  "دس اونٹ"۔ 
  وه عرض کرنے لگا: 

  "اگر دو انگلياں کاٹ دی جائيں تو؟" 
  نے فرمايا: ١حضرت

  يس اونٹ"۔ "ب
  پھر عرض کرتا ہے کہ 

  اگر تين انگلياں کاٹ دی جائيں تو؟" ! ١"موال
  نے فرمايا: ١امام

  "تيس اونٹ"۔ 
  پھر کہنے لگا: 

  اگر چار انگلياں کاٹ دی جائيں تو؟" ! ١"موال
  نے ارشاد فرمايا: ١امام

  "بيس اونٹ"۔ 
اگر تين انگلياں کٹيں تو ‘ دو انگلياں کٹيں تو بيس اونٹ‘ توجہ فرمائيں اس بات پر اگر ايک انگلی کٹيں تو ديت دس اونٹ

  تيس اونٹ اور اگر چار انگلياں کٹيں تو پھر بيس اونٹ۔ 
  ابان حيران و ششدر ہو کر کہتا ہے: 

کيا فرما رہے ہيں؟ کہ اگر تين انگاليں کٹيں تو تيس اونٹ اور اگر چار انگاليں ہوں تو حکم چاليس ١"فرزند رسول! آپ
کسی نے مجھے بتايا تو ميں نے کہا ‘ يہی حکم ميں نے اپنے وطن ميں سنا تھا‘ ائے بيس اونٹ ہو گيا ہےاونٹ کی بج

کيسے حکم دے سکتے ہيں؟ کہ تين انگلياں کاٹ دی جائيں تو تيس اونٹ ديت ١امام‘ کہ معاذ هللا يہ کسی اور کا حکم ہے
  ہ سمجھتا تھا کہ يہ کسی غير کا حکم ہے۔" ہو گی اور اگر چار انگلياں کاٹ دی جائيں تو بيس اونٹ۔ ميں ي

  نے فرمايا: ١امام
  حکم ہے۔" ١ہمارا‘ کا حکم ہے ١هللا کے رسول‘ کيا کہتا ہے؟ يہ هللا کا حکم ہے‘ "رک جا

  کيسے ذہن ميں آتا ہے؟ 
گلی کے بعد پھر تو بہتر ہے کہ تيسری ان‘ چار ہوں تو بيس اونٹ‘ تين ہوں تو تيس اونٹ‘ دو ہوں تو بيس اونٹ! ١"موال

  چوتھی بھی کاٹ دينی چاہئے۔" 
  نے فرمايا: ١حضرت
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  تو کيسی بات کر رہا ہے۔" ‘ کا حکم ہے اور ہمارا حکم ہے ١"هللا اور اس کے رسول
  وه حيران ہو کر کہتا ہے کہ ميں تو پريشان ہو رہا تھا کہ يہ غير امام کا حکم ہے۔ 

  نے فرمايا: ١امام
سے آگے بڑھ جائے تو ٣/١مگر جب معاملہ تہائی ‘ ر مرد ديت ميں برابر ہوتے ہيں"کيا تو نے سنا نہيں کہ عورت او
مرد برابر ہوتا ہے۔ جب معاملہ تہائی سے آگے بڑھ جائے تو عورت کی ديت آدھی ‘ عورت کی ديت آدھی ہو جاتی ہے

  مرد کی ديت دگنی۔ ‘ ہو جاتی ہے
يس اونٹ اور تين انگليوں پر تيس اونٹ اور چار انگليوں دو انگليوں پر ب‘ اس لئے کہا ہے کہ ايک انگلی پر دس اونٹ

کا حکم ہے کہ اب  ١تين انگليوں تک معاملہ تہائی کا ہے اور جب معاملہ تہائی سے بڑھے گا تو ميرے جد امجد‘ پر
  عورت کی ديت نصف ہو جائے گی۔" 

ور آئمہ کا ہے اور ان کا فيصلہ حق ہوتاليکن يہ حکم خدا اور رسول ا‘ تو ظاہر ہے يہ حکم انسان کی سمجھ ميں نہيں آتا
  ہے۔ 

  اسی طرح کا فيصلہ حضرت داؤد عليہ السالم کا ہے۔ 
‘ بلکہ حق کے ساتھ فيصلہ کرنا‘ پہلے متوجہ کيا جا رہا ہے کہ اے داؤد! لوگوں کو نہ ديکھنا کہ لوگ اشکال کريں گے

بھٹک جاؤ ‘ ورنہ گمراه ہو جاؤ گے‘ پيروی نہ کرناکبھی اپنی خواہشات کی ‘ لوگ کيا کہيں گے‘ کيسا فيصلہ ہو رہا ہے
  گے۔ 

  کيا ہے؟ ‘ ايک مقدمہ آتا ہے‘ کے پاس ايک فيصلہ آتا ہے١حضرت داؤد
جب يہ کھا لئے تو اس ‘ سير ہو کر کھائے‘ اس نے باغ سے انگور توڑے‘ ايک آدمی ايک نوجوان باغ ميں داخل ہوا

اس نے ديکھا کہ اس نوجوان نے ‘ ور چل پڑا۔ اتفاقاً مالک آ گيااپنی جھولی بھری ا‘ نے باغ سے اور انگور توڑے
کے پاس ١مالک نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ ليا اور حضرت داؤد‘ انگور کھائے بھی ہيں اور لے کر جا بھی رہا ہے

کے سامنے ١لے گيا اور کہنے لگا کہ اس نے ميرے باغ سے انگور کھائے بھی ہيں اور لے کر بھی جا رہا ہے۔ نبی
  معاملہ پيش کيا گيا کہ يہ شخص بغير اجازت باغ ميں داخل ہوا۔ 

  اس شخص سے پوچھا گيا کہ بتاؤ کيا معاملہ ہے؟ 
اس شخص نے کہا کہ يہ بالکل صحيح ہے کہ ميں باغ ميں آيا ہوں اور انگور توڑ کر کھائے بھی ہيں اور ساتھ بھی لے 

  بغير اجازت کے۔ ‘ کر جا رہا ہوں
جب وه خود کہہ رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہئے ناں۔ ‘ اس کو سزا بھی ملنی چاہئے‘ کر رہا ہےظاہر ہے چور اقرار 

  ميں نے ايسا ہی کيا ہے۔ ‘ جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ بس ہو گيا جو ہونا تھا
م ديا کہ چور کو پھر چور کو ديکھا۔ ديکھنے کے بعد حک‘ نے جب يہ معاملہ سنا تو پہلے مالک کو ديکھا١سرکار داؤد

فرما رہے ہيں کہ اس کو ١يعنی چور کو سزا ملنی چاہئے تھی ليکن نبی‘ مالک کو قتل کر ديا جائے‘ بری کر ديا جائے
  مالک کو سزا دے دو۔ جس کا باغ ہے اس کو سزا کا حکم دے رہے ہيں۔ ‘ بری کر دو

  چور کے ہاتھ کٹنا چاہئے تھے۔  شريعت کے مطابق‘ اب لوگ بڑے حيران ہيں کہ يہ کيسا فيصلہ ہو رہا ہے
ايک جگہ کی ‘ ميں آپ کو بتاتا ہوں۔ باغ ميں سب لوگ پہنچے‘ داؤد عليہ السالم نے فرمايا کہ ميرے ساتھ باغ ميں چليں

نشان دہی فرمائی اور حکم ديا کہ اس جگہ کو کھودا جائے۔ جب کھودا گيا تو گڑھے ميں سے الش برآمد ہوئی۔ حضرت 
  جب اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کيا ہے؟ ‘ و حکم خدا سے زنده کيانے اس الش ک١داؤد

اس نے مجھے قتل بھی کيا اور ‘ جو اب مالک بنا پھرتا ہے‘تو اس نے بتايا کہ ميں مالک تھا۔ يہ ميرے باپ کا نوکر تھا
ميرا بيٹا ہے۔ يہ اس يہ‘ تيس ہزار درہم بھی لوٹ لئے اور باغ پر بھی قابض ہو گيا۔ يہ شخص جس نے انگور کھائے ہيں

بڑا ہوا۔ ماں کبھی کبزی ذکر ‘ ماں اسے لے کر اپنے ميکے چلی گئی يہ وہاں پيدا ہوا‘ وقت اپنی ماں کے پيش ميں تھا
لٰہذا ‘ سير کروں‘ اس کے دل ميں خواہش ہوئی کہ اپنے باپ کا وطن ديکھوں‘ کرتی کہ ہمارا وطن فالں فالں جگہ ہے

انگور کھائے بھی ہيں اور ساتھ لے کر بھی جا رہا‘ ھائے۔ اسے پتہ نہيں کہ يہ باغ کس کا ہےيہ باغ ميں آيا اور انگور ک
  ہے۔ 

نبوت کے علم سے ‘ نے اپنی نبوت کی آنکھ سے ديکھا١نے جو فيصلہ کيا گواہيوں کو نہيں ديکھا بلکہ نبی١گويا نبی
جا رہا ہے اور چور تو يہ ہے کہ جس کو نبوت کے اعجاز سے ديکھا کہ يہ شخص مالک ہے جس کو چور بنايا ‘ ديکھا

  مالک بنايا جا رہا ہے۔ 
  کا ہے۔ ١اسی قسم کا فيصلہ ہی موالئے کائنات
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لڑ رہے ہيں۔ پوچھا کيوں لڑتے‘ ديکھا کہ دو آمی آپس ميں گتھم گتھا ہيں‘ حالل مشاکل کا گزر ايک جگہ سے ہو رہا تھا
  ہو؟ 

نے کہا کہ يہ ميرے پيسے نہيں ديتا۔ دوسرے نے کہا کہ جتنا اس کا  وه کہنے لگے کہ پيسوں کا معاملہ ہے۔ ايک دمی
  يہ اپنے حق سے زياده طلب کرتا ہے۔ ‘ يہ ليتا نہيں‘ حق بنتا ہے ميں اسے دے رہا ہوں

جب يہ کھانے لگا تو ايک دوسرا شخص جس کے پاس تين ‘ قصہ کچھ يوں تھا کہ ايک آدمی کے پاس پانچ روٹياں تھيں
دونوں نے اسے ‘ مل ہو گيا اور دونوں مل کر روٹياں کھانے لگے تو ايک تيسرا آدمی مہمان آ گياشا‘ روٹياں تھيں
تينوں نے مل کر روٹياں کھائيں۔ جب وه تيسرا آدمی جانے لگا تو اس نے جيب سے آٹھ درہم نکالے اور ‘ دعوت دی

لٰہذا يہ تين درہم ‘ اور اس کی تين روٹياں پہال شخص کہنے لگا کہ ميری پانچ روٹياں تھيں‘ انہيں دے ديئے اور چال گيا
  کيونکہ ميری پانچ روٹياں تھيں۔ ‘ لے لے اور ميں پانچ درہم لوں گا

‘ ليکن تين واال کہتا ہے کہ نہيں‘ يہ بہتر ہيں‘ دوسرے آدمی سے فرمانے لگے کہ يہ تين درہم لے لے١موالئے کائنات
ے کيونکہ روٹياں سب نے مل کر برابر کھائيں ہيں۔ يہ کيسے ہو چار درہم يہ لے اور چار درہم مجھے د‘ برابر برابر

  سکتا ہے کہ يہ پانچ درہم لے اور مجھے تين درہم دے۔ 
  بہرحال ان ميں يہ جھگڑا تھا۔ 

  بہتر ہے۔ ‘ تين لے لو‘ نے فرمايا١موال
  ميرے لئے بہتر ہو گا۔  وه‘ جو فيصلہ حق کے ساتھ ہو گا‘ ميں تو حق کے ساتھ فيصلہ چاہتا ہوں‘ نہين‘ وه کہنے لگا

جو حق بنتا ہے ‘ بندئہ خدا! تيرا حق چار نہيں بنتا تين درہم لے لو فائده ميں رہے گا۔ کہنے لگا کہ نہيں‘ نے فرمايا١آپ
  وہی لے ديں۔ 

  تو سنو ميرا فيصلہ: ‘ نے فرمايا١موال
‘ يونکہ اس کا حق تين درہم نہيںک‘ "پانچ روٹی والے کو سات درہم دے دو اور تين روٹی والے کو ايک درہم دے دو

  ايک درہم ہے۔" 
  عرض کرنے لگا: ‘ وه حيران ہوا

  وه کيسے؟" ! ١"موال
  تو سنو: ‘ نے فرمايا١آپ

تو تين ضرب تين برابر نو ‘ جن کو مل کر تين آدميوں نے کھايا‘ "تيری تھيں تين روٹياں اور اس کی تھيں پانچ روٹياں
اور پندره ہوئے چوبيس ٹکڑے جو کہ تم تينوں نے مل کر کھائے۔ ان ميں سے آٹھ  پندره۔ نو‘ اور پانچ ضرب تين برابر
تين روٹيوں کے نو ٹکڑوں ميں سے ايک ٹکڑا بچا اور اس کے پندره ٹکڑوں ميں سے آٹھ ‘ ٹکڑے تم نے خود کھائے

اسے  ‘اس نے خود کھائے اور سات ٹکڑے اس کے آنے والے مہمان نے کھائے۔ اس طرح سات ٹکڑے اس کے تھے
  تجھے ايک درہم ملے گا۔" ‘ سات درہم ليں گے۔ تيرا ايک تکڑا مہمان نے کھايا

‘ تو وه ہے جس کو نبی نے فرما ديا تھا١حق کا فيصلہ ہوتا ہے اور يہ امام‘ اور نبی جو بھی فيصلہ کرتے ہيں١امام
يونکہ حق و حقيقت اس سے جدا ک‘ کے کئے فيصلوں ميں کبھی نقص نہيں آ سکتا١الحق مع علی و علی مع الحق لٰہذا ان

  نہيں اور يہ حق و حقيقت سے جدا نہيں۔ 
اس کے باوجود ايسی ‘ اگرچہ وه فيصلہ حق کا ہو‘ وه فيصلہ کرے‘ چودھری بن جائے‘ دوسرا کوئی بھی بڑا بن جائے

ه اشکال کرتاکوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وه اپنے فيصلے پر عملدرآمد نہيں کروا سکتا۔ جس کے خالف فيصلہ ہوا ہے و
  اعتراض کرتا ہے کہ جو عيب ميرے اندر پائے جاتے ہيں وه عيب آپ ميں بھی تو پائے جاتے ہيں۔ ‘ ہے

  ايک مشہور مقدمہ ہے۔ 
کہنے لگی کہ آپ کے فرزند نے ميرے ساتھ زنا کيا تھا اور يہ بچہ پيدا ہوا ‘ حضرت عمر کے پاس ايک عورت آئی

ليجئے۔ اس نے پہلے شراب پی تھی پھر زنا کيا۔ وہی حد جاری کرنے واال واقعہ۔  يہ آپ کا پوتا ہے لٰہذا اسے لے‘ ہے
حد وه جاری ‘ مگر ساتھ يہ بھی کہہ ديا کہ مجھے سزا وه دے‘ جس پر سزا الگو ہونا تھی اس نے اقرار جرم تو کر ليا

  جس ميں يہ عيب نہ ہوں۔ ‘ جو خود ان عيبوں سے پاک ہو‘ نفاذ شريعت وه کرے‘ کرے
  ب لوگ کہاں چلے؟ اب س

  حالل مشاکل کے پاس۔ 
  

  صلواة 
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يہودی کے باغ ميں ‘ گھر ميں نہيں ہيں١موال‘ گھر آئے‘ کی خدمت ميں حاضر ہوئے١سب لوگ اکٹھے ہو کر موال
  مزدوری کر رہے ہيں۔ ١ديکھا کہ موال‘ پہنچے

  ہم پھنس گئے ہيں۔ ١ياعلی‘ کہنے لگے
  نے فرمايا: ١موال

  ہ تم پھنس گئے ہو۔" "بتاؤ کيا مشکل آن پڑی ک
  پورا واقعہ سنا کر عرض کی: 

کوئی شرابی رہا ‘ مجرم کہہ رہا ہے کہ حد وه جاری کرے جو خود بے عيب ہو۔ اب مجمع ميں کوئی زانی ہے١"موال
  کدھر جائيں۔" ‘ يہ جرائم تو ہم ميں ہر ايک سے کبھی نہ کبھی سرزد ہوا ہے‘ ہے
  نے ارشاد فرمايا: ١آپ

بھی ١ميں حالل مشاکل جو ہوں تمہاری مشکل حل کرنے کيلئے۔ ارے يہ حد تو ميرے حسنين‘ يں"يہ کوئی مشکل نہ
  جاری کر سکتے ہيں۔" 

  
  صلواة 

يہ مجمع طہارت ہيں۔ انسان جو نطفہ گنجيده ‘ طہارت کی انتہا پر فائز ہيں‘ جو طاہر و پاکيزه ہيں‘ يہ وه ذوات مقدمہ ہيں
نسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار ٹھہرائے تو اس کے لئے اب يہ نجس ا‘ نجس ہے‘ سے پيدا ہوا ہے

  ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پاک بنائے۔ 
  کس طرح بنائے؟ 

تب يہ پاک ہوا۔ اب اگر اس پر طہارت يا ‘ اس طرح کہ ان ذوات مقدسہ کی طہارت کی شعاعيں اس شخص تک پہنچيں
کچھ طہارت اس ميں بھی پيدا ہو جائے گی۔ طہارت کے حصول کے  پاکيزگی کی شعاعيں اس پر پڑتی ہيں تو کچھ نہ

  بعد اس قابل ہو گا کہ جنت ميں جا سکے۔ 
  ايک دفعہ ايک آدمی دربار ميں آيا اور کہنے لگا: 

‘ اس پر ايمان رکھتا ہوں‘ جس کو آج تک نہيں ديکھا‘ اس کے ساتھ مجھے محبت ہے‘ "ميں فتنہ کو دوست رکھتا ہوں
  يدا نہيں ہوئی۔" جو چيز آج تک پ

جس کو نہيں ‘ اب جو صاحب تھے حيران و پريشان ہو گئے کہ يہ کيا معاملہ ہے کہ ميں فتنے کو دوست رکھتا ہوں
  جو چيز پيدا نہيں ہوئی اس پر ايمان اليا ہوں۔ ‘ حق کو ناپسند کرتا ہوں‘ ديکھا اس پر ايمان اليا ہوں

فتوے دہريہ لگائے گئے۔ جب اس کو ‘ اس کو نکال دو‘ کہہ ديا کر‘ زنديق ہے‘ جب انسان کو جواب نہ آئے تو کہتا ہے
عجب بادشاہی ہے کہ جب جواب نہ آئے تو اس ‘ دربار سے نکالنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ عجيب حکومت ہے

  پر فتوے لگائے جائيں۔ 
دين اسالم کی ‘ حاکم‘ رہا ہے اسالم پر اشکال کر‘ يہ نہيں ديکھا کہ سامنے کون بيٹھا ہے‘ اس نے اسالم پر اشکال کيا

  جس مسئلے کا جواب نہ آئے تو مسئلہ پوچھنے والے کو دھتکار ديا جائے۔ ‘ حکومت کا ہے کہ جو مسئلہ نہ آتا ہو
  حضرت سليمان فارسی نے جب يہ ماجرا ديکھا تو پوچھا: 

  اسے کيوں باہر نکال رہے ہو؟" ‘ "اے بندگاِن خدا! اس کے مسئلے کا جواب دو
  نے جواب ديا کہ:  تو حاکم

  "مجھے اس کا جواب نہيں آتا۔" 
  نے فرمايا: ١مزدوری کر رہے تھے۔ آپ١جہاں موال‘ اب اجتماعی طور پر سب يہودی کے باغ ميں پہنچے

  پھر ميں جواب دوں گا۔" (کيا کہنا ہے) ‘ "سب دوزانو ہو کر بيٹھو جيسے شاگرد دوزانو ہو کر بيٹھتا ہے
  نے بيلچہ ايک طرف رکھا اور فرمانے لگے: ١حضرت سب دوزانو ہو کر بيٹھ گئے۔

  "اے يہودی! اب سوال کر تيرا سوال کيا ہے؟" 
  يہودی نے وہی سواالت دہرائے۔ 

  نے فرمايا: ١موالئے کائنات
  "اگرچہ يہ يہودی ہے ليکن سچا ہے سچ کہہ رہا ہے۔" 

  … سب حيران ہو گئے کہ
  انما اموالکم و اوالد کم فتنة 



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

 
 

کيا قرآن مجيد ميں نہيں کہا گيا؟ تمہارا مال اور تمہاری اوالد فتنہ ہے۔ کون ہے جو مال کے ساتھ  ‘نے فرمايا١موال
  دوستی اور اوالد کے ساتھ محبت نہيں رکھتا ہے؟ 

جو موت کو پسند کرتا ‘ دوسرا سوال کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں تو يہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ ميں سے کون ہے
  ہو؟ 

  الموت بالحق ذلک ماکنت منہ تحيد  وجاعت سکراة
لٰہذا کہہ سکتے ہيں کہ ميں حق ‘ آپ سب موت کو ناپسند کرتے ہيں‘ حق کو کون پسند کرتا ہے‘ "موت ہميشہ حق ہے
  کو ناپسند کرتا ہوں۔" 

  ليکن ان پر ايمان اليا ہے۔ ‘ کو اس نے نہيں ديکھا١ايسی چيز تو رسالتمآب ‘ تيسرا سوال
  يہ سچ کہتا ہے۔ 

  قيامت۔ ‘ تھا کہ يہ قيامت کا اقرار کرتا ہے کہ جو ابھی تک پيدا نہيں ہوئیچو
يہ وه ذوات مقدسہ ہيں جو ہر سائل کے ہر سوال کا جواب ہر وقت دے سکتے ہيں۔ کبھی تصور نہيں کيا جا سکتا کہ 

  سائل سوال کرے اور يہ جواب نہ ديں۔ 
جسے ال الہ اال هللا کہتے ‘ اگر تشہد ميں کلمہ "ال" نہ ہوتا فرمايا کرتے تھے کہ١يہی وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام

  يعنی تشہد ميں اگر کلمہ "ال" نہ ہوتا تو ہم بھی "ال" نہ کہتے۔ ‘ تو کبھی ہماری زبان پر "ال" نہ آتا‘ ہيں
  ۔ بھی ساتھ ہے۔ ديکھا کہ ايک جگہ چيونٹياں بکثرت موجود ہيں١سليمان ‘ تشريف لے جا رہے تھے١ايک دفعہ موال

  سليمان نے عرض کيا: 
  سبحان من احصی عدد النمل 

  "پاک ہے وه ذات جو ان کی ذات کو جانتی ہے۔" 
  بلکہ کہو: ‘ اے سليمان! ايسے نہ ہو کہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے‘ نے فرمايا١امام

  سبحان من خلق النمل 
  "پاک ہے وه ذات جس نے ان کو پيدا کيا۔" 

  سليمان نے پوچھا: 
  کيا خدا کے عالوه بھی کوئی ہے جو ان چيونٹيوں کی تعداد کو جانتا ہے؟" ! ١" يا موال

  کائنات نے فرمايا: ١حضرت موال
ميں تو يہ بھی جانتا ہوں کہ ان ميں نر کتنے ہيں اور ماده کتنے۔ اس کی موت کب آئے گی اور‘ "تم تعداد کا کہہ رہے ہو

  گی؟"  يہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی موت کس ذريعے سے آئے
دين کے ‘ ليکن ان کی يہ حالت ہے کہ جب بھی کوئی کام کيا ہے‘ جن کے سامنے کائنات ہے‘ يہ وه ذوات مقدسہ ہيں

  لئے کيا ہے۔ 
  ارشاد فرماتے ہيں: ١موال

  افضل الجہاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر 
ڈر نہ ‘ خوف سے رک نہ جائے بادشاه کے‘ "سب سے بڑا جہاد وه ہے کہ سچی بات ظالم بادشاه کے سامنے کہے

  سامنے اوالد اسی طرح کہہ دے۔" ‘ مذہب کو تبديل نہ کرے‘ تھيلوں کو ديکھ کر اللچ ميں نہ آ جائے‘ جائے
  کبھی ڈرے نہيں۔ ‘ ہميشہ حق کی بات کہی‘ ان ذوات مقدسہ نے کبھی کسی ظالم بادشاه سے خوف نہيں کھايا

  کو باليا۔ يزيد کی بيعت کريں۔ ١اس نے امام‘ آئی يزيد کی حکومت‘ جب معاويہ دنيا سے چال گيا
  کس کو کہا؟ 

  کو کہا جا رہا ہے۔ ١حسين
  کا۔ ١ابن فاطمہ١کيا کہنا حسين

  فرمايا: 
  مثلی ال يبايع مثلہ 

  "يہ قاعده کليہ ہے کہ مجھ جيسا شخص يزيد جيسے شخص کی بيعت نہيں کرتا۔" 
  اس جملے ميں۔ ‘ آ گئے١پورے اہل بيت
  سے بيعت مانگيں۔ ١پھر کبھی جرات نہيں کی کہ اہل بيت‘ جيسا ہو گياجو بھی يزيد 

  نے مدينہ چھوڑنے کا فيصلہ کيا۔ ١امام
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  نيک بی بی سلمٰی: 
کيونکہ ميں نے اپنے نبی سے سنا ‘ عراق کی طرف سفر نہ کريں١آپ‘ ہميں غمگين نہ کريں١"اے ميرے بيٹے حسين

ليکن عراق ميں نہ ‘ وکا پياسا شہيد کر ديا جائے گا۔ کسی اور جگہ چلے جاناکہ ميرا بيٹا کربال کی زمين پر تين دن کا بھ
  جايئے۔" 

  نے جواباً فرمايا: ١امام
  … يا اماه انی اعلم

  "مجھے علم ہے کہ ميں شہيد ہو جاؤں گا۔" 
  انی ال عرف يوم الذی اقتل فيہ 

مجھے اس جگہ کا بھی ‘ ذبح کيا جائے گا"نانی اماں! مجھے تو اس دن کا بھی پتہ ہے جب کہ دسويں محرم کو مجھے 
  پتہ ہے جس جگہ ميری شہادت واقع ہو گی۔ 

  نانی اماں! اگر آپ ميری مقتل ديکھنا چاہيں تو ميری ان انگليوں ميں سے ديکھيں۔" 
کوئی تير‘ جس کا سر سجده کی حالت ميں ہے‘ اِم سلمٰی نے جو ديکھا کہ ايک گہری جگہ پر ايک يک و تنہا مظلوم ہے

  کوئی پتھر مارتا ہے اور اس سر سے آواز آتی ہے کہ ‘ ارتا ہےم
  سبحان ربی االعلٰی وبحمده 

   :١عرض کی موال
  بہنوں کو تو نہ لے جائيں۔" ١"آپ

  فرمايا: 
  قيد ہو جائيں۔" ‘ ميرے بچے مارے جائيں‘ اسير ہو جائيں١و کلثوم١"هللا چاہتا ہے کہ زينب

نے ١کے نانا نے مجھے ايک مٹی دی تھی۔ امام١اور اِم سلمٰی نے بتايا کہ آپاِم سلمٰی رو رہی ہيں ‘ صرف ايک جملہ
  کو ديکھا۔ ١بھی ايک شيشی دے دی۔ ايسا وقت آيا کہ اِم سلمٰی نے خواب ميں رسول 

  ميری جان قربان ہو۔ 
  ايک ہاتھ ميں خون سے بھری شيشی ہے اور کہہ رہے ہيں: ‘ گريبان چاک ہے‘ رسول کے سر پر خاک ہے

  کو شہيد کر ديا گيا۔" ١ميرے حسين‘ سلمٰی! ابھی ابھی کربال سے آيا ہوں "امِ 
‘ شيشی کو رکھ ديا اور رو رہی ہيں۔ جب ہاشمی عورتيں جمع ہوئيں‘ دروازے پر گئيں‘ اِم سلمٰی نے ديکھا شيشی کو

بچی اس گھر ميں رہتی کی ايک چھوٹی ١ديکھو حسين‘ ماتم کر رہی ہيں کہ اچانک اِم سلمٰی نے کہا‘ عورتيں پيٹتی ہيں
  وه برداشت نہ کر سکے گی۔ ‘ اسے ديکھ کر گريہ نہ کرنا‘ اسے تمہارے گريہ کا علم نہ ہونا چاہئے‘ ہے

نانی کے ‘ سب نے اپنے آنسو صاف کر لئے‘ چھوٹا سانس ہے کمر جھکی ہوئی ہے‘ آئی١اتنی دير ميں دختر حسين
  شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہيں: 

  نانی اماں؟  ‘کيوں رو رہی ہيں
  قاسم کی بہن ہوں۔ ‘ اکبر کی بہن ہوں‘ کی بيٹی ہوں١ميں حسين

  بتايئے ناں۔ آپ کيوں رو رہی ہيں اور يہ شيشی خون کی کيوں ہو گئی؟ 
  کو ساری حقيقت بتانا پڑی۔ ١اب اِم سلمٰی 

سر کے بال ‘ ں ہوں گےآنسو روا‘ جب رسول هللا قيامت کے دن اٹھيں گے تو حالت کيا ہو گی؟ آستينيں چڑھی ہوں گی
  کھلے ہوں گے۔ 

  روتے ہوئے آئيں گے۔ ‘ بھی ہوں گے١اس حالت ميں رسول کے پيچھے انبياء
  کيا کہتے ہيں۔ افسوس ہے کہ تم نے ميری اوالد کا خيال نہ کيا۔ ‘ کو ديکھ رہا ہوں ١١گويا ميں احمد مصطفی

  ون محمد بہايا ہے۔ نہيں بہايا بلکہ خ ١اے ميری امت! تمہاری تلواروں نے خون حسين
  کيا کبھی سوچا ہے کہ يہ خون کس کا ہے؟ 

  کس کی بيٹی تھی جن کو کوفہ و شام کے بازار ميں پھرايا ہو گا؟ 
رو رہے ہوں گے۔ کيا يہ انصاف ہے؟ کہ تمہاری بيٹياں پردوں ميں بيٹھی ہوں اور ١انبياء‘ فرشتے رو رہے ہوں گے

  رائی گئيں۔ ميری بيٹياں بازاروں اور درباروں ميں پھ
  جب ميں دنيا سے جانے لگا تو ميں نے وصيت کی تھی کہ ميری اوالد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 

  اسے تم نے کتنی اذيت دی۔ ‘ ميرے پاس آئی تو اس کا پہلو زخمی تھا١ليکن جب ميری بيٹی فاطمہ
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  کس طرح مسلمانوں کے دربار ميں کھڑی رہی؟ 
-------------------------------------   

  مجلس دوم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  "ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہيں۔" 

  
  سامعين گرامی! 

انسان بارگاه رب العزت ميں طہارت و پاکيزگی کے ساتھ کھڑے ہوئے دن ميں بار بار يہ دعوٰی کرتا ہے کہ تيری ذات 
د ہے۔ ميری گردن تيرے ہی سامنے جھکے گی۔ ميرا سر فقط تيرے سامنے خم ہو گا۔ اس انسان نے جب ميری معبو

تيرے عالوه کسی کو خدا نہيں مانتا۔ اب جب عبادت کر ‘ تيرے سوا کوئی معبود نہيں‘ کلمہ پڑھا يعنی کہا ال الہ اال ّهللاٰ 
اپنے‘ وع و خضوع سے اس کے دربار ميں کھڑا ہےخش‘ اس کے کپڑے پاک ہيں‘ رہا ہے اس کا بدن پاک و پاکيزه ہے

تيرے عالوه ‘ سامنے ذات کردگار کو پاتا ہے۔ اس وقت بھی يہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ياهللا ميں تيرے سامنے جھکوں گا
ظاہر ہے دعوٰی کرتے وقت اس کے ذہن ميں يہ چيز ‘ کسی کے سامنے نہيں جھکوں گا۔ اتنا بڑا دعوٰی انسان کرتا ہے

آنی چاہئے کہ ميں اتنی بڑی ذات کے سامنے افراد کر رہا ہوں۔ يہ وه ذات ہے جو کبھی غافل ہوتی ہے اور نہ ضرور 
جسے کبھی نسيان نہيں ہوتا۔ وه ذات ميرے ہر ہر عمل کو ہر ہر وقت ديکھ رہی ہے۔ ‘ ہی کوئی چيز اس سے مخفی ہے

نہيں۔ … يا… کے مطابق ميرا عمل بھی ہوتا ہے يہ وه ذات ہے کہ جس کے سامنے دعوٰی کر رہا ہوں۔ آيا اس دعویٰ 
  چاہئے۔ صلواة ‘ اسے يہ سوچنا

ايک ہے بدن اور دوسری ہے اس کی روح۔ بدن اور روح مل کر انسان مکمل کرتے ‘ انسان مرکب ہے دو چيزوں کا
ہ سے انسان بدن کی وج‘ جہاں تک بدن کا تعلق ہے جس طرح انسان کا بدن ہے اسی طرح حيوان کا بھی بدن ہے‘ ہيں

  ممتاز نہيں ہے حيوان سے اگرچہ اس کا بدن ہڈی اچھی پيدائش سے بنايا گيا ہے۔ 
  کما احسن هللا الخالقين 

‘صفت اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح بلند ہے‘ انسان بدن کی وجہ سے ممتاز نہيں ہے بلکہ انسان کی عظمت
  اگر روح پست ہے تو انسان پست۔ ‘ انسان بلند ہے

اپنے اندر روحانيت کو بلند کرتا جائے اتنا ہی مرتبہ بلند ہو گا۔ جتنا روحانيت سے ہٹتے ہوئے ماديت کی طرف ہو  جتنا
اتنا ہی اس کے اندر پستی آتی جائے گی۔ اگر روحانيت کو بلند کرتا جائے اور ماديت کو اپنے پيروں تلے روندتا چال‘ گا

‘ کسی اور سے نہيں ڈرتا‘ و جائے گی کہ وه کسی کو خاطر ميں نہيں التاجائے تو اس وقت انسان ميں اتنی طاقت پيدا ہ
کيوں؟ اس لئے کہ اس کی توجہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف ہے۔ اس کی … حتٰی کہ کسی طاقت سے نہيں ڈرتا

اپنے خالق کی طرف ہے۔ اس وقت يہ سمجھتا ہے کہ مجھے نفع و نقصان صرف ميرا ‘ توجہ ذات اقدس کی طرف ہے
يعنی ‘ کوئی دوسرا نقصان دے ہی نہيں سکتا‘ مجھے تباہی سے ميرا خالق ہی بچا سکتا ہے‘ ق ہی دے سکتا ہےخال

صحت ہے تو خالق کی طرف سے اگر نہيں تب بھی خالق کی طرف سے مال و دولت ہے وه بھی خالق کی طرف سے۔ 
تيرے عالوه کسی کو نہيں ‘ کھ رہا ہوںکہ ياهللا تجھے دي… کہتا ہے… اس وقت اس کی روحانيت اتنی بلند ہوتی ہے

ديکھ رہا۔ اس وقت اپنے رب کی عظمت اس کے دل ميں اس قدر ہوتی ہے کہ کسی چيز کو خاطر ميں نہيں التا۔ آپ خود
پھر دنيا کی جتنی بھی قوتيں ہوں وه کسی سے ‘ جب عظمت خدا پيدا ہو جائے‘ اپنے ضمير کو ٹٹوليں‘ دل ميں سوچيں

تيرے عالوه کوئی کچھ ‘ تيری ذات ايسی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے‘ خدايا… وقت يہی کہتا ہے نہيں ڈرتا بلکہ اس
ميرا ‘ کون ميرے ساتھ ہے‘ اتنی قوت پيدا ہو جاتی ہے تو اس وقت کہتا ہے‘ نہيں کر سکتا۔ جب يہ حالت پيدا ہو جائے

  ميرا معبود ميرے ساتھ ہے۔ ‘ ميرا خالق ميرے ساتھ ہے‘ هللا ميرے ساتھ
لٰہذا جتنا بڑا ‘ کسی کے ساتھ مقابلہ کرے چونکہ اس کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے‘ اس وقت اگر کسی سے ٹکرائے

  اس کے مقابلے ميں کبھی نہيں ہو سکتا کہ اس سے مار کھا جائے۔ ‘ ہو
ڑا کيوں نہ چاہے اس کے سامنے کتنا ہی ب‘ جتنی روحانيت بلند ہو گی‘ جب بھی ذليل و خوار ہو‘ جب بھی مار کھائے

مقابلے ميں کوئی آدمی ‘ کيا آپ نے ديکھا نہيں؟ کتنی بڑی طاقت تھی امريکہ جس نے اپنی قوت کے بل پر حملہ کيا‘ ہو
حملہ کيا اور خود ہی تباه ہو گيا۔ تباه ہونے کے بعد ان کے بڑے نے يہ کہا کہ ہم کيا کرتے ہم نے تو ‘ بھی موجود نہ تھا
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ميں توقع تھی کہ ہميں ضرور کاميابی ہو گی ليکن هللا تعالٰی کی ذات ان کے ساتھ تھی۔ ہ‘ سوچ سمجھ کر حملہ کيا تھا
  … انسان ميں‘ قوت پيدا ہو گئی‘ طاقت پيدا ہو گئی‘ کہ عظمت پيدا ہو گئی… ديکھئے

ماری جب ہ‘ ہماری روحانيت بلند ہوئی‘ ہماری حالت کيا تھی۔ جب ہم ميں جذبہ ايمان پيدا ہوا‘ آپ اپنی طرف ديکھيں
جس کی گردن ‘ ايک طاقت تھی جو اپنی فرعونيت ميں غرق تھی‘ توجہ خدا کی طرف ہوئی تو سامنے ايک قوت تھی

کون ہے جو ميری بات کو ٹالے گا۔ ليکن جب‘ اکڑی ہوئی تھی اور وه يہ کہتا تھا کہ کون ہے جو ميری بات کو نہ مانے
ليکن چونکہ آپ کی خدا کی طرف توجہ ‘ طاقت تھی‘ ت تھیسامنے قو‘ آپ اسالم آباد پہنچے تو سامنے توپيں تھيں

  نتيجہ کيا نکال؟ کہ وه قوتيں روندی چلی گئيں اور ہميں عزت دی گئی۔ ‘ روحانيت تھی‘ تھی
  

  عزيزاِن محترم! 
  يہ سب کچھ کيسے ہو گيا؟ 
اپنی پوری طاقت کے ساتھ مفتیروحانيت بلند ہو گئی۔ اس کا نتيجہ يہ نکال کہ ايک مطلق آمر ‘ کيونکہ ماديت فنا ہو گئی

ميں آپ کا ہر حکم ‘ آپ حکم کريں‘ کے پاس بيٹھ کر بار بار يہ کہتا ہے کہ ميں تو علماء کا خادم ہوں �جعفر حسين
  ماننے کو تيار ہوں۔ 

ڈر نہيں تھا۔ ‘ روحانيت کے ہوتے ہوئے کسی طاقت کا خوف نہيں‘ يہ سب کچھ کيوں؟ اس لئے کہ روحانيت پيدا ہو گئی
خدا يہی فرماتا ہے کہ اگر روحانيت پيدا ہو جائے تو پھر دنيا کی کسی طاقت کا ڈر نہيں ‘ يہی فرماتے ہيں١مارے امامہ

  رہتا۔ 
  

  صلواة 
بدن اور روح سے اصل روح ہے۔ روح اگر بلند ہو جائے تو ‘ انسان کا جسم دو چيزوں کا مرکب ہے‘ انسان کی روح

انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کی روح ‘ کل ہے تھوڑی سی توجہ کی جائےانسان بلند ہو جائے۔ روح کا مسئلہ مش
قوتيں ختم ہو جائيں ‘ طاقتيں ختم ہو جائيں گی‘ اگر روح چلی جائے‘ روح اگر ہمارے اندر ہے تو ہم زنده ہيں‘ پر ہے
اسے دفن کريں اور ‘ وخاندان والے يہی کہيں گے کہ جتنی جلدی ہ‘ انسان مرده ہو جائے گا۔ اس وقت گھر والے‘ گی

  اپنے گھر چليں۔ 
  انسان کی روح ميں تين خصوصيتيں ہيں: 

انسان ہزاروں برس بعد پيدا کيا ‘ انسان بعد ميں پيدا گيا۔ روح ہزاروں سال پہلے پيدا کی گئی‘ ۔ روح پہلے پيدا کی گئی١
  گيا۔ 

  ۔ جسم انسان بعد ميں پيدا ہوا… لٰہذا يہ کہا جا سکتا ہے کہ روح ہے پہلے
کونسا عضو کونسا ‘ اسے پتہ ہے کہ کس عضو سے ميں نے کيا کام لينا ہے‘ ۔ روح سارے اعضاء کا علم رکھتی ہے٢

بدن ميں جتنی چيزيں پائی ‘ اسے سارا علم ہے‘ کام کرے گا۔ انسان کی روح اپنے جسم کی تمام چيزوں کی عالم ہے
  چھپی ہوئی نہيں۔ ‘ کوئی چيز اس سے مخفی نہيں‘ جاتی ہيں

بدن انکار نہيں کر سکتا۔ ‘ جس عوض سے روح جو کام لينا چاہے‘ قبضہ ہے بدن پر‘ ۔ روح کا کنٹرول ہے بدن پر٣
اس کا کنٹرول اس قدر ہے کہ روح کو کہنے کی ضرورت نہيں پڑتی۔ روح کی خواہش ہوتی ہے ‘ حتٰی کہ اس کا قبضہ

ہاتھ حرکت ‘ روح کی خواہش ہوتی ہے‘ شروع کر ديتی ہے زبان بولنا‘ کہ يہ کام ہو اور وه کام فوراً شروع ہو جاتا ہے
  کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ 

  روح کی جيسی نيت ہو گی يہ اعضاء سارے کام کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ … گويا کہ
آپ کے ميرے موال ‘ اسی طرح پوری کی پوری کائنات پورے کا پورا عالم بمنزلہ ايک بدن کے ہے۔ ميں نہيں کہہ رہا

  کا فرمان ہے کہ ١ل اميرالمومنينحل مشاک
  اتزعم انک جدم صغير فيک الطوی عالم االکبر 

عالم اکبر ميں ‘ پورے کا پورا عالم تيرے اندر پوشيده ہے‘ نہيں‘ "اے انسان! تو يہ خيال کرتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے
  انسان کے اندر پوشيده ہے۔" ‘ جو کچھ پايا جاتا ہے

جاتا ہے وه پوری کائنات ميں پايا جاتا ہے جيسے اس انسان کا چھوٹا سا بدن۔ اس ميں بدن  گويا انسان ميں جو کچھ پايا
روح بھی ہے۔ اسی طرح پوری کائنات بمنزلہ ايک بدن کے ہے۔ اس پوری کائنات کی بھی ايک روح ہونی ‘ بھی ہے
اس کی روح کو فلسفی ‘ بدن ہےالبتہ فرق يہ ہو گا کہ مارا بدن ايک چھوٹا سا ‘ اس کی بھی ايک روح ہو گی‘ چاہئے
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عالم کی روح جو ہو ‘ ايک بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ عالم چونکہ بہت بڑا ہے‘ زبان ميں روح کلی کہا جائے گا
  اس کو روح کلی کہا جائے گا۔ ‘ گی

کا دار  اس کا نتيجہ يہ نکال کہ جيسے ايک انسان ميں ايک روح ہے جس کو روح جزوی کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی
يہ کائنات جو آپ کو نظر  �و مدار اسی روح جزوی پر ہے۔ کائنات کی زندگی کا دار و مدار اس روح کلی پر ہے۔ بعينہ

تبھی يہ کائنات موجود ہے۔ جيسے انسان کی روح ‘ چاند ان ميں روح کلی موجود ہے‘ سورج‘ زمين‘ آسمان‘ آ رہی ہے
ئنات کی روح کے ايک سيکنڈ کے لئے بھی جانے سے پورے کا پورا اسی طرح کا‘ جانے سے انسان مرده ہو جاتا ہے

  عالم کائنات تباه و برباد ہو جائے گا۔ 
  

  صلواة 
ظاہر ہے روح کی خصوصيت ميری روح بدن سے پہلے پيدا کی گئی۔ آپ کی روح آپ کے بدن سے پہلے پيدا ہوئی۔ 

يہ جہاں بعد ميں بلکہ ‘ کی گئی ہو گی اور يہ عالم يہ عالم اس کی روح بھی اس سے پہلے پيدا‘ تواسی طرح يہ کائنات
يعنی اس عالم کے وجود کا دار و مدار ‘ حقيقت يہ ہے کہ اگر اس عالم کی روح کلی نہ ہوتی تو عالم کو پيدا نہ کيا جاتا

  اس روح کلی پر ہے۔ 
  ا۔ عالم بعد ميں اور يہ روح کلی جب تک رہے گا اس وقت تک عالم رہے گ‘ روح کلی پہلے تھی

  کو مخاطب کر رہا ہے: ١خداوند عالم حديث قدسی ميں اپنے حبيب 
  اے ميرے حبيب! 

  انت المريد و انت المراد 
تو ہميشہ ‘ مريد کے معنی پيری مريدی نہيں ہوتی بلکہ اس کے معنی انت المريد يعنی تيری توجہ ميری طرف ہوتی ہے

‘تُو اس کے مطابق بولتا ہے‘ جس طرح ميری مشيت ہو تو‘ ميری مشيت کے مطابق چلتا ہے‘ ميری ذات کو ديکھتا ہے
تيری توجہ اپنی طرف بھی نہيں ہوتی بلکہ ميری طرف ہوتی ہے۔ ‘ جيسے ميری مشيت ہو اس کے مطابق کام کرتا ہے

حاالنکہ تيری توجہ ہوتی ہے کہ ميرا مالک مجھ سے کيا ‘ حاالنکہ تو ديکھتا ہے کہ ميرا خالق مجھ سے کيا چاہتا ہے
  ہتا ہے۔ اگر يہ کلمہ ہوتا يعنی رسالتمآب کی توجہ ہر وقت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ چا

اپنی ذات کی طرف بھی ‘ اپنے بدن کی طرف بھی توجہ نہيں فرماتے‘ رسالتمآب دنيا سے کسی چيز کو نہيں ديکھتے
  ليکن اس کے بعد اس سے بھی بڑا کلمہ کہا گيا۔ ‘ توجہ نہيں کرتے۔ يہ بہت بڑا کلمہ تھا

  رشاد ہوا کہ ا
  انت المريد و انت المراد 

  اسی طرح ميری توجہ تيری طرف ہوتی ہے۔" ‘ "اے ميرے حبيب! جس طرح تيری توجہ ميری طرف ہوتی ہے
  

  صلواة 
اسی طرح ميری توجہ تيری ‘ "جس طرح تيری توجہ ميری طرف ہوتی ہے تو ديکھتا ہے کہ ميرا مالک کيا چاہتا ہے

  کيا چاہتا ہے۔" ١ہوں کہ ميرا حبيب ميں ديکھتا ‘ طرف ہوتی ہے
  ارشاد ہوا کہ 

  انت سيدی فی خلقی 
  ميں نے تجھے چن ليا۔" ‘ "پوری کائنات ميں سے ميں نے تجھی پسند کيا

  اب وه کلمہ جس کے لئے يہ حديث قدسی بيان کی۔ 
  ارشاد قدرت ہوا کہ 

  وعدنی و خالتی لوالک لما خلقت اال فالک 
  قسم اگر تجھی پيدا نہ کرتا تو کائنات ميں سے کچھ نہ بناتا۔"  "مجھے اپنی عزت و جالل کی

  
  حضرات گرامی! 

جس ‘ کی ذات گرامی وه ذات ہے کہ جس کی وجہ سے يہ کائنات پيدا کی گئی١آپ نے غور فرمايا کہ جناب رسالتمآب 
  ں پيدا ہوئی۔ يہ کائنات بعد مي‘ کی وجہ سے افالک پيدا کئے گئے۔ گويا کہ رسالتمآب کا وجود پہلے تھا

اب يہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات بمنزلہ ايک جسم کے لئے پوری کی پوری کائنات بمنزلہ ايک بدن 
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  کے لئے اس کی روح خيا ہے؟ 
يہ پہلے خلق ہوئی اور بعد ميں کائنات۔ تو پوری کائنات کی غرض و غايت حقيقت ‘ اس کی روح حقيقت محمديہ ہے

حقيقت محمديہ کا کوئی فرد اس ‘ ہ نہيں بلکہ جب تک روح کلی اس کائنات ميں موجود رہے گیمحمديہ ہے۔ صرف ي
کيونکہ کوئی چيز اس وقت تک زنده نہيں ره ‘ اس وقت تک يہ کائنات موجود رہے گی‘ کائنات ميں موجود رہے گا

کائنات رہے‘ ک موجود ہو گااس کا کوئی فرد جب ت‘ سکتی جب تک کہ اس کی روح موجود نہ ہو۔ تو يہ حقيقت محمديہ
  گی اور اگر موجود نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ 

  اسی لئے ارشاد ربانی ہوا کہ 
  لوال الحجة يسخط االرض وما فيھا 

  "اگر حجت خدا زمين ميں موجود نہ ہوتی تو يہ کائنات ايک سيکنڈ کے لئے بھی باقی نہ رہتی۔" 
جن کی وجہ سے يہ کائنات باقی ‘ موجود ہيں١کہ اس ميں بارہويں لعل واليتتو اس کائنات کا ہونا اس بات کی دليل ہے 

  ہے۔ 
  

  عزيزان محترم! 
‘ اس کو پہلے ہونا چاہئے‘ عرض کيا ہے کہ عالم کلی کی بھی ايک روح ہوتی ہے اور وه روح حقيقت محمديہ ہے

‘ ان سے پہلے بھی يہ روح ہونی چاہئے‘ ےجنہيں ابوالبشر کہا جاتا ہ‘ بلکہ حضرت آدم عليہ السالم‘ کائنات کو بعد ميں
کی پيدائش بعد ميں ہونی چاہئے۔ ١آدم‘ کيونکہ عالم کلی کی روح حقيقت محمديہ ہے۔ حقيقت محمديہ کو پہلے ہونا چاہئے

  اس لئے حقيقت محمديہ نے يہ ارشاد فرمايا: 
  کنت بنياو آدم بين الماء والطين 

  پانی اور مٹی کے درميان تھے۔" ١مجب کہ حضرت آد‘ "ميں اس وقت بھی نبی تھا
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ آيا حقيقت محمديہ پہلے تھی يا اس نور کے جتنے اجزاء ہيں وه سب کے سب اکٹھے موجود

  سب کے سب اکٹھے روح عالم کلی کہالتے ہيں۔ ‘ تھے
  حضور ارشاد فرماتے ہيں۔ 

  ہيں کہ  کی طرف ديکھ کر ايک کلمہ ارشاد فرماتے١اميرالمومنين
کا کبھی ١کا لقب کيوں ديا گيا ہے تو وه اميرالمومنين١کو اميرالمومنين١"اگر لوگوں کو يہ پتہ چل جاتا کہ اميرالمومنين

  انکار نہ کرتے۔" 
  وه اميرالمومنين کب کہا گيا؟ 

کٹھے نہ ہوئے کو اميرالمومنين اس وقت کہا گيا جب حضرت آدم عليہ السالم کا جسم اور روح ابھی ا١موالئے کائنات
  بلکہ جدا جدا تھے۔ ‘ تھے

‘ وه حقيقت محمديہ ہے۔ يہ روح جب تک موجود ہے‘ ہاں تو ميں يہ عرض کر رہا تھا کہ عالم کلی کی ايک روح ہے
کائنات موجود ہے۔ حقيقت محمديہ کو پہلے پيدا کيا گيا اور يہ پوری کائنات بعد ميں وجود ميں آئی۔ اب روح کی دوسری 

روح کو پتہ ہوتا ہے کہ کيسے کام لينا ہے۔ تو جيسے ايک انسان کی ‘ ح اپنے بدن کی عالم ہوتی ہےخصوصيت کہ رو
‘ اس کو پتہ ہے پوری کائنات کی عالم ہے‘ اسی طرح کائنات عالم کلی کی روح ہو گی‘ روح اس کے بدن کی عالم ہے
ہر چيز ان کے سامنے ‘ ت دعوٰی کرتے ہيںہر وق‘ حاالنکہ وه کائنات کو ديکھ رہے ہيں‘ کوئی چيز اس سے مخفی نہيں

جتنا جتنا علم دينا ‘ روح کو عالم ہونا چاہئے۔ يہی وجہ ہے کہ اس روح کلی کے جتنے افراد تھے‘ اس کی دليل ہے‘ ہے
  ان کے زمانے ميں ان کو دے ديا گيا۔ ‘ چاہئے تھا

  اب ديکھئے! 
ہم تقديس ‘ تے کہتے ہيں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہيںحضرت آدم عليہ السالم کا مقابلہ فرشتوں سے ہو رہا ہے۔ فرش

کو مل گيا۔ تو ١منصب حضرت آدم‘ لٰہذا منصب ہميں ملنا چاہئے‘ ہم خدا کی پاکيزگی کو بيان کرتے ہيں‘ کرتے ہيں
  سوال يہ پيدا ہوا کہ يہ عہده کيوں مال؟ 

  قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے: 
  وعلم آدم االسماء کلھا 

کيوں ممتاز ہوئے؟ مسجود مالئکہ کيوں ہوئے؟ ١ہ السالم کو اسماء کا علم کيوں ديا گيا؟ حضرت آدمحضرت آدم علي
تو اب آپ ‘ کے پاس يہ علم تھا١کو يہ عہده کيوں ديا گيا؟ کيونکہ اسماء کا علم فرشتے نہ جانتے تھے۔ حضرت آدم١آپ
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‘ معمولی شخصيت نہ تھے١ہوئی؟ آدم کيوں ممتاز ہوئے؟ عالم کلی کی بد روح کيوں ممتاز١نے ديکھا کہ آدم
کی ١اس آدم‘ تمام قوتوں نے جس کو سجده کيا ہے‘ مسجود و مالئکہ تھے۔ تمام قوتيں جس کے سامنے جھکی ہيں١آدم

  فضيلت بيان کی جا رہی ہے کہ ان کو اسماء کا علم تھا۔ 
کا ١وح عليہ السالم۔ حضرت نوحاس کے بعد حضرت ن‘ کا علم سب سے زياده تھا١کے بعد ذرا آگے چليں۔ آدم١اب آدم

  کے علم سے بھی زياده تھا۔ ١علم حضرت آدم
ان کی توجہ آنے ‘ حضرت نوح عليہ السالم کی يہ خصوصيت تھی کہ وه آنے والی نسلوں کی طرف ديکھ رہے تھے

  وه ديکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ‘ والی نسلوں کی طرف تھی
  رب ال نذر علی االرض من الکفرين ديارا 

  "اے ميرے پالنے والے! اس زمين پر کافروں کا ايک گھر بھی نہ چھوڑ سب کو تباه و برباد کر دے۔" 
کو اس قدر ١اس لئے کہ ان کے جو بچے پيدا ہوں گے وه بھی کافر ہوں گے۔ تو نوح… يہ کيوں فرمايا١اے هللا کے نبی

  علم ديا گيا کہ وه آنے والی نسلوں کو ديکھ رہے ہيں۔ 
  … رض کرتا چلوں کہايک واقعہ ع

‘نے نماز تہجد نہيں چھوڑی١ليلة الحدير کے باوجود بھی موالئے کائنات‘ جنگ صفين ميں ايک رات جنگ ہو رہی تھی
  نے صفوں کے درميان نماز تہجد ادا فرمائی۔ ١ميرے موال

  … اتنی جنگ ہو رہی ہے‘ يہ نماز کا وقت ہے١ابن عباس کہتے ہيں کہ موال
  ی نماز کے لئے ہی تو ہم لڑے ہيں۔ اس‘ فرماتے ہيں١موال

آدميوں کو فی النار کيا اور آپ کے صحابی خاص ساتھی مالک اشتر نے ) ٣٠٠نے تين سو (١بہرحال اس رات کو موال
کا غالم ١آپ! ١عرض کرتا ہے کہ موال‘ کی خدمت ميں حاضر ہوا ١آدميوں کو فی النار کيا۔ مالک اشتر آپ ٣٠٠بھی 
اس لحاظ سے‘ آدميوں کو فی النار کيا اور ميں نے بھی ٣٠٠نے بھی ١اس کے باوجود بھی آپ‘ کا خادم ہوں١آپ ‘ ہوں

  آقا اور غالم دونوں برابر ہوئے۔ 
  ارشاد فرماتے ہيں: ١موال

جو تيرے سامنے آيا تو اس کو گاجر اور مولی کی کاٹ ديتا ‘ "اے مالک اشتر! ايک فرق ہے تيری اور ميری تلوار ميں
کی تلوار ميں يہ فرق ہے کہ ميری تلوار يہ ١يہ نہيں ديکھتی کہ کوئی مومن ہے يا منافق۔ ليکن علیتيری تلوار ‘ ہے

کی تلوار ديکھ کر ١سات پشتوں تک علی‘ ديکھتی ہے کہ آيا اس کی پشتوں ميں کوئی مومن پيدا ہونے واال تو نہيں ہے
  ئے ميں نے تين سو آدميوں کو فی النار کيا۔" اس ل‘ چلتی ہے کہ اس کی نسل سے کوئی مومن پيدا ہونے واال نہيں ہے

ان کا علم بڑھ گيا تو جب ‘ آنے والی نسلوں کو ديکھ رہے ہيں١کو اسماء کا علم عطا کيا گيا۔ حضرت نوح١حضرت آدم
  کا زمانہ آيا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ١حضرت ابراہيم

  کذلک 
  کو آسمان اور زمين کے حقائق بتائے۔" ١"ہم نے ابراہيم

حقائق آسمان کو ديکھ١روح خلی کا علم اب اور زياده ہو گيا۔ حضرت ابراہيم‘ سے بڑھ گيا١ان کا علم حضرت نوح يعنی
  … ليکن کيوں‘ رہے ہيں

  ارشاد ہوا کہ 
  وليکون من المومنين 
  کو يقين ہو جائے۔" ١"تاکہ حضرت ابراہيم

ہيں تاکہ ان کو يقين ہو جائے اور وه مومنين آسمان اور زمين کے حقائق ديکھ رہے ١اب تمام معامالت حضرت ابراہيم
کہتے ہيں کہ اے رب العزت! تو ١حضرت ابراہيم‘ ليکن اس کے باوجود ايک وقت ايسا آتا ہے‘ ميں شمار ہو جائيں

  مردوں کو کس طرح زنده کرتا ہے اور کس طرح مارتا ہے؟ 
  ارشاد ہوتا ہے کہ 
  ايمان نہيں رکھتے۔" ١١"اے ابراہيم! کيا تم

  عرض کرتے ہيں کہ پاک پروردگار اطمينان قلب چاہتا ہوں۔ ١ابراہيمحضرت 
کے علم ميں کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ وه چاہتے ہيں کہ اس کمی کو دور ١گويا مطلب ہوا کہ ابھی تک حضرت ابراہيم

  وه چاہتے ہيں۔ ‘ اطمينان قلب‘ کريں
  ليکن اس کے باوجود کمی پائی جاتی ہے۔ ‘ اب علم اتنا بلند ہو گيا کہ آسمان و زمين کے حقائق سامنے ہيں
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  وه کس کا زمانہ؟ ‘ ايک زمانہ ايسا آيا کہ علم اپنے عروج پر تھا
اتنا بلند ہوا کہ انہيں کہنا پڑا: ‘ حبيب خدا کا زمانہ جن کے لئے يہ ساری کائنات بنائی جاتی ہے۔ اس کا علم اس قدر بڑھا

  انا مدينة العلم و علی بابھا 
  اس کا دروازه ہے۔" ١ہر ہوں اور علیعلم کا ش ١"ميں

  
  صلواة 

  رسول کے بھائی رسول کے شاگرد کے علم کی انتہا کہاں تک پہنچ گئی۔ 
کے سامنے صرف آسمان اور زمين کے حقائق کھولے گئے تو ابھی اطمينان ١ليکن يہ ذہن ميں رہے حضرت ابراہيم

  رسول هللا کے شاگرد علم کی انتہا بيان فرماتے ہيں: ليکن رسول هللا کے بھائی ‘ کمی ره گئی‘ قلب حاصل نہيں ہوا
  لو کشف الفطا لما ازدرت يقينا 

کا علم اس حد تک پہنچ گيا کہ اب کوئی پرده نہيں رہا جس کو ہٹانے کی ضرورت ہو۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ علم ١علی
پرده ہٹانے ‘ ے تاکہ علم کی کمی ہوکوئی چيز مخفی ہ‘ اب اپنے عروج کو پہنچ گيا کہ پوری کائنات ہر وقت سامنے ہے

  کا فرمان ہے۔ ١کی ضرورت ہو۔ اس لئے موال
  حضور فرماتے ہيں: 

  کو اذيت ديتے ہو۔ مومنين سے کہا جا رہا ہے۔  ١رسول هللا‘ کو تکليف ديتے ہو ١رسول هللا
ہم ‘ پر قربان١پہمارے ماں باپ آ‘ ہم کيا تکليف دے سکتے ہيں! ١مومنين حيران ہو کر عرض کرتے ہيں کہ موال

  کيسے اذيت پہنچا سکتے ہيں؟ 
  حضور ارشاد فرماتے ہيں: 

  … کيا تم نہيں جانتے ہو
اس حالت‘ تاريکی ميں کرتے ہيں‘ چھپ کر کرتے ہيں‘ گھر ميں جو عمل کرتے ہيں‘ ہم اس وقت جو عمل کر رہے ہيں

ليکن کيا تم جانتے نہيں ہو کہ تمہارے اعمال ‘ بيوی نہيں ديکھ رہی ہوتی‘ ميں کرتے ہيں کہ کوئی بچہ بھی نہيں ديکھتا
  ہميں ديکھ رہے ہوتے ہيں۔ ١سے رسول هللا واقف ہوتے ہيں۔ رسول هللا 

جب تم کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو رسول هللا خوش ہوتے ہيں اور دعا فرماتے ہيں۔ جب تم کوئی برا عمل کرتے ہو تو 
دسہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہيں تو ہميں سوچنا رسول هللا کو اذيت ہوتی ہے۔ ہمارا ہر عمل ذات مق

کے سامنے ہے۔ آيا ہمارے عمل سے ان کو کوئی اذيت تو ١امام‘ چاہئے کہ ہمارا ہر عمل رسول هللا کے سامنے ہوتا ہے
  … آيا دن رات ميں کتنی مرتبہ ان کو خوش کرتے ہيں اور کتنی مرتبہ ناراض‘ نہيں ہو گی
  خوش نہيں کرتے تو رسول هللا کا فرمان صادق آئے گا۔  اگر ہم ان کو
  کو اذيت کيوں ديتے ہو؟  ١تم رسول هللا

  
  صلواة 

  سامعين گرامی! 
جس طرح ايک بدن کی روح اس کے پورے ‘ تو ميں عرض کر رہا تھا کہ عالم کلی کی روح پوری کائنات کی عالم ہے

  کی عظمت بيان کرتے ہوئے فرمايا: ١یبدن کی عالم ہوتی ہے۔ رسول هللا نے اپنے بھائی عل
من اراد ان ينظر الٰی آدم فی علمہ و الٰی نوح فی حلمہ و الٰی ابراہيم فی خلة والی يوسف فی جمالہ والی موسٰی فی ھيبہ 

  والی عيسٰی فی کملہ والی يحيی فی زھده فلينظر الی وجہہ علی ابن ابی طالب 
کا جمال ديکھنا ١يوسف‘ کی خلت ديکھنا چاہو١ابراہيم‘ حلم ديکھنا چاہوکا ١نوح‘ کے علم کو ديکھنا چاہو١"اگر آدم

  تمام کماالت نظر آئيں گے۔" ‘ کے چہرئہ مبارک کی طرف ديکھئے١عيسٰی کا کمال علی‘ کی ہيبت١١موسیٰ ‘ چاہو
ماالت کو کے ک١گويا کہ ان تمام بڑی بڑی شخصيتوں کے کماالت اگر اکٹھے کر ديئے جائيں تو بنتے ہيں اور اگر علی

  بنتے ہيں۔ ١پھيال ديا جائے تو انبياء
  … ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائيں

مطلب يہ ہوتا کہ ‘ کو ديکھ لو١کے علم کو ديکھنا چاہتے ہو تو علی١نے يہ نہيں کہا کہ اگر حضرت آدم١حضرت
کے علم کا پتہ چل ١آدم‘ کے علم کو ديکھو١کے علم کو ديکھنا ہے تو علی١کا علم برابر ہے۔ آدم١کا علم اور آدم١علی

  جائے گا۔ 
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کی١کی ہيبت کو ديکھنا ہے تو علی١١کی خلت کو ديکھو۔ موسیٰ ١کی خلت کو ديکھنا چاہتے ہو تو علی١حضرت ابراہيم
 کے چہرے کو ديکھو۔ ١کے علم کو ديکھنا ہے تو علی١بلکہ يہ فرمايا گيا کہ اگر آدم‘ ہيبت کو ديکھو۔ يہ نہيں فرمايا گيا

کا علم برابر ہو١اور علی١کو ديکھا جاتا تو آدم١اگر علی‘ کو ديکھو١کا علم ديکھنا ہے تو علی١ايا گيا کہ آدميہ نہيں فرم
  کے چہرے کو ديکھو۔ ١کے علم کو ديکھنا ہے تو علی١جاتا۔ کہا کيا جاتا ہے کہ آدم

اس کے ‘ کا اپنا باطن ہوتا ہےکماالت کا منبع انسان کا باطن ہے۔ کماالت انسان ‘ کماالت کا مرکز انسان کا باطن ہے
  … اس کے کچھ‘ اثرات انسان کے چہرے پر ہوتے ہيں

  مثالً 
خوشی کا تعلق باطن کے ساتھ ‘ فرض کيجئے اگر آپ کسی چيز سے خوذ ہوتے ہيں تو خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے

  ہے اور خوشی کے آثار انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہيں۔ 
اس کے کچھ آثار انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہيں۔ جتنا بھی غم ‘ باطن کے ساتھ ہے اگر غمی ہے تو غمی کا تعلق

جتنا بھی خوشی کو چھپانے کی کوشش کرے پھر بھی آثار ‘ کو چھپانے کی کوشش کرے پھر بھی ظاہر ہو جاتے ہيں
اس کے فقط ‘ يں ہوتیظاہر ہو جاتے ہيں۔ تو جتنی خوشی انسان کے دل ميں ہو وه پوری کی پوری چہرے سے معلوم نہ

بلکہ اس کے کچھ نشانات چہرے سے ‘ نشانات معلوم ہوتے ہيں۔ جتنی غمی دل ميں ہو وه بھی ساری ظاہر نہيں ہوتی
  ظاہر ہوتے ہيں۔ 

‘ کی ہيبت١١موسیٰ ‘ کے حلم کو١نوح‘ کی خلت کو١ابراہيم‘ کے علم کو١اب آپ غور فرمايئے کہ کہا جا رہا ہے کہ آدم
کے علم اور ١کے چہرے کی طرف ديکھو۔ گويا بتالنا مقصود ہے کہ علی١نی ہو تو علیعيسٰی کی حکمت ديکھ

کا ١کے چہرے کو ديکھ آدم١بلکہ علی‘ کا علم ديکھنا ہے تو مقابلہ نہيں ہے١کے علم ميں کوئی نسبت نہيں۔ اگر آدم١آدم
  ے ہيں۔ کے علم کے کچھ نہ کچھ نشانات ان کے چہرے ميں پائے جات١جس طرح علی‘ علم اتنا ہے
  کا علم کجا۔ ١کا علم کجا اور آدم١ورنہ علی

يہ روح ‘ يہ عالم بعد ميں پيدا کيا گيا۔ روح عالم کی تمام چيزوں کی عالم ہے‘ تو ميں ذکر کر رہا تھا کہ روح پہلے ہے
  کے سامنے عالم کی ہر چيز موجود ہے۔ ١کلی حقيقت محمديہ ہے۔ حقيقت محمد و آل محمد

وح ہے عالم کے لئے اور عالم اس کا بدن ہے۔ تو اب عالم ميں جو کچھ ہو گا اس کے اثرات چونکہ حقيقت محمديہ ر
روح پر پڑيں گے اور روح کو اگر تکليف ہو گی تو اس کے اثرات عالم پر پڑيں گے۔ جس ذات نے اپنے خالق کے 

قسم ہو گی۔ بدن ميں اپنے خالق کے سامنے گردن خم کرنی ہے تو اس کی گردن اس کی روح کی ‘ سامنے جھکنا ہے
تو جب روح نے جھکنا ہو تو انسان کے ‘ اگر روح نہ ہو تو بدن جھک نہيں سکتا‘ بدن جھکے گا‘ جب تک روح ہے

انسان کی روح ميں محبت خدا ہو تو وه خدا کے سامنے جھکے گا۔ ‘ خوف خدا پايا جائے‘ اندر عظمت ربی پائی جائے
جيسے ڈنڈے کے ‘ ہو تو اگر وه کسی وقت جھک بھی گيا تو يہ ايسے ہےخوف خدا نہ ‘ اگر روح ميں محبت خدا نہ ہو

  … ادھر ڈنڈا ہٹا ادھر روح جھکنے سے ہٹی‘ خوف سے جھکا ہو
عظمت خداوندی کا احساس ہو۔ ‘ خوف خدا پايا جائے‘ تو حقيقت ميں جھکنا تب ہے جب محبت خدا دل ميں پائی جائے

ان کی توجہ اپنے خالق کی طرف ‘ صادق کائنات سمجھتے ہيں‘ تے ہيںجن ذوات مقدسہ کو ہم عالم کائنات حاکم سمجھ
  ان کی اپنے بدن کی طرف توجہ نہيں ہوتی۔ ‘ ہوتی ہے۔ اس طرح ہوتی ہے کہ جب وه عبادت کر رہے ہوتے ہيں

  مشہور واقعہ ہے کہ 
ی تکليف ہوتی۔ تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو بڑ‘ ايک نيزه حضرت امير عليہ السالم کے پاؤں ميں لگ گيا

ميرے بھائی کو پتہ بھی ‘ جب نماز پڑھ رہا ہو اس وقت نيزه نکال لينا١جناب رسالتمآب نے فرمايا کہ ميرا بھائی علی
  نہيں چلے گا۔ 

عبادت خدا ميں اس قدر غرق ہوتے تھے کہ خدا ١کيونکہ ان کی توجہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہے۔ تو علی
  اپنے بدن کی طرف بھی نہ ہوتی تھی۔ کے عالوه ان کی توجہ ان کے 

  نے خدا کو ديکھا ہے؟ ١کيا آپ‘ خدا کی عبادت کرتے ہيں١آپ! ١يہی وجہ ہے کہ ان سے سوال کيا گيا کہ اے علی
  فرماتے ہيں: ١تو علی

  لم اعبد من لم اراه 
  "علی کبھی ايسے خدا کی عبادت نہيں کرتا جس کو ديکھا نہ ہو۔" 

  يں فرماتا ہے: حيران ہوں کہ هللا قرآن م
  ال تدرکہ االبصار ويدرک االبصار 
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  "يہ آنکھيں خدا کو نہيں ديکھتيں بلکہ خدا ان آنکھوں کو ديکھتا ہے۔" 
  تبھی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ‘ خدا کو ديکھا١نے فرمايا کہ ميں١آپ

قلب کی آنکھ سے خدا کو ‘ يہ آنکھيں خدا کو نہيں ديکھتيں بلکہ يں نے اپنے دل کی آنکھوں‘ نے فرمايا١اس وقت موال
  ديکھا ہے۔ 
  قلب کی آنکھ سے خدا کو ديکھا ہے تو کيسا پايا؟ ‘ نے اپنے دل کی بصيرت١جب آپ‘ تو پوچھا گيا
  فرماتے ہيں: ١تو حضرت

 ہر چيز کے بعد بھی خدا ہے اور ہر چيز کے بعد خدا ہی رہے گا۔ ‘ ميں نے خدا کو ايسا پايا کہ چيز سے پہلے خدا تھا
کو حل ١ہم موال‘ کی طرف ہوتی ہے١ہماری توجہ اس موال‘ کے ماننے والے ہيں١ہم اس موال‘ کی١دت ہے مواليہ عبا

فرماتے١ليکن موال‘ کی طرح ہو١مشکل کشا عالم کہتے ہيں۔ ايسا نہيں ہو سکتا کہ ہماری عبادت موال‘ مشاکل کہتے ہيں
  ہيں کہ کم از کم ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ 

  کا فرمان۔ ١موال يہ تھا
ليکن ‘ نے کہا تھا١جو بابا‘ نے بھی يہی فقره کہا ہے١کی عبادت کس طرح تھی؟ حسين١۔ حسين١اب آپ کا موال حسين
  تاکہ باپ بيٹے ميں فرق تو ہو جائے۔ ‘ تھوڑا سا تبديل کر ديا

  نے کيا کلمہ کہا۔ ١بيٹے‘ نے کيا کلمہ کہا١بابا
  ے: خداوند کو مخاطب کر ک‘ کہتے ہيں١حسين

کوئی رہبری کرے۔ خدايا! تو کب دور ہوا کہ ‘ کب غائب ہوا کہ کسی رہبر کی ضرورت پڑے‘ خدايا! تو محسن ہے
‘ تيری ذات دور نہيں‘ تيری ذات غائب نہيں‘ نہيں‘ تيری طرف پہنچنے کے لئے کسی وسيلے کی ضرورت ہو نہيں

  تيری ذات شہ رگ سے بھی قريب ہے۔" ‘ تيری ذات بہت قريب ہے
  نے ايک کلمہ کہا۔ ١ے بعد حسيناس ک
  نے کہا: ١کے بابا١حسين

  لم اعبدن لم اراه 
  جس کو ميں نے ديکھا نہ ہو۔" ‘ "ميں کبھی ايسے خدا کی عبادت نہيں کرتا

  نے عجيب کہا: ١ليکن حسين
  "خدايا! جو آنکھ تجھے ديکھتی نہيں وه اندھی ہے۔" 

  نے کربال کے ميدان کہا: ١اور يہ کلمہ حسين
  خلق فی ھواک و ايتمت عيالی لکی اراک ترکت ال

تيری ‘ نے بچوں کو چھوڑ ديا١ميں‘ تيری محبت ميں‘ نے ساری مخلوق کو چھوڑ ديا١ميں‘ "خدايا! تيری محبت ميں
نے اپنے ١خدايا ميں‘ نے اصحاب کو چھوڑ ديا١ميں‘ تيری محبت ميں‘ نے بھتيجوں کو چھوڑ ديا١ميں‘ محبت ميں

  بچوں کو يتيم کيا۔" 
  کہہ رہے ہيں کہ ميں ايسے رب کی عبادت نہيں کرتا جس کو ديکھا نہ ہو۔ ١کی عبادت۔ علی١ے حسينيہ ہ

  کہہ رہے ہيں: ١حسين
  "اندھی ہو جائے وه آنکھ جو خدا کو نہ ديکھے۔" 

تيری ‘ خدايا! ميں نے سب چيزوں کو چھوڑا‘کہہ رہے تھے ١کی توجہ ہر وقت خدا کی طرف ہوتی تھی۔ حسين١حسين
  کربال کو۔ ‘ جا رہے ہيں١کيوں نہ تيرا ديدار کروں؟ حسين‘ بچوں کو يتيم کيا محبت ميں

  منادی واال منادی کر رہا ہے کہ يہ لوگ موت کی طرف جا رہے ہيں ليکن موت ان کے آگے آگے جا رہی ہے۔ 
آپ گريہ کر ١بابا‘ کی آنکھوں ميں آنسوؤں کی نمی ہے۔ علی اکبر ديکھ کر گھبرا جاتے ہيں١روايت ميں ہے کہ حسين

  رہے ہيں: 
  ليکن موت ان کے آگے جا رہی ہے۔ ‘ بيٹا! منادی يہ ندا کر رہا ہے کہ يہ لوگ جا رہے ہيں‘ فرماتے ہيں١حسين

  کيا کہنا علی اکبر کا۔ 
  کيا ہم حق پر نہيں؟ ‘ بابا گھبرانے کی کيا ضرورت ہے
  … موت ہم پر آ پڑے يا ہم موت پر

  تمام اقرباء جمع ہيں۔ ‘ تمام صحابی جمع ہيں‘ ںلوگو! ميں مرنے کے لئے جا رہا ہو
نے ان سے پوچھا کوئی ١لگتا ہے يہ بنی اسد کے آدمی ہيں۔ موال‘ دو آدمی دوڑے دوڑے آ رہے ہيں۔ ايک آدمی نے کہا
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  خبر ہے؟ 
  کو تنہائی ميں بتائيں گے۔ ١ليکن آپ‘ خبر ہے١موال‘ انہوں نے کہا

  جو خبر دينی ہو دے دو۔ ‘ ميں نے کوئی چيز چھپائی ہوئی نہيں‘ کياميں نے کوئی پرده نہيں ‘ نے فرمايا١موال
  ان لوگوں نے کہا: 

  مسلم بن عقيل قتل ہو چکے ہيں۔ ‘ ہم ديکھ کر آئے ہيں١موال
  مسلم بن عقيل کو کس طرح قتل کيا گيا؟ ‘ نے پوچھا١حضرت

  نگا۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے ديکھا جب مسلم زخمی ہو گئے تو مسلم نے پانی ما
  يہ انسان ہے اسے پانی دے دو۔ ‘ ايک نے کہا

  پانی ميں خون آ گيا۔ 
  دوباره۔ 

  اب جو مسلم نے پانی کی طرف توجہ کی تو ان کے اگلے دونوں دانت پانی ميں گر گئے۔ ‘ تيسری مرتبہ
  مسلم نے کہا: 

  يہ پانی ميری قسمت ميں نہيں۔ 
  ميں عرض کروں گا: 

  تين دن کا پياسا کربال ميں شہيد ہو گا تو کس طرح پانی پئے گا؟ ١نحسي‘ کا سفير ہے١مسلم تو حسين
  مسلم کے بدن کو چھت کے اوپر لے جايا گيا اور وہاں سے نيچے پھينک ديا گيا۔ 

درباروں ميں ‘ ہم نے ديکھا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ ميں رسی ہے جو مسلم کی گردن ميں بندھی ہوئی ہے اور بازاروں
  پھيرايا جا رہا ہے۔ 

  نے اپنے صحابہ ساتھيوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا: ١اس کے بعد امام حسين
  جس نے ميرے ساتھ جانا ہے جائے۔ ‘ حکومت لينے نہيں جا رہا‘ ميں جان دينے جا رہا ہوں

  آتے ہی زمين پر بيٹھ گئے۔ ‘ خاموشی طاری ہے‘ اپنے گھر تشريف الئے١حضرت
  ا ہوا؟ عجيب بات ہے کي‘ کہنے لگی‘ بہن نے ديکھا

  فرمانے لگے: 
نے ايک کو دائيں ١حسين‘ مسلم کی بچيوں کو بالؤ۔ مسلم کی بچياں جب آئيں‘ ميری دونوں بچيوں کو بالؤ١بہن زينب

دونوں کے سر پر ‘ بال چوم رہے ہيں‘ دونوں کی پيشانی چوم رہے ہيں‘ زانو پر بٹھايا اور دوسری کو بائيں زانو پر
  ہاتھ پھير رہے تھے تو دونوں بچياں کہتی ہيں:  جب‘ شفقت کا ہاتھ پھير رہے ہيں

  کہيں ہم يتيم تو نہيں ہو گئيں؟ ‘ لگتا ہے١موال
  کہيں ہمارا باپ مارا تو نہيں گيا؟ 

اکبر ‘ تمہارا باپ ہوں١ميں‘ يتيموں کے سر پر ايسا شفقت کا ہاتھ پھيرا جاتا ہے۔ ميری بچيو! گھبراؤ نہيں‘ نے کہا١موال
روتے روتے کہنے ‘ روتے روتے عجيب حالت ہو گئی‘ قاسم تمہارا بھائی ہے‘ ہارا بھائی ہےاصغر تم‘ تمہارا بھائی

  لگے: 
  اب يہ بچياں يتيم ہو گئی ہيں۔ ‘ ان بچيوں کا خيال رکھنا١زينب
کے گھوڑے نے چلنے سے ١گھوڑے پر سوار تھے۔ ايک جگہ پہنچتے ہی حسين١حسين‘ کا قافلہ چل رہا ہے١حسين

  تيسرا بدال اس نے بھی انکار کيا۔ ‘ اس نے بھی چلنے سے انکار کر ديا‘ گھوڑا بدال دوسرا‘ انکار کر ديا
  يہ دو روايتيں ہيں: 

سوار ١بہرحال جب آخری گھوڑے پر آپ کا موال‘ ايک ميں ہے کہ چار گھوڑے بدلے‘ ايک ميں سات گھوڑے بدلے
  ديکھا کہ گھوڑا حرکت نہيں کر رہا۔ ‘ ہوا

  فرمايا: 
  ہ کا نام کيا ہے؟ يہ تو بتاؤ اس جگ

  فرمايا: 
  ھل لھا اسم آخد؟ 

  "کيا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟" 
  بتايا گيا کہ اس کو شط فرات بھی کہتے ہيں۔ 
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  نے فرمايا: ١حضرت
  کوئی اور نام؟ 
  اسے نينوا بھی کہتے ہيں۔ ١موال‘ عرض کيا گيا

  نے پوچھا: ١پھر موال
  ھل لھا اسم آخد؟ 

  "کيا اور نام بھی ہے؟" 
  تايا گيا کہ ب

  اسمھا کربال 
  نے فرمايا: ١جب کربال کا نام آيا تو امام

  کہ يہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے۔ 
  … اپنے ساتھيوں کو بتا رہے تھے کہ ايسی ہوا آئی کہ١حضرت
  … ايسی حالت ہوئی کہ بہنيں اپنے بھائی کو نہ ديکھ سکيں‘ گھر گئے١حضرت
ہٹا دونوں بہنيں دوڑ کر آئيں اور بھائی کے گلے سے لپٹ گئيں۔  جب بگوال‘ ہوا کے بگولے ميں گھر گئے١حسين
  بھيا! يہ کيسی ہوا تھی؟ يہ جگہ بڑی خطرناک ہے۔ ‘ نے کہا١کلثوم
  نے کہا: ١موال

يہ وہی جگہ ہے جہاں اکبر و اصغر شہيد کر ‘ جہاں ہم پر پانی بند ہوگا‘ يہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری شہادت ہو گی
  … تلواروں سے شہيد‘ ی جگہ ہے جہاں مجھ غريب کو تيروںيہ وہ‘ ديئے جائيں گے

  کہنے لگی: ‘ کے پاس آئی١کے سينے پر سونے والی تين سالہ بچی حسين١اتنی دير ميں حسين
  … ميری خواہش ہے‘ بابا
  جب بيٹھ چکی تو کہا: ‘ کے زانو پر آ بيٹھی١بچی آپ‘ زمين پر بيٹھ گئے١آپ

  ر پر شفقت سے پھيريں۔ بابا! ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کر ميرے س
  نے ہاتھ پھيرتے ہوئے پوچھا: ١حسين

  بيٹی ايسا کيوں کيا؟ 
مجھے … بابا… نے شفقت کا ہاتھ پھيرا تھا١بابا! ميں نے منزل زبالہ يہ ديکھا تھا کہ مسلم کی بيٹيوں کے سروں پر آپ

  يقين ہو گيا ہے کہ ميں بھی يتيم ہو جاؤں گی۔ 
  نے کہا: ١حسين

  يں گے تو صبر کرنا۔ بيٹی در چھن جائ
  بيٹی طمانچے لگ جائيں تو صبر کرنا۔ 

  بيٹی چادر چھن جائے تو صبر کرنا۔ 
-------------------------------------   

  مجلس سوم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  عزيزان گرامی! 
فقط‘ اے خدا! ميرا سر فقط تيرے سامنے خم ہو گا‘ کر رہا ہے دعویٰ ‘ انسان بارگاه رب العزت ميں يہ اقرار کر رہا ہے

ميں  ١۵تيرے عالوه کسی اور کی عبادت نہيں کرے گا۔ اسی دعوٰی کے بارے ميں پاره نمبر ‘ تيری ہی عبادت کرے گا
  ارشاد ہو رہا ہے 

  وقفی ربک اال تعبد واال اياه و بالوالدين احسانا 
  …" نہيں جھکے گا انسان"اٹل فيصلہ ہے کسی اور کے سامنے 

سر تسليم اس کے سامنے خم ہو گا۔ اس کے عالوه ‘ وقفٰی خدا کا اٹل فيصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے
کسی اور کے سامنے سر نہيں جھکنا چاہئے۔ اسی عبادت کے ساتھ ساتھ ہميں خدا ايک اور حکم ديتا ہے۔ انسان اس حکم
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  ہاں عبادت خدا اور کجا يہ حکم۔ کو ديکھ کر حيران ہوتا ہے کہ ک
  خدا کا اٹل فيصلہ ہے اس کی عبادت کرو اور خدا کا اٹل فيصلہ ہے کہ ‘ ارشاد ہوتا ہے

  و بالو الدين احسانا 
  "اپنے والدين کے ساتھ احسان کرو۔" 

کٹھا جملہ کہا گيا دونوں کے لئے ا‘ خدا نے دونوں کو اکٹھا بيان کيا ہے‘ يعنی اپنی عبادت اور والدين کے ساتھ احسان
  دونوں کے لئے ايک جملہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور والدين کے ساتھ احسان کرو۔ ‘ ہے

حاالنکہ ان کے احسان کو ديکھ ‘ اس لئے فرمايا کہ دنيا ميں رہنے واال جو شخص اپنے محسن کا شکريہ ادا نہيں کرتا
تعظيم سے پيش نہيں ‘ ان کی عزت نہيں کرتا‘ نہيں آتااچھائی سے پيش ‘ اس کے باوجود ان کے ساتھ بھالئی‘ رہا ہے

  آتا۔ 
  خداوند عالم نے والدين کا درجہ بہت بلند فرمايا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ والدين کے ساتھ احسان کا حکم ديا ہے۔ 

  ديکھو ‘ اور کہا
  اما ببلنن عندک الکبر احد ھما او کالھما 

  تو کبھی والدين کے سامنے اُف تک نہ کہو۔" "اگر والدين ميں سے ايک بوڑھا ہو جائے 
يعنی کہ والدين کی توہين کرے يا ان کی بات نہ مانے بجائے اس کے کہ خدا فرماتا ہے کہ ان کے سامنے اُف تک نہ 

رات دن ‘ جب تو بچہ تھا تيری تربيت کی‘ کہو اور اس کے ساتھ دليل يہ دی گئی کہ ديکھو انہوں نے تيری پرورش کی
ليکن تجھے کسی قسم کی تکليف ‘ خود تکليف برداشت کرتے رہے‘ ہر قسم کا آرام تجھے پہنچايا‘ ايک کياتيرے لئے 

‘ جس طرح انہوں نے تيری پرورش‘ اب ان کو تيری خدمت کی ضرورت ہے‘ نہيں دی۔ اب ان کو تيری ضرورت ہے
ی اطاعت کرے اگر تو ايسا ان ک‘ اسی طرح تجھے چاہئے کہ بڑھاپے ميں ان کی خدمت کرے‘ تيری تربيت کی ہے

  احسان اتار نہيں سکتا۔ ‘ کرے گا تو يہ معمولی سا ان کی خدمت کا بدلہ ہو گا
 تيرے عالوه کسی اور کے سامنے نہيں جھکوں گا۔ ‘ انسان کہہ رہا ہے خدايا! ميں تيرے آگے تيرے سامنے جھکوں گا

  
  سامعين گرامی! 

ہوتے ہيں جنہوں نے ساری زندگی ايسی عبادت کی کہ اول زندگی کچھ ايسے ‘ دو طرح کی شخصيتيں پائی جاتی ہيں
خدا کے عالوه کبھی کسی کے سامنے سر خم ‘ سے لے کر آخر زندگی تک کبھی کسی کے سامنے سر نہيں جھکايا

‘ نہ دوست احباب کے سامنے جھکے نہ کسی بڑی شخصيت کے سامنے جھکے‘ نہيں کيا۔ انہيں مال کی ضرورت تھی
  ف اور صرف خدا کی طرف تھی۔ ان کی توجہ صر

بتوں کے سامنے ‘ دنيا ميں کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جو اپنی زندگی ميں کافی حصہ خدا کے سامنے نہيں جھکتے
کبھی دوست احباب کے پيچھے لگ ‘ جھکتے رہے اور جب بھی کبھی جھکے تو اپنی خواہشات کی خاطر جھکے

ختلف چيزوں کے سامنے جھکتے رہے۔ جس طرح خدا کے م‘ کوئی مال و دولت کی خواہش ميں جھک گئے‘ گئے
  سامنے جھکنا تھا وه نہيں جھکے۔ 

کچھ لوگ ايسے ہيں جو خدا کے عالوه کبھی کسی کے سامنے نہيں جھکتے حتٰی کہ اپنی ‘ تو اب دو قسم کے لوگ ہيں
گی کا کافی حصہ خواہشات کے سامنے بھی کبھی نہيں جھکتے اور دوسری قسم کے لوگ وه لوگ ہيں جو اپنی زند

  … بتوں کی پرستش کرتے رہے اور جب بھی خدا کے سامنے جھکے اپنی مطلب براری کيلئے
دوسرے لوگ ايسے ہيں جو خدا کے عالوه غير خدا کی پوجا کرتے رہے۔ تو جب يہ دو قسم کے گروه ہو گئے تو 

  خداوند عالم دونوں کا تذکره قرآن ميں فرما رہا ہے 
  ق ان يتبع امن ال يھدی افمن يھدی الی الحق اح

حق کی طرف رہبری کرتے ‘ حق کی طرف ہدايت کرتے ہيں‘ ايک طرف وه لوگ ہيں جو حق کی پيروی کرتے ہيں
ان کی خواہش ہے کہ تم بھی حق کے مطابق ‘ حق کا راستہ دکھاتے ہيں۔ ہميشہ خود حق کے مطابق چلتے رہے‘ ہيں

تم بھی حق کی پيروی کرو۔ حق کی پيروی سے کبھی انہوں نے ‘ ںوه چاہتے ہي‘ چلو۔ ہميشہ وه حق کے پيروکار ہيں
تم بھی کبھی حق کی پيروی سے انحراف نہ کرو۔ وه بھی حق کے سامنے جھکتے ‘ وه چاہتے ہيں‘ انحراف نہيں کيا

وه چاہتے ہيں کہ تم بھی حق کے سامنے حق کے عالوه ‘ حق کے عالوه کبھی کسی کے سامنے نہيں جھکے‘ رہے
  منے نہ جھکو۔ کسی کے سا

  اس کے مقابلے ميں ايسے لوگ موجود ہيں کہ جن کو پتہ ہی نہيں کہ حق کيا ہے؟ 
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  وه تمہيں ہدايت کيا کريں گے؟ ‘ جو لوگ خود ہدايت سے دور ہيں‘ خود ہدايت سے دور ہيں‘ جو ہدايت يافتہ ہی نہيں
وه رہبری کيا کريں ‘ ہدايت يافتہ نہيںوه تم کو حق تک کيسے پہنچائيں گے؟ جو لوگ خود ‘ جو خود حق سے دور ہيں

بتوں ‘ ان کی فرمانبرداری کرتے رہے‘ ان کی پرستش کرتے رہے‘ گے؟ يہ لوگ غير هللا کے سامنے جھکتے رہے
  مال و دولت کے سامنے ان کا سر خم ہوتا رہا۔ ‘ اپنی خواہشات کے سامنے جھکتے رہے‘ کے سامنے جھکتے رہے
حق کی رہنمائی کرتے رہے۔ ايک وه ‘ وه جو فقط حق کے سامنے جھکتے رہےايک ‘ اب يہ دو قسم کے لوگ ہيں

  … حق کی جنہيں پہچان ہی نہيں‘ جنہيں حق کا علم ہی نہيں جنہيں معرفت ہی نہيں
بتوں کے ‘ دوسرے لفطوں ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ ايک طرف وه لوگ جو حق کی رہبری کرتے‘ جو ہدايت يافتہ ہيں
  توڑنے والے ہيں۔ 

لٰہذا وه بتوں کے سامنے جھکنے والے ہيں۔ اب يہ دو قسم کے لوگ ‘ جن کو حق کا پتہ نہيں‘ وسری طرف وه لوگ ہيںد
  موجود ہيں۔ 

  خداوند کريم قرآن کريم ميں ارشاد فرماتا ہے 
  فما لکم کيف تحکمون 

‘حق کی رہبری نہيں کی‘ کیاب بتاؤ تمہارا فيصلہ کيا ہے؟ کيا ان کی پيروی کرو گے؟ جنہوں نے حق کی پيروی نہيں 
جو ہدايت يافتہ نہيں اور بتوں کی پرستش کرنے والے ہيں۔ ان کے سامنے جھکو گے جنہيں خود پتہ نہيں کہ حق کيا 

وه تمہيں ہدايت کيا ديں گے؟ جو خود بتوں کے آگے ‘ ہے۔ جنہيں خود پتہ نہيں کہ ہدايت کيا ہے۔ جو خود بے ہدايتے ہيں
  ہيں کيا بتائيں گے؟ اب بتاؤ تمہارا فيصلہ کيا ہے؟ آيا ان کی طرف جاؤ گے؟ وه تم‘ جھکنے والے ہيں

بتوں کو توڑنے والے ہيں يا ان کے ‘ حق کی طرف رہبری کرنے والے ہيں‘ جو حق کی طرف جھکنے والے ہيں
  سامنے جھکو گے جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے ہيں۔ 

  تم بتالؤ تمہارا فيصلہ کيا ہے؟ 
  تم بتاؤ تمہارا فيصلہ کيا ہے؟ ‘ پوچھ رہا ہے‘ طرف سے فيصلہ نہيں کر رہاخدا اپنی 

ليکن اپنی خواہشات کی ‘ کيا ان کی طرف جاؤ گے جو خواہشات کی پيروی کرتے ہيں؟ ہم اگرچہ توحيد کے قائل ہيں
‘ ں کرتے تھےخدا کے حکم کی پرواه کم کرتے ہيں۔ ليکن وه لوگ جو خدا کے حکم کی پيروی نہي‘ پيروی کرتے ہيں

انہيں کا تذکره قرآن مجيد ميں ہو ‘ خدا کی نہيں ان کی توجہ غير خدا کی طرف ہوتی تھی‘ حکم خدا پر نہيں چلتے تھے
  رہا ہے۔ 

  ارشاد ہوتا ہے 
"اے ميرے بندے! کبھی ايسے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا جو ميرے ذکر سے غافل ہيں۔ ان کی توجہ ميری ياد کی 

  کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔" ‘ وه مجھ سے غافل ہيں‘ جہ ميرے ذکر کی طرف نہيںان کی تو‘ طرف نہيں
جو لوگ ‘ وه حد سے زياده تالوت کرتے ہيں‘ وه اپنی خواہشات کی پيروی کرتے ہيں‘ جو ميرے ذکر سے غافل ہيں

خواہشات کی  ان کی اطاعت نہيں کرنی چاہئے۔ وه اپنی‘ جن کی توجہ خدا کی طرف نہيں‘ خود خدا سے غافل ہيں
  پيروی کرتے ہيں اور حق کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہيں۔ 

  دوسری طرف ارشاد ہوا 
  من تبع ھواه 

  وه خدا کا بنده کہالنے کا حق دار نہيں۔" ‘ وه تباه ہو جاتا ہے‘ "جو شخص اپنی خواہشات کی پيروی کرتا ہے
  تيسری جگہ ارشاد ہوتا ہے 

  ہشات کی پيروی کرتا ہے۔" "کتنا گمراه ہے وه شخص جو اپنی خوا
خدا کی يہ ہدايت نہيں تھی کہ اپنی ‘ حاالنکہ خدا نے اسے اس لئے نہيں بنايا تھا کہ وه اپنی خواہشات کے مطابق چلے

  خواہشات کے مطابق چلے۔ 
يہ خواہش کے پيچھے چلنا‘ خواہشات کے مطابق چلتا ہے‘ يہ کس کی بات ہوئی؟ جو اپنی خواہشات کی پيروی کرتا ہے

  کوئی معمولی چيز نہيں۔ 
  قرآن کے تئيسويں پاره ميں ذکر کيا گيا ہے 

"ميرے حبيب! ان لوگوں کو نہيں ديکھ رہا کہ انہوں نے خواہش کو خدا بنا ليا ہے۔ کيا اس ميں کوئی شک ہے؟ جو يہ 
  کہتے ہيں کہ خواہش ميرا خدا ہے۔" 

خواہش کو خدا سمجھتا ہوں؟ کوئی شخص يہ ‘ ہوں کيا کوئی شخص يہ کہہ سکتا ہے کہ ميں خواہش کی پيروی کرتا
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  کہنے کو تيار نہيں۔ 
  انسان کی خواہشات يہ ہيں کہ خواہش کے مطابق عمل ہو۔ 

  خدا کہتا ہے کہ اس کے حکم پر عمل ہو۔ 
  انسان کے دوست يہ چاہتے ہيں کہ تم يہ کام کرو۔ ‘ جب انسان احباب اور خدا کے حکم کی تعميل کا ٹکراؤ ہو جائے

 جب انسان کے مال و دولت اور خدا کے حکم کے درميان ٹکراؤ ہو جائے۔ ‘ ا چاہتا ہے کہ انسان اس طرح کام کرےخد
انسانی خواہشات کچھ چاہتی ہيں۔ فيصلہ کيسے ہو گا؟ اگر ہم خدا ‘ احباب‘ دوست‘ ديکھئے خداکچھ چاہتا ہے۔ معاشره

‘ اپنی خواہشات کو ٹھکرا ديتے ہيں‘ ھکرا ديتے ہيںدوست احباب کی خواہشات کو ٹ‘ کے حکم کی تعميل کرتے ہيں
  … جيسے خدا کا حکم ہے اس کے مطابق چلتے ہيں تو

  اس کا مطلب يہ ہو گا کہ ہم خدا کے عبد ہيں۔ 
  ہم خدا کے غالم ہيں۔ 
  ہم خدا کے بندے ہيں۔ 

دوست احباب کے کہنے ‘ دياخدا کے حکم کو ٹھکرا ‘ اپنی خواہشات پر عمل کيا‘ ليکن اگر خدا کے حکم کو ٹھکرا ديا
  خدا کے حکم کو ٹھکرا ديا۔ ‘ پر عمل کيا

  ليکن ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ ہم خدا کے بندے نہيں۔ ‘ زبان سے تو ہم کہتے ہيں کہ ہم خدا کے بندے ہيں
  بلکہ اپنی خواہش کے پيرو ہيں۔ صلواة 

  اسی لئے ارشاد ہو رہا ہے 
  ارايت من اتخذال ھواه 

دوستوں کی محفل ميں بيٹھا ‘ اس کا عمل گواہی دے رہا ہے‘ نہيں رہا کہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہےکيا ديکھ 
  ہے۔ 

  ادھر منادی ندا دے رہا ہے 
  حی علی الفالح ‘ حی علی الصلٰوة

پڑھ ہی ليں گے۔ اب دوست احباب کی محفل کو نہيں ‘ دوست احباب کہتے ہيں کہ نماز ميں ابھی بڑا وقت پڑا ہے
  ھوڑتا۔ چ

  نماز پانچ وقت پڑھنی پڑتی ہے۔ ‘ کيونکہ دوست احباب کی محفليں کبھی کبھی ہوتی ہيں
  اب ٹکراؤ آ گيا دوست احباب کی محبت اور خدا کی محبت ميں۔ 

منادی کی ندا کو نظرانداز کر ديا تو ياد رکھئے زبانی تو ہم کہہ رہے ہيں۔ ‘ نماز نہ پڑھی‘ اگر ہم نے محفل ترک نہ کی
ہمارا سر ‘ ليکن ہمارا عمل اس کی گواہی کی نفی کر رہا ہے۔ ہم تيری عبادت کرتے ہيں‘ يا! ہم تيرے بندے ہيںخدا

ہمارا سر دوست احباب کے سامنے‘ ليکن عملی طور پر ہمارا سر تيرے سامنے نہيں جھکا‘ تيرے سامنے ہی جھکے گا
  ہم اسی طرح چلتے ہيں۔ ‘ معاشره چلتا ہےہمارا سر معاشرے کے سامنے جھک رہا ہے۔ جس طرح ‘ جھک رہا ہے

اہل ‘ کہتے ہيں گناه ہے١امام‘ خدا کہتا ہے کہ يہ کام کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ رسول هللا کہتے ہيں گناه ہے
  ليکن ہم پھر بھی اس گناه کے مرتکب ہوتے ہيں۔ ‘ کہتے ہيں گناه ہے١بيت

عاشرے کی مخالفت کس طرح کروں؟ ميری بيوی نہيں مانتی يا ميں م‘ ميں نے معاشرے ميں رہنا ہے‘ انسان کہتا ہے
  ميرے سسرال والے نہيں مانتے۔ ‘ ميرے بچے نہيں مانتے يا ميرے خاندان والے نہيں مانتے

‘ حکم رسول هللا ہے‘ دوسری طرف حکم خدا ہے‘ اب ظاہر ہے ايک طرف معاشره ہے جو سب کو مجبور کر رہا ہے
کا حکم ہے۔ اب جب ٹکراؤ ہو گا تو فيصلہ ہو گا ١ابن علی ١حسين‘ کا حکم ہے١ومينآئمہ معص‘ کا حکم ہے١اہل بيت

  کہ ہم کس کے بندے ہيں؟ اسی وقت يہ فيصلہ ہو گا کہ ہم کس کے عبد ہيں؟ کس کے غالم ہيں؟ 
سرہمارا ‘ تيرے عالوه کسی کے سامنے نہيں جھکيں گے‘ ہم دعوٰی کرتے ہيں کہ اے هللا! ہم تيرے سامنے جھکيں گے

اپنے ‘ کسی اور کے سامنے نہيں۔ اگر اس معاملے ميں ہم معاشرے کے سامنے جھک گئے‘ فقط تيرے سامنے خم ہو گا
  رسول هللا کے حکم کو ٹھکرا ديا۔ ‘ خاندان کے اسمنے جھک گئے تو خدا کے حکم کو ٹھکرا ديا
معاشرے ‘ ہم معاشرے کے بندے ہيں ليکن عملی طور پر‘ زبان سے تو ہم اقرار کر رہے ہيں کہ ہم خدا کے بندے ہيں

  خدا کے غالم نہيں ہيں۔ ‘ کے غالم ہيں
  

  دوستو! 
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حخم خدا کے مطابق عمل کرنا ‘ بلکہ جيسے حخم خدا ہے‘ انسان کو اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہيں کرنا چاہئے
ی کے سامنے نہيں تيرے سوا کس‘ کيونکہ انسان دعوٰی تو يہی کرتا ہے کہ ميں تيرے سامنے جھکوں گا‘ چاہئے

  جھکوں گا۔ 
دوسری تمام چيزوں کو چھوڑ دے۔ يہ اس وقت ہی ممکن ‘ ليکن يہ کيسے ممکن ہے کہ انسان حکم خدا پر عمل کرے

مال و دولت يا دوسری چيزوں کی محبت اتنی نہ‘ ماديت ميں غرق نہ ہو جائے‘ جب انسان کی روحانيت بلند ہو گی‘ ہے
  دے۔  ہو جائے کہ محبت خدا کو ٹھکرا

تبھی وه حکم خدا پر ‘ ماديت کو اپنے پيروں تلے روندے‘ روحانيت کو اپنے سر کا تاج بنائے‘ روحانيت بلند ہو جائے
  خدا کے عالوه کسی اور کے سامنے نہيں جھکے گا۔ ‘ خدا کے سامنے جھکے گا‘ عمل کرے گا

  ہمارا بدن بڑا خوبصورت ہے۔  کل بھی عرض کيا تھا کہ انسان کی عظمت کا دار و مدار اس کے بدن پر ہے۔
  خدا نے اس بدن کو پيدا کرنے کے بعد فرمايا 

  تبارک هللا احسن الخالقين 
ہماری عظمت‘ ہماری عظمت خوراک کھانے کی وجہ سے‘ ليکن حقيقت يہ ہے کہ ہماری عظمت بدن کی وجہ سے ہے

  کپڑے پہننے کی وجہ سے ہے۔ 
کہ خوراک تو اندر جاتی ہے۔ جانور حيوانات اور انسان ميں کيا اس لئے ‘ ہماری عظمت خوراک کی وجہ سے نہيں

  فرق ره گيا؟ 
انسان اتنا ہی بلند ہوتا ‘ انسان کی عظمت اس کی روحانيت کی وجہ سے ہے۔ جتنی اس کی روح بلند ہوتی جائے گی

  جائے گا۔ 
  انسان اتنا ہی پست ہوتا جائے گا۔ ‘ اس کی روحانيت جتنی پست ہوتی جائے گی

  يت بلند ہو تو اس کا درجہ اتنا بڑا ہو جائے کہ فرشتے اس کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئيں۔ روحان
  روحانيت پست ہو جائے تو درجہ اتنا کم ہو جائے گا کہ انسان کيا جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ 

  روح کی خصوصيتيں آپ کے سامنے بيان کی جا رہی ہيں ‘ سارا دار و مدار ہے روح پر
يا گيا تھا کہ انسان کی روح انسان سے پہلے انسان بعد ميں پيدا ہوا۔ انسان کی روح کو علم ہے کہ اس کے بدن ذکر ک

  تمام اعضاء کا علم ہے۔ ‘ بدن کے تمام کماالت کا علم ہے‘ ميں کيا کچھ ہے
  تيسری چيز کيا ہے؟ 

  بدن پر روح کا کنٹرول۔ 
زبان کو حکم دے زبان بولنا ‘ تو ہاتھ چلنا شروع کر ديتے ہيں کہ جيسے وه چاہے بدن کو چالئے۔ ہاتھ کو حکم دے

بلکہ روح کو کہنے کی بھی ضرورت نہيں‘ آنکھوں کو حکم دے آنکھيں ديکھنا شروع کر ديتی ہيں‘ شروع کر ديتی ہے
  ادھر کوئی خواہش ہوئی اعضاء خود بخود کام کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ ‘ پڑتی

 انسان کی روح انسان کی حاکم ہے۔ ‘ انسان کی روح انسان کی عالم ہے‘ سے پہلے ہےتو جيسے انسان کی روح انسان 
‘ بمنزلہ ايک جسم کے لئے‘ ميں نے عرض کيا تھا کہ پوری کی پوری کائنات آسمان و زمين بمنزلہ ايک بدن کے لئے

  اس کائنات کے لئے بھی ايک روح کی ضرورت ہے اور وه روح ہے حقيقت محمديہ۔ 
اس ‘ کر رہے ہيں١روح جس کی بدولت يہ ہر چيز زنده ہے اور آج ذکر حسين‘ سے يہ کائنات زنده ہے روح کی وجہ

  روح عالم کلی کہالتی ہے۔ ‘ روح کو عالم کلی کی روح کہتے ہيں۔ پوری کائنات کی روح
  

  سامعين گرامی! 
  روح جزوی کہالتی ہے۔ ‘ کی روحکا نام ہے۔ انسان  ١پچھلی مجلس ميں ذکر کيا تھا کہ روح عالم کلی حقيقت محمديہ

اس روح کو مکمل ‘ اب صرف ايک چيز ره گئی جو بيان کرنی ہے۔ جيسے انسان کی روح انسان کے بدن کی حاکم ہے
حاکم ہے پوری ‘ تعبير کيا گيا ہے ١اس طرح اس پوری کائنات کی روح جس کو حقيقت محمديہ‘ کنٹرول ہے بدن پر

‘ جس وقت چاہے‘ کائنات کی جس چيز سے تصرف چاہے‘ قبضہ قدرت ميں ہے کائنات پر۔ کائنات کی ہر شے اس کے
  جس حالت ميں چاہے ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہيں ہے۔ 

  جس طرح چاہے ميرے بدن کو چالئے۔ ‘ جيسے ميری روح ميرے بدن پر حاکم ہے
  جس طرح چاہے آپ کے بدنوں کو چالئے۔ ‘ جس طرح آپ کی روح آپ کے بدنوں پر حاکم ہے

  زمين پر جتنی چيزيں ہيں ان پر حاکم ہے۔ ‘ زمين پر حاکم ہے‘ ی طرح تمام کائنات پر حقيقت محمديہ حاکم ہےاس
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اسی طرح پوری دنيا ميں پوری کائنات ميں ‘ جيسے ہماری روح کے سامنے بدن کا کوئی جز ايسا نہيں جو انکار کرے
  ان کے حکم کے بغير نہ چلے۔ کوئی بھی چيز ‘ جس طرح چاہے کائنات کو چالئے ١حقيقت محمديہ

  
  صلواة 

  مثال کے طور پر 
زمين کی ہر چيز پر ان کی حکومت ہے۔ زمين ‘ حاکم ہيں١زمين پر محمد و آل محمد‘ زمين پر حقيقت محمديہ حاکم ہے
  ليکن۔ ‘ مختلف ذرائع سے‘ کے راستے لوگ طے کرتے ہيں

راستہ کسی کو طے کرانا چاہيں تو لمحہ بھر ميں کی يہ خصوصيت يہ ہے کہ سينکڑوں ميلوں کا ١محمد و آل محمد
  کروا سکتے ہيں۔ 

  ايک واقعہ بيان کرتا چلوں جس ميں عبرت بھی ہے اور حکمت و دانائی بھی اور واقعہ بھی سچا۔ 
  کے دربار ميں حاضر ہوا۔ ١حاکم کا وزيراعظم امام‘ کے زمانے کی بات ہے کہ علی ابن بفطين١امام موسٰی کاظم
وه ‘ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے‘ ايک انسان جسے کوئی عہده مل جائے تو وه بڑا افسر بن جاتا ہے غور سے سنيں

  سمجھتا ہے کہ ميں بہت بڑا ہو گيا ہوں۔ 
  حکومت کا وزيراعظم! 

کے دربار ميں ١اس کا وزيراعظم امام‘ اس وقت مسلمانوں کی ايک ہی حکومت تھی‘ اتنی بڑی حکومت کا وزيراعظم
تک پيغام ١تين دن دق الباب کرتا رہا۔ پريشان ہے کہ کسی طرح امام‘ دق الباب کرتا ہے‘ چاہتا ہے۔ دستک حاضر ہونا
  اس نے ہمارے ماننے والے کا کام نہيں کيا۔ ‘ فرماتے ہيں١مگر امام‘ پہنچ جائے

  کہاں وزيراعظم۔ ‘ کہاں ايک اونٹ واال
  کی نظر ميں سب برابر ہيں۔ ١ليکن امام

  نے فرمايا ١امام
  اس نے تمہاری شکايت کی کہ تم نے اسے مالقات کا وقت نہيں ديا۔ ‘ ميرے پاس ابراہيم جمال آيا تھا

  وزيراعظم کہنے لگا 
سينکڑوں ميل دور ہے يا ميں اس کے پاس ‘ وه کس طرح يہاں آ سکتا ہے کہ ميں اس سے معافی مانگ سکوں! ١موال

  کيسے جا سکتا ہوں؟ 
  نے فرمايا ١امام

  معافی لينا تيرا کام۔ ‘ کام ہےبھيجنا ميرا 
جب آنکھيں کھوليں تو سينکڑوں ميل کا ‘ اب آنکھيں کھولو‘ ايک سيکنڈ کے لئے آنکھيں بند کرو‘ فرمايا آنکھيں بند کرو

  راستہ ايک سيکنڈ ميں طے ہو گيا۔ 
ميرے دروازے پر  جب اسے پتہ چال کہ وزيراعظم‘ دق الباب کيا‘ اس کے دروازے پر پہنچا‘ نے اسے پہنچا ديا١امام

  تو وه گھبرا گيا۔ 
ميں تم سے معافی مانگنے آيا ہوں يہ ميری نہيں بلکہ ميرے درباريوں کی غلطی ہے ‘ گھبراؤ نہيں‘ وزيراعظم نے کہا

  معاف کر دو۔ ‘ کہ تمہيں ميرے پاس نہيں آنے ديا۔ ميں معافی کا خواستگار ہوں
  موالئی کا۔ ليکن کيا کہنا ‘ اس نے کہا ميں نے تجھے معاف کيا

  کوئی نشانی دے۔ ‘ ميں اس طرح معافی نہيں لوں گا‘ وزيراعظم کہتا ہے
کو يہ مہر دکھا ١دوسرے رخسار پر تو اپنا قدم رکھ تاکہ مہر لگ جائے اور امام‘ ميں اپنا رخسار زمين پر رکھتا ہوں

  سکوں کہ ميں نے معافی لے لی ہے۔ 
کی خوشنودی کے لئے اپنا ١امام‘ کی محبت اس قدر ہے١ميں امام يہ ہے اتنی بڑی حکومت کا وزيراعظم۔ اس کے دل

  راضی ہو جائيں۔ ١رخسار زمين پر رکھ کر معافی مانگ رہا ہے تاکہ يہ مہر ديکھ کر امام
ہمارے پاس کوئی نعمت آ جائے تو ہم حيران ہوتے ہيں کہ اس نعمت کا شکريہ ادا ‘ ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے

  اتنی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ‘ نعمتيں زياده ہوتی ہيں کس طرح کريں۔ جتنی
کی حکومت زمين پر ہے کہ ايک شخص کو سينکڑوں ميل کی مسافت ايک سيکنڈ ميں طے کرا دی۔ اسی طرح ١امام
  کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے۔ ١امام

ے جس کو ہر چيز کا علم ہو۔ امام وه ہے امام کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ امام وه ہوتا ہ‘ ١امام رضا
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  امام پاکيزه ہوت اہے۔ ‘ امام حجة هللا ہے۔ امام متقی ہوتا ہے‘ جس سے کوئی چيز مخفی نہيں ہوتی۔ امام کلمة هللا ہے
  پوری زمين پر۔ ‘ يہاں تک کہ امام وه ہوتا ہے جس کو کنٹرول ہو

  پہاڑ چلنا شروع کر دے۔ ‘ امام پہاڑ کو اشاره کرے
  کو ديکھ کر مباہلہ ميں ديکھو۔ ١نے فرمايا تھا کہ پہاڑ کا چلنا ديکھنا ہو تو اہل بيت١کلمہ امام جعفر صادقيہی 

موالئے‘ موجود ہيں١فاطمہ زہرا‘ موجود ہيں١و حسين١حسن‘ رسول هللا موجود ہيں‘ پانچ تن پاک کی ہستياں موجود ہيں
  ند نہيں کئے کہ عيسائيوں کا پادری يہ کہتا ہوا نظر آيا موجود ہيں۔ ابھی انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ بل١کائنات

"قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے۔ ميں ايسے چہرے ديکھ رہا ہوں کہ اگر يہ پہاڑ کو حکم
  ديں تو پہاڑ چلنا شروع کر دے۔" 

  حکومت ہے۔ کی ١نباتات پر اہل بيت‘ دوسرا نمبر نباتات‘ کی حکومت ہے١جمادات پر اہل بيت
  عرض کرتا ہے ‘ کی خدمت ميں حاضر ہوا١ايک شخص امام باقر

بھی ايسا کر ١کيا آپ‘ ہم نے سنا ہے کہ جناب رسالتمآب جس درخت کو حکم ديتے وه درخت اپنی جگہ چھوڑ ديتا تھا
  سکتے ہيں؟ 

  ہاں۔ ‘ نے فرمايا١آپ
  ايسا کر کے دکھائيں۔ ١اس نے کہا کہ آپ

دوسرا ٹکڑا اپنی جگہ پر کھڑا ‘ کے پاس آ گيا١ايک ٹکڑا امام‘ درخت دو ٹکڑے ہو گيا‘ نے درخت کو حکم ديا١امام
  رہا۔ 
نے حکم ديا کہ پورا ١پھر حضرت‘ وه پہلے والے حصے کے ساتھ آ کر مل گيا‘ نے دوسرے ٹکڑے کو حکم ديا١امام

  درخت جس جگہ پر پہلے تھا اپنی جگہ پر چال جائے تو ايسا ہو گيا۔ 
کی دعوت کی گئی۔ دعوت ميں بہت سے ١کی حکومت ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ امام محمد تقی١ہل بيتحيوانات پر ا

  ابھی کھانے کے لئے ہاتھ نہيں بڑھايا تھا کہ خليفہ وقت نے کہا کہ ‘ لوگ موجود ہيں
  ابتداء کريں ہم بعد ميں کھا ليں گے۔" ١آپ‘ "فرزند رسول! بسم هللا فرمائيں
امام ‘ کڑا اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھايا ہی تھا کہ ايک شعبده باز نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا ليافرزند رسول نے روٹی کا ٹ

نے دوسری دفعہ ٹکڑا اٹؤانا ١گھبرائيں نہيں روٹی بہت ہے اور لے ليں۔ امام١آپ‘ خاموش ہو گئے۔ خليفہ وقت کہتا ہے
ابھی١ايسا دوسری مرتبہ ہو رہا ہے۔ امام‘ ليا چاہا تو ايک ہندی شعبده باز نے اپنے شعبدے کے ذريعے وه ٹکڑا بھی اٹھا

تو اب تيسری دفعہ ہاتھ بڑھايا تو اب کی بار ‘ حجت تب تمام ہوتی ہے جب تيسری دفعہ ايسا ہو‘ تک کچھ نہيں کہہ رہے
کی توہين ہو ١ہنس رہے ہيں کہ فرزند رسول ‘ مذاق کر رہے ہيں‘ بھی روٹی اٹھا لی گئی۔ اب لوگ خوش ہو رہے ہيں

نے ١امام‘ نے ديکھا کہ قالين پر شير کی تصوير بنی ہوئی ہے١امام‘ اب اس شعبده باز کو غضب دکھايا جاتا ہےگئی۔ 
نے اس کی طرف ١امام‘ فقط تصوير بنی ہوئی تھی‘ جسم نہيں تھا‘ شير کا مجسمہ نہيں تھا‘ شير کی طرف نظر کی

  اشاره کر کے فرمايا 
  کن اسدهللا خذ عدو هللا 

  کے هللا کے دشمن کو کھا جا۔"  "هللا کا شير بن
  نور رسول هللا موجود تھا۔ ‘ موجود تھا١کی پيشانی پر نور علی١امام
  
  

انہيں ‘ ہاتھيوں کو انہوں نے آج تک ديکھا نہيں‘ ہماری طاقت کو ديکھ کر گھبرا جائيں گے‘ جب عبدالمطلب آئيں گے
  ديکھ کر ڈر جائيں گے۔ 

ہاتھيوں کے پاس سے گزرے تو ہاتھيوں کے سردار نے جو سب سے بڑا  عبدالمطلب آئے خوف زده نہيں ہوئے۔ جب
عبدالمطلب کے پاؤں پر اپنا سونڈ رکر بھوسہ ليا اور بتا ديا کہ اگر نور محمد کسی ميں موجود ہو تو ہاتھی اس کے ‘ تھا

  پاؤں چومتے ہيں۔ 
جب اس نے ہاتھی واال ماجرا ‘ ائيںادھر ابراہہ سوچ رہا تھا کہ ميری منت سماجت کريں گے کہ آپ يہاں سے چلے ج

  ميں آپ کی خدمت کے لئے تيار ہوں۔ ‘ ديکھا تو حيران ہو کر کہنے لگا کہ ميرے الئق کوئی خدمت ہے تو بتائيں
  عبدالمطلب فرماتے ہيں 

کيونکہ مکہ ‘ ميں نے وه حاجيوں کے لئے رکھی ہے‘ آپ لوگوں نے تو اسے نہيں پکڑا‘ ميری اونٹنی گم ہو گئی ہے



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

 
 

  لوں کو حکم ديا گيا ہے کہ جب حاجی آئيں تو انہيں لوٹنا نہيں بلکہ انہيں کھانا بھی کھالنا ہے۔ وا
  کھانا اپنی طرف سے ديتے تھے۔ ‘ بنی ہاشم کی خصوصيت يہ تھی کہ چاہے ہزاروں کی تعداد ميں حاجی آ جائيں

ز کے پيسے ليتے ہيں اور پھر کہتے مکان ہر چي‘ سبزی‘ اسالم کے ٹھيکدار ہيں‘ اسالم کے پاسدار… آج کی حکومت
  ہيں کہ ہم اسالم کے ٹھيکيدار ہيں۔ 

وه چھوڑ دی جائے۔ ابراہہ حيرانی کے ‘ تو ميں عرض کر رہا تھا کہ ميری اونٹنی تمہارے قافلے والوں نے پکڑ لی ہے
ر اس بارے ميں بات کريں ميں خانہ کعبہ گرانے آيا ہوں او‘ ميں تو سوچ رہا تھا کہ آپ بہت عقلمند ہيں‘ ساتھ کہنے لگا

اسے کچھ‘ آپ کو تو چاہئے تھا کہ آپ کہتے کہ خانہ کعبہ کا خيال کرنا‘ گے اور آپ کہہ رہے ہيں ميری اونٹنی دے دو
لوگ کہتے ہيں کہ ‘ ايمان کی بلندی کے‘ نہ کہنا اور آپ خانہ کعبہ کی بات ہی نہيں کر رہے۔ کيا کہنے عبدالمطلب کے

  جناب عبدالمطلب کہتے ہيں ‘ ليکن ايمان کی بلندی ديکھيں‘ کافر تھے‘ يہ مسلمان ہی نہيں تھے
وه خود اس کی ‘ وه جانے اور خانہ کعبہ ‘ خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے‘ اے ابراہہ! مجھے ميری اونٹنی واپس کر دے

  حفاظت کرے گا۔ 
سمجھتا ہے کہ ‘ تکبر کرتا ہے‘ کی حکومت کائنات کی ہر چيز پر۔ انسان جو کسی وقت مغرور ہو جاتا ہے١اہل بيت

ليکن ايسے مواقع آئے ہيں جہاں معجزه کے ‘ خدا کی حکومت کا اسے خيال نہيں رہتا‘ مجھ پر کسی کی حکومت نہيں
‘ کی حکومت انسان پر اس قدر ہے کہ وه انسان کی ماہيت و حقيقت کو بھی جانتے ہيں١طور پر بتايا گيا کہ اہل بيت
  نا چاہيں تو کر سکتے ہيں۔ انسان کی ماہيت کو تبديل کر

  جيسے ايک مشہور واقعہ ہے 
اس خطبہ ميں اپنی عظمت بيان کر رہے ہيں اور کہہ رہے ہيں کہ اے لوگو! تم ميرا ‘ خطبہ دے رہے ہيں١امام حسن

کے ساتھ تعلق ١اہل بيت١ميں‘ تم ميرے ساتھ مل کر معاويہ کے ساتھ لڑنے کو تيار نہيں ہو‘ ساتھ نہيں دے رہے ہو
‘ تمہاری ضرورت نہيں‘ چاہوں تو خود بھی معاويہ کو تباه کر سکتا ہوں١اگر ميں‘ رسول کا نواسہ ہوں‘ تا ہوںرکھ

اپنے اعجاز کے ذريعے نہيں۔ اگر ‘ يہاں جو کام کيا جاتا ہے ظاہری طور پر کيا جاتا ہے‘ ليکن يہ دنيا محل افترا ہے
  کو اس طرح پلٹ دوں۔ سبحان هللا! دونوں … چاہوں تو عراق شام ہو جائے اور شام عراق١ميں

تو جب غالم ميں اتنی ‘ ان کے اتنے پر ہيں کہ وه چاہيں تو پورا شہر اپنے پروں پر اٹھا ليں‘١جن کے غالم جبرائيل
  آقا ہيں۔ ‘ طاقت ہے تو يہ تو ان کے مالک ہيں

ام کوفہ۔ ايک شخص کھڑا ہو چاہوں تو شام کو اس طرح پلٹ دوں کہ کوفہ شام ہو جائے اور ش١اگر ميں‘ فرماتے ہيں
نے اسے کہا کہ تجھے شرم نہيں آتی عورت ہو١اتنا بڑا دعوٰی کيسے کر رہے ہيں؟ حضرت١آپ١کر کہنے لگا کہ موال

کر مردوں کے مجمع ميں کھڑی ہے۔ جب اس شخض نے اپنے بدن کی طرف نظر کی تو وه واقعی عورت بن چکا تھا۔ 
  نوں پر بھی اس قدر ہے کہ اگر چاہيں تو ان کی ماہيت بدل ديں۔ صلواة کی حکومت انسا١مطلب يہ ہے کہ اہل بيت

مجھے ١موال‘ ميری ماں کا انتقال ہو گيا ہے! ١کی خدمت ميں ايک شخص حاضر ہو کر کہتا ہے کہ موال١امام حسين
رچ مال چاہئے۔ اس کے پاس مال کافی تھا جيسے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے خ

وه مجھے نہ دے سکی اور فوت ہو گئی۔ مجھے علم نہيں کہ اس نے ‘ نہيں کرتے۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھا
مہربانی فرما کر بحيثيت امام مجھے بتائيں کہ ميری ماں نے ١ميں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ‘ مال و دولت کہاں چھپايا ہوا ہے

  مال و دولت کہاں رکھا ہے؟ 
  ا کہ حضرت نے ارشاد فرماي

  "مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے يا اپنی ماں سے۔" 
  اگر ماں بتا دے تو کيا بات ہے۔ ١موال‘ وه شخص کہنے لگا

  نے ارشاد فرمايا کہ ١حضرت
  کہہ رہے ہيں کہ زنده ہو جاؤ۔ ١ابن علی ١اے ماں! حسين‘ تو قبرستان چال جا اپنی ماں کی قبر پر کھڑا ہو کر کہنا

" تب مرده زنده ہوتاپ‘ خود تشريف لے جاتے١حضرت مگر کيا کہنے ‘ اؤں کی ٹھوکر مار کر کہتے "قم بازن ّهللاٰ
  اسے بھيج رہے ہيں۔ ‘ خود نہيں جا رہے‘ کے١کے بيٹے حسين١علی

اس کی ماں زنده ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ ‘ کا فرمان تھا١اس نے ويسا ہی کيا جيسا امام‘ وه قبر پر پہنچا
کو دے ١دوسرا حصہ امام‘ ے؟ اس کی ماں نے بتايا کہ فالں جگہ پر اور ايک حصہ خود رکھ لينامال و دولت کہاں ہ

کے ساتھ محبت ہے تو تو لے لے اگر نہيں تو وه١تيسرا حصہ تجھے امام‘ مسکينوں ميں تقسيم کر ديں‘ وه غريبوں‘ دينا
  بھی بانٹ دے۔ 
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‘ حيوانات پر حکومت‘ جمادات پر حکومت‘ حکومت نباتات پر‘ کی حکومت زمين کی تمام چيزوں پر ہے١اہل بيت
  آسمان کی چيزوں پر بھی حکومت۔ ‘ انسان پر حکومت۔ صرف زمين پر ہی نہيں

کافی دير آرام ‘ کے زانو پر سر رکھ کر سو جائيں١علی١دوران سفر پاک رسول ‘ اگر کبھی سفر پر ہوں١اہل بيت
تو نے نماز پڑھی ہے يا ‘ ميرا سر تيرے زانو پر تھا١اے علی‘ ںپوچھتے ہي‘ رسول هللا اٹھتے ہيں‘ کرنے کے بعد آئيں

  نہيں؟ 
  يا رسول هللا ميں نے اشارے سے نماز پڑھی ہے۔ ‘ کہتے ہيں١تو علی

اس لئے ميں نے اشارے سے ‘ ميں نے يہ گواره نہيں کيا کہ آپ کا سر مبارک اٹھا کر نيچے رکھ دوں اور نماز پڑھوں
  نماز پڑھ لی۔ 

ليکن رسول هللا کيسے برداشت کرتے کہ ميرے بھائی کی ايک ‘ نماز مجبوری کے ساتھ ہو جاتی ہے اشارے کے ساتھ
  پڑھے۔ ‘ کيونکہ اشارے کی نماز کا درجہ کم ہوتا ہے‘ نماز جس کا درجہ کم ہو

‘ تجھے واسطہ ہے اس کام کا‘ ابن ابی طالب نے آج کيا ہے١خدايا تجھے واسطہ ہے اس کام کا جو علی‘ فرماتے ہيں
  نماز پڑھ لے۔ ١سورج کو واپس پلٹا دے تاکہ علی

‘ يہ نہيں کہا‘ نے فالں نماز نہيں پڑھی تھی لوگ يہ نہ کہيں۔ يہ نہيں کہا کہ خدايا تجھے ہماری عظمت کا واسطہ١علی
اس کام کے صدقے ميں ‘ نے جو کام آج کيا ہے اس کا واسطہ١بلکہ يہ کہا کہ علی‘ خدايا تجھے ميری محبت کا واسطہ

نے نماز پڑھی اور يہ بتا ديا کہ ہماری حکومت سورج پر بھی ہے کہ جب سورج ١علی‘ ورج کو پلٹا دے۔ سورج پلٹاس
  غروب ہو جائے تو ہم اسے واپس پلٹا کر نماز پڑھ سکتے ہيں۔ 

 ستاره طواف‘ چاند دو ٹکڑے ہو گيا۔ ستاروں پر حکومت ہے‘ چاند کو اشاره کيا‘ اسی طرح حکومت چاند پر بھی ہے
مدينے کے لوگ ميدان ميں کھڑے کہہ رہے ہيں خہ يہ ستاره کس کے گھر ميں اترے گا؟ ليکن کيا ديکھتے ‘ کر رہا ہے

  کے گھر کا طواف کرتے کرتے سالمی لی اور واپس چال گيا۔ صلواة ١ہيں کہ ستارے نے فاطمہ زہرا
سائنس دانوں نے کتنی ‘ ۔ آپ نے ديکھاآسمان و زمين پر ان کی حکومت‘ کائنات کی تمام چيزوں پر ان کی حکومت ہے

جتنے سيارے ہيں مريخ سب سے ‘ الکھ ميل کا فاصلہ طے کر کے مريخ تک جا پہنچے ۵٠کروڑ  ٢١ترقی کی کہ 
الکھ ميل کا فاصلہ طے کر کے يہاں تک پہنچا تو ظاہر ہے اتنا بڑا فاصلہ تو  ۵٠کروڑ  ٢١زياده قريب ہے۔ سائنس دان 
جن سياروں کا ہميں علم ‘ يقت يہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد ميں ايسے سيارے پائے جاتے ہيںفقط مريخ تک ہے ليکن حق

ترقی ہو ‘ ترقی کر کے اب تعداد زياده کر دی‘ تعداد معلوم نہيں۔ لوگ پہلے کہتے تھے کہ سات سيارے ہيں‘ تک نہيں
ر آدمی کو عرش علٰی تک جانا ہو تو اسےلٰہذا اگ‘ جن کا علم تک ہميں نہيں‘ رہی ہے۔ الکھوں کی تعداد ميں سيارے ہيں

…کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا؟ جس طرح آج دنيائے انسانی کو مريخ تک جانے کے لئے اتنا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑا
خداوند عالم کے دربار ميں ‘ جن کی سلطنت ہے پوری کائنات پر‘ ليکن رسول اعظم نے جو اس کائنات کے مالک ہيں

‘ ش علٰی تک جا رہے ہيں۔ رسول هللا نے عرش علٰی تک جانے کے لئے کئی گھنٹے نہيں لگائےحاضری کے لئے عر
ايک گھنٹہ نہيں بلکہ جناب رسالتمآب گياره منٹوں ميں عرش پر پہنچ ‘ دس گھنٹے نہيں‘ رسول نے چار دن نہيں لگائے

وضو کا پانی چل رہا ‘ چل رہی ہے دروازه کی کنڈی‘ بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ ابھی بستر کی گرمی برقرار ہے
  ہے۔ سبحان هللا! يہ فاصلہ طے کر کے لوگوں کو بتا ديا کہ لوگو! تعجب نہ کرنا کہ ہم نے يہ سفر کيسے کيا۔ 

عرش علٰی تک پہنچے اور وہاں تک پہنچے جس کو معراج ‘ رسول هللا کی معراج کے کيا کہنے! رسول نے معراج کيا
کا معراج کوِه طور ١١عالوه حضرت موسٰی عليہ السالم نے بھی معراج کيا۔ حضرت موسیٰ کہا جاتا ہے۔ رسول هللا کے 

کوه طور پر معراج کے لئے گئے تو خداوند عالم ١کا معراج عرش علٰی تک تھا۔ حضرت موسیٰ ١رسول هللا ‘ تک تھا
  نے فرمايا 

  اپنی نعلين اتار ديں۔ 
يہ نہيں لکھا کہ نعلين اتار دو۔ يہی لکھا ہے کہ لئے نعلين آؤ۔ اے جب رسول هللا معراج پر تشريف لے گئے تو تاريخ ميں

حتٰی کہ دو کمانوں کا فاصلہ ره گيا۔ رسول هللا نے بتا ديا کہ اگر کبھی نسبت قائم ‘ ميرے حبيب اور قريب آؤ اور قريب
اتنا ہی محمد اور ‘ ےکے درميان تو سمجھ لو جتنا کوِه طور اور عرش ميں فرق ہ١١رسول هللا اور موسیٰ ‘ کرنی ہو

  ميں۔ سبحان هللا! صلواة ١١موسیٰ 
کوِه طور پر جاتے تو ان کو بھی اسی طرح کہا ١١نہيں يہ فرق قرار نہيں ديا جا سکتا کيونکہ اگر حضرت موسیٰ ‘ نہيں
اسی ‘ تو نسبت قائم کی جا سکتی تھی کہ جس طرح وه کوِه طور پر گئے‘ اور قريب آ جاؤ اور قريب١١موسیٰ ‘ جاتا

‘ ميں فرق ہے١١لٰہذا کوِه طور اور عرش علٰی ميں جتنا فرق ہے اتنا محمد و موسیٰ ‘ طرح رسالتمآب عرش پر گئے
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تو گويا … آپ وادی مقدس ميں… کو حکم ديا جا رہا ہے کہ١١ليکن يہاں تو محمد کو پاس باليا جا رہا ہے اور موسیٰ 
اور محمد کے درميان ١١ن ميں طاقت ہی نہيں کہ وه موسیٰ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نسبت قائم کرنا چاہيں تو انسا

  نسبت قائم کر سکے۔ 
ابن ابی طالب کی عظمت کا ١اپنے جد اعلٰی علی١کی خدمت ميں عرض کرتا ہے کہ آپ١ايک شخص امام محمد باقر

پنے دوش پر کو ا١آخر کيا وجہ ہے کہ رسالتمآب نے علی‘ ان کی اہميت زياده بيان کرتے ہيں‘ ذکر زياده کرتے ہيں
رسول هللا کو اپنے دوش پر سوار کرتے اور رسول ١سوار کيا اور انہوں نے بتوں کو توڑا؟ کيا يہ نہيں ہو سکتا کہ علی

  هللا بتوں کو توڑتے؟ 
دوِش مبارک پر سوار ہو کر ‘ کو معراج حاصل ہوئی١علی‘ کو اپنے دوش مبارک پر سوار کيا١اب رسول هللا نے علی
  … ھے توبتوں کو توڑ رہے ت

  رسول هللا نے پوچھا 
  اپنے آپ کو کتنا بلند سمجھتے ہو؟ ١اے علی

  نے عرض کی ١علی
اس وقت اپنے آپ کو اتنی بلندی پر سمجھ رہا ہوں کہ اگر عرش اولٰی کو مس کرنا چاہوں تو کر سکتا١يا رسول هللا! ميں

  ہوں۔ 
طرف کيا تو وه ايسے ٹوٹے جس طرح شيشہ نے جب اپنا ہاتھ بتوں کی ١حضرت‘ دو بت بڑے مضبوط بنے ہوئے تھے

  چھالنگ لگائی اور مسکرا رہے ہيں۔ ‘ نيچے آ گئے١ٹوٹتا ہے۔ بتوں کو توڑنے کے بعد علی
  رسول هللا پوچھتے ہيں 

  کيا بات ہے؟ ‘ کس لئے مسکرا رہے ہو! ١اے علی
ليکن مجھے کسی قسم کی ‘ ینے اتنی بلندی سے چھالنگ لگائ١نے جواب ديتے ہوئے کہا کہ يا رسول هللا! ميں١علی

  کسی قسم کا درد نہيں ہوا۔ ‘ چوٹ نہيں آئی
  حضور نے ارشاد فرمايا 

  تجھے تکليف کيسے ہوتی؟ ميں محمد نے تجھے اٹھايا ہوا تھا۔ سبحان هللا! ! ١اے علی
ہوا کہ يہ کيوں نہ‘ اس طرح ذکر کرتے ہيں١کی عظمت کا آپ١تو ميں ذکر کر رہا تھا کہ اس شخص نے پوچھا کہ علی

  نيچے کھڑے ہوتے اور حضور ان کے دوش پر سوار ہو کر بتوں کو توڑتے؟ ١علی
  نے فرمايا کہ ١تو امام

  مثالً درخت نيچے ہوتا ہے اور ميوه اس کے اوپر۔ ‘ اس سوال کے کئی جواب ہيں
  وضاحت فرمائيں۔ ١موال‘ عرض کرنے لگا

  نے ارشاد فرمايا ١حضرت
  ميوه ہيں۔ ١علی و فاطمہ‘١و حسين١حسن‘ رسول هللا درخت ہيں
  اور وضاحت چاہتا ہوں۔ ١موال‘ اس نے عرض کی

  نے ارشاد فرمايا کہ ١موال
  شمع نيچے جلتی ہے اور اس کی شعاع ہميشہ اوپر ہوتی ہے۔ ‘ کليہ ہے
  شعاع۔ ١و حسين١حسن‘ ١و فاطمہ١علی‘ شمع ہيں ١رسول هللا

  اور وضاحت چاہتا ہوں۔ ١موال‘ وه شخص کہنے لگا
  ارشاد فرمايا  نے١حضرت

کتنی بلندی ہے۔ تو جب رسول هللا نے ‘ عرش علٰی پر تشريف لے گئے‘کو معراج ہوئی ١يہ سمجھ لو کہ حضور اکرم 
  کتنے بلند ہوں گے۔ ١علی‘ کو دوش مبارک پر سوار کيا تو جتنے بلند رسول هللا ہيں١علی

رسول هللا نے انہيں اپنے دوش مبارک ‘ کی١علیايک بڑا عالم يہ کہتا ہے کہ بڑی عظمت ہے ‘ اہل سنت کا ايک مولوی
  حضور نے انہيں مہر نبوت پر سوار کيا۔ يہ صاحب کہتے ہيں ‘ مہر نبوت تھی‘ پر سوار کيا

کہ وه سب کے سب … روايات تو ديکھيں‘ جب ہم تصور کرتے ہيں‘ جس جس کو آپ نے اپنے شانے پر سوار کيا ہے
‘ کو سوار کيا١و حسين١حسن‘ ١و فاطمہ١علی‘ کے شانے پر سوار ہوا ہو کوئی غير نہيں۔ جو رسول هللا‘ معصوم ہيں

نے کی ١معصوم۔ ليکن حقيقت ميں جس طرح کی سواری حسين١زہرا‘ معصوم١حسين‘ معصوم١حسن‘ معصوم١علی
  ايسی سواری کوئی اور کر ہی نہيں سکتا۔ ‘ ہے
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رسول سے بڑا … ا نمازی رسولسب سے بڑ‘ حضور سجدے کی حالت ميں ہيں‘ پشت رسالت پر سوار ہيں١حسين
اس سے بڑی کوئی مسجد نہيں۔ نماز کا اہم ترين رکن ‘ مسجد الحرام‘ سب سے بڑی مسجد‘ نمازی کوئی نہيں ہو سکتا

  سجده۔ 
جماعت کا ثواب اور ‘ مسجد الحرام اعلٰی ترين مسجد اور پھر نماز باجماعت ہو رہی ہے‘ رسول هللا اعلٰی ترين نمازی

  پشت پر سواری کر رہے ہيں۔ ١کی حالت ميں ہيں اور حسين رسول سجده‘ زياده
  روايات ميں ہے کہ 

  دفعہ سبحان ربی اال علٰی و بحمده کہا۔  ٧١ايک ميں ہے کہ 
  دفعہ سبحان ربی اال علی و بحمده کہا۔  ٧٢دوسری ميں ہے کہ 

کا سجده  ١رسول‘ اٹھانا سجدے سے سر نہيں‘ خود نہ اٹھيں١اور خدا نے خود کہا کہ اے ميرے نبی! جب تک حسين
اس بات کی دليل ہے کہ خدا ‘ بار بار دہرانا‘ کا تسبيح کو لمبا کرنا١رسول ‘ کا پشت پر سواری کرنا١ميں اور حسين

مسجد الحرام ميں اور نماز کے اعلٰی ‘ کی عظمت کس قدر ہے کہ رسول جيسا نمازی١بتالنا چاہتا ہے کہ ميرے حسين
بلکہ رسول کو حکم ديا جا رہا ہے کہ ميرے رسول اٹھنا نہيں جب تک ‘ بنے کی سواری١حسين‘ ترين رکن ميں

  خود نہ اتر جائيں۔ ١حسين
  نے کہا ١فاطمہ‘ گھر پہنچے١حسين
  اتنی دير تم بابا کی پشت پر سوار رہے۔ ‘ تو نے ميرے بابا کو بڑی اذيت دی١حسين
  نے کہا ١حسين
 ٧٢کربال ميں جب دين پر مصيبت آئے گی تو ١ميں حسين‘ ھی ہےدفعہ تسبيح پڑ ٧٢کے بابا نے ١ياد رکھنا آپ! ١اماں

  الشے ہی اٹھاؤں گا۔ 
پيار کيا اور رونے لگے۔ ‘ کو اٹھايا١جب پيدا ہوئے تو رسول بيٹی کے پاس آ کر حسين‘ کی قسمت ہی ايسی تھی١حسين
  کہتی ہيں کہ بابا خدا نے مجھے بيٹا عنايت کيا ہے اور آپ رو رہے ہيں؟ ١فاطمہ
  ے فرمايا آپ ن

ميدان کربال ميں ذبح کيا جائے ‘ پر بڑی مصيبت آئے گی١نے مجھے بتايا ہے کہ تيرے اس حسين١بيٹی! ابھی جبرائيل
  گا۔ 

  بابا کيا آپ اس وقت نہيں ہوں گے؟ ‘ کہتی ہيں١فاطمہ
  بيٹی! نہيں ميں اس وقت نہيں ہوں گا۔ ‘ کہا

  نہيں ہوں گے؟ ١بابا! کيا اس وقت علی
  نہيں ہوں گے۔ ١ں اس وقت علیبيٹی! نہي‘ کہا

  بھی نہيں ہو گا؟ ١بابا! اس وقت حسن
  بھی نہيں ہو گا۔ ١بيٹی! اس وقت حسن‘ کہا

  بابا! اس وقت ميں بھی نہيں ہوں گی۔ 
  بيٹی! اس وقت تو بھی نہيں ہو گی۔ ‘ فرمايا
  کو پھر کون روئے گا؟ ١رو کے کہتی ہيں کہ بابا ميرے حسين١فاطمہ
اس قوم کے ‘ کے جوانوں کو روئيں گے١جس کے جوان تيرے حسين‘ ک ايسی قوم پيدا کرے گابيٹی! خدا اي‘ فرمايا

کے بوڑھوں کو روئيں گے۔ جب عورتوں کا نام آيا ١جس کے بوڑھے حسين‘ کے بچوں کو روئيں گے١بچے حسين
  … تو

  نے کہا ١فاطمہ
  بابا! عورتوں کا کيا کام ہے؟ 

  ايک کلثوم۔ ‘ گی پيدا ہو١بيٹی! تيرے بطن سے ايک زينب‘ کہا
کو قيدی کر کے سر ننگے کوفہ و شام کے بازاروں ميں پھرايا جائے گا۔ ١و کلثوم١زينب‘ شہيد کر ديا جائے گا١حسين

  ہر وقت گريہ کرتی اور روتی رہتی تھيں۔ ١يہی وجہ ہے کہ فاطمہ
  عزادارو! 

  سب پر مصيبتيں آئيں۔ ‘ ہيں١جتنے اہل بيت
  فرماتے ہيں  ١رسول هللا
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  ثل ما اوری اذيت م
  اتنی کسی اور کو نہيں دی گئی۔" ‘ "جتنی اذيت مجھی دی گئی

  آپ جناب پر بھی بہت مصيبتيں آئيں مگر رونا نہيں آتا۔ 
وامصيبتاه! مجھ پر ‘ ايک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے‘ ابن ابی طالب مسجد کوفہ ميں خطبہ ارشاد فرما رہے ہيں١علی

  ہيبت پڑ گئی۔ 
پر اتنی مصيبتيں آئيں کہ اگر کوئی ريت کے ١علی‘ صرف ايک مصيبت آنے پر رو رہا ہے فرماتے ہيں کہ تو١علی

جب ‘ کا نام سن کر رونا نہيں آتا١ليکن علی‘ پھر بھی ان کو شمار نہيں کر سکتا‘ ذروں کو شمار کرنا چاہے تو کر لے
ه سال کی عمر ميں جھک گئيں۔ اتنی اٹھار‘ رسول کی اکلوتی بيٹی تھيں١تک مصائب کا تذکره نہ کيا جائے۔ فاطمہ زہرا

کے ١ليکن فاطمہ‘ ميں اس دنيا ميں رہنا نہيں چاہتی‘ بابا! مجھے اپنے پاس بال ليں‘ مصيبتيں آئيں کہ بار بار کہتی تھيں
  نام پر رونا نہيں آتا۔ 

  نے کہا ١اس لئے حسين‘ کا نام آتے ہی مومن رونا شروع کر ديتے ہيں١اور زينب١ليکن حسين
  العبره انا قتيل 

  نام سنے گا گريہ کرے گا۔ ١جب کوئی ميرا‘ عبرت کا مقتول ہوں
  اگر شکل نہيں بنا سکے گا تو اس کا دل روئے گا۔ ‘ اگر گريہ نہيں کر سکتا تو رونے والی شکل ضرور بنائے گا

  ا نام گريہ ہو گيا۔ تجھ پر اتنی مصيبتيں آئيں کہ تير١تجھ پر اتنی مصيبتيں آئيں کہ تيرا نام گريہ ہو گيا۔ زينب١حسين
پر بھی بڑی مصيبتيں آئيں مگر سر پر چادر موجود ١آپ‘ بھی تو دربار ميں گئيں١آپ!١ميں عرض کروں کہ فاطمہ

‘ ہاتھ بندھے ہوئے تھے‘ جب دربار ميں گئی تو سر کھال ہوا تھا١ليکن زينب‘ بنی ہاشم کی عورتيں اردگرد تھيں‘ تھی
  کے ہاتھ بندھے ہوئے نہيں تھے۔ ١دربار ميں گئيں تو آپ١جب آپ!١فاطمہ
  نے اکبر کو ذبح ہوتے نہيں ديکھا۔ ١آپ!١فاطمہ
  نے قاسم کو ذبح ہوتے نہيں ديکھا۔ ١آپ! ١فاطمہ
  کو ذبح ہوتے نہيں ديکھا۔ ١نے حسين١آپ! ١فاطمہ
  نے اصغر کو تير لگتے نہيں ديکھا۔ ! ١آپ

  … ی ام المصائب بن گيا يعنی مصائب کی ماںکا نام ہ١کی مصيبتوں کا ذکر کس طرح خيا جائے کہ آپ١آپ!١زينب
تيس سال تک روتے رہے اور کہتے رہے کہ اکبر مارا جاتا ميں اتنا نہ ١پر اتنی مصيبتيں آئيں کہ زين العابدين١زينب

درباروں ميں ‘ مارے جاتے ميں اتنا نہ روتا مگر افسوس ميری پھوپھياں قيد ہو کر بازاروں ميں گئيں١روتا حسين
  ں۔ پھرائی گئي

اپنے ١زينب‘ کوئی چھ ہزار کا لشکر آ رہا ہے‘ کوئی تين ہزار کا لشکر‘ کی طرف فوجيں آ رہی ہيں١کربال ميں حسين
  بہن کيوں رو رہی ہو؟ ١زينب‘ پوچھ رہے ہيں١کے پاس آ کر رو رہی ہيں۔ حسين١١بھائی
  بھيا! 

  بھيا! ‘ کہتی ہيں١ئيں۔ زينبجس کو بال‘ ميں رو رہی ہوں کہ اتنے دشمن ہيں اور ہمارا کوئی نہيں رہا
جس کو نانا کہا کرتے تھے اور اپنے زانو پر بٹھايا کرتے تھے اور اپنے زانو پر ‘ کے بچپن کا ساتھی حبيب تھا١آپ

آپ کی ‘ آپ کا دوست ہے‘ کی محبت ہے۔ ميرا دل چاہتا ہے حبيب کو بال ليں١حبيب کو ميرے حسين‘ بٹھايا کرتے تھے
  مدد ضرور کرے گا۔ 

  نے خط لکھا ١کے کہنے پر حسين١زينب
  من الحسين ابن فاطمة الزہرا الرجل الفقيہ 

  جس کا نام حبيب ہے۔ ‘ جو فقيہی ہے‘ کی طرف سے خط ہے اس شخص کو جو عالم دين ہے١حسين
ماں ١قيامت کے دن ميری‘ مدد کرنا چاہتا ہے تو آ جا١اگر توميری‘ اس قدر گھر گيا ہوں١اے حبيب! ميں دشمنوں ميں

  تيری شفاعت کرے گی۔ ١ہفاطم
کہنے ‘ خط کو پڑھ کر چوما‘ روايت ميں ہے کہ حبيب بازار سے مہندی خريدنے جا رہا تھا کہ ريش کو خضاب کرے

اب ميری ريش کو خضاب کی ضرورت نہيں رہی۔ گھر آيا بيوی کو خط سنايا اور بيوی سے کہنے لگا کہ سوچ رہا‘ لگا
  اپنی چادر اس پر ڈال دی اور کہتی ہے اس کی بيوی نے ‘ ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں
نے تجھے باليا ہے اور تو سوچ رہا ہے کہ١موال‘ کی مدد کے لئے١حسين‘ ميں خود جاؤں گی‘ تو چادر لے کر بيٹھ جا

  جاؤں يا نہ جاؤں۔ 
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لے۔تاکہ حکومت کو پتہ نہ چ‘ ميں دوسری طرف سے آتا ہوں‘ حبيب نے اپنا گھوڑا غالم کو دے کر کہا کہ اسے لے جا
‘ دانہ کھا لے‘ جب آئے تو کيا ديکھا کہ غالم گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ گھوڑا‘ حبيب کو آنے ميں تھوڑی دير ہو گئی

اگر ميرا آقا حبيب نہ آيا تو ميں ‘ مصيبت ميں گرفتار ہے١اگر حبيب نہ آئے تو ميں خود چال جاؤں گا۔ ميرا موال حسين
  گا۔ کی مدد کے لئے جاؤں ١خود اپنے موال حسين

گھوڑے کی آنکھوں ميں ‘ گھوڑا رونے لگا‘ حبيب کہتا ہے کہ ميں نے کيا ديکھا کہ گھوڑے نے دانہ کھانا چھوڑ ديا
  آنسو تھے۔ حبيب رو کے کہتا ہے کہ 

  تجھ پر گريہ کر رہے ہيں۔ ‘ تواتنا غريب ہو گيا ہے کہ غالم اور حيوان بھی تجھ پر رو رہے ہيں١ميرے موال
-----------------------------------------------------   

  مجلس چہارم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  صلواة 
  سامعين گرامی! 

  ہم صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تيرے عالوه کسی اور کے آگے سر تسليم خم نہيں کرتے۔ 
کھڑے ہوئے پاک و پاکيزه بدن کے ساتھ اقرار کرتا ہے کہ انسان بارگاِه رب العزت ميں خشوع و خضوع کے ساتھ 

  تيرے عالوه کسی اور کے سامنے نہيں جھکے گی۔ ‘ ہماری گردن صرف تيرے ہی سامنے جھکے گی
ظاہر ہے جب انسان بارگاه رب العزت ميں يہ دعوٰی کر رہا ہے تو ضرورت ہے کہ کوئی ايسی ذات ہو جو بتائے کہ 

جاتی ہے؟ خدا کے آگے سر تسليم کس طرح خم کيا جائے؟ خدا کے سامنے جھکنے کا خدا کی عبادت کس طرح کی 
ہم ميں اتنی طاقت نہيں کہ اس ‘ طريقہ کيا ہے؟ وه اس لئے کہ خدا تو ہمارے سامنے آيا ہی نہيں کہ اسی سے پوچھ ليں

کوئی ايسی ذوات  اس سے خود پوچھ ليں کہ بغير کسی واسطے کے کيسے پوچھيں۔ تو ضرورت ہے کہ‘ تک جا سکيں
جن کے انسانوں کے ساتھ بھی ‘ مقدسہ ہوں جو خدا سے ليں اور ہميں ديں يا دے سکيں۔ جن کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو

رابطے ہوں۔ ايسی ذوات مقدسہ ہوں جو ہميں بتائيں کہ عبادت کرنے کا طريقہ کيا ہے؟ خدا کے حکم پر چلنے کا طريقہ 
  کيا ہے؟ 

‘ خداوند کے حکم پر عمل کرتا رہا‘ ايک فرشتہ جس نے کافی مدت تک خدا کی عبادت کیاسی لئے ہم نے ديکھا کہ 
  کو سجده کرو۔ ١خدا کو سجده کرتا رہا۔ ايک وقت ايسا آيا کہ خدا نے کہا کہ حضرت آدم

  اس نے جواب ديا: 
چپے چپے پہ تيری زمين کے ‘ آج کے بعد بھی تيری عبادت کروں گا‘ خدايا! ميں آج تک تيری عبادت کرتا رہا ہوں

  … ليکن‘ آسمان کے گوشے گوشے ميں تيرے سامنے سر جھکاؤں گا‘ عبادت کروں گا
  کے سامنے سجده نہيں کروں گا۔ ١آدم

خدا کے سامنے جھکنے سے انکار نہيں کيا۔ بار بار کہہ رہا ‘ اب ديکھئے کہ خدا کی عبادت سے اس نے انکار نہيں کيا
  ادت کروں گا۔ تيری عب‘ تيرے سامنے جھکوں گا‘ ہے

  بس! آدم کے سامنے سجده نہيں کروں گا۔ 
  تو خدا نے ارشاد فرماياکہ 

  تيری مرضی کی نہيں چاہتا۔ ‘ ليکن عبادت اپنی مرضی کی چاہتا ہوں‘ ميں چاہتا ہوں کہ ميری عبادت کرو
‘ بول کرے يا نہ کرےاب ہم اپنی مرضی سے عبادت کريں تو ہو سکتا ہے اسے پسند نہ آئے۔ کيا پتہ وه ہماری عبادت ق

جو ہميں بتائيں عبادت کا طريقہ کيا ہے؟ خدا کے آگے جھکنے … اس لئے پھر ايسی ذوات مقده کی ضرورت ہوئی نا
ان کی نماز ديکھ کر ہم ‘ جس طرح ہميں نماز پڑھتے ديکھتے ہو‘ کا طريقہ کيا ہے؟ ہميں بتائيں کہ اس طرح نماز پڑھو

تاکہ يہ عبادت ايسی ہو جيسی خدا ‘ کی عبادت ديکھ کر ہم بھی عبادت کريں ان‘ بھی درست طريقہ سے نماز پڑھيں
  چاہتا ہے۔ 

  
  صلواة 
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  اتنی ہی اس کی عظمت زياده ہو گی۔ ‘ جتنا کوئی خدا کے قريب ہو گا‘ تو ايسی ذوات مقدسہ کو خدا نے پيدا فرمايا
ہو ان تمام کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان کوکوئی پيغمبر ‘ کوئی رسول ہو‘ کوئی وصی ہو‘ کوئی ولی ہو‘ کوئی نبی ہو

خدا کی کس قدر پہچان ہے؟ يہ خدا کے کس قدر نزديک ہيں؟ ان کا درجہ خدا کے نزديک کيا ہے؟ جتنا ان کا قرب ہو 
  اتنا ہی درجہ بلند ہو گا۔ ‘ گا

  اب ديکھنا يہ ہے کہ خدا کے نزديک زياده کون مقرب ہے؟ 
پہال درجہ مخلوق ہونے کے ناطے کون خدا کے زياده نزديک ہے؟ سب سے‘ ہيںخدا کے قريب ہونے کے چار درجے 

خدا نے براه راست ‘ پہلے خدا نے کس کو پيدا کيا؟ ايسا شخص جس کا خدا اور اس کے درميان پہلے کوئی واسطہ نہيں
  اس کو پيدا فرمايا۔ 

  ے زياده قريب ہو گا۔ وه مخلوق ہونے کے ناطے سے خدا ک‘ ظاہر ہے جس کو خدا پہلے پيدا کرے گا
ظاہر ہے وه خدا کے زياده ‘ سب سے پہلے خدا کی عبادت کس نے کی؟ جو سب سے پہلے خدا کے سامنے جھکا

  نزديک ہو گا۔ 
  منزلت کے اعتبار سے مرتبہ کے لحاظ سے ظاہری طور پر خدا کے کون زياده نزديک ہے؟ 

  شخص ہو گا جس کو اٹھايا جائے گا؟  جب خدا قيامت کے دن قبر سے اٹھائے گا تو سب سے پہلے کون
‘ وه ہی ہمارے لئے نمونہ عمل ہو گا‘ اس کا درجہ خدا کے نزديک بڑا ہو گا‘ چار قسم کے شرف جس کو حاصل ہوں

  وه ہی ہمارے لئے وعده قرار ديا جائے گا۔ 
  تو سب سے پہلی چيز کيا؟ 

  کہ مخلوق ہونے کے ناطے خدا کے قريب کون تھا؟ 
  و خدا کے بغير کسی واسطے کے پيدا کيا کہ خدا اور اس کے درميان کوئی واسطہ نہ تھا۔ ايسا ہے کہ جس ک

  بس خدا تھا يا وه جسے خدا نے پيدا کيا۔ 
  وه جو بھی ہو گا مخلوق ہونے کے ناطے اس کا درجہ تمام مخلوق سے زياده ہو گا۔ 

  
  صلواة 

  استفاده حاصل کر سکيں۔ صلواة  کوئی علمی چيز بيان کروں تاکہ آپ‘ آپ بڑے سمجھدار لوگ ہيں
بشريت کا سلسلہ ‘ اس لئے کہ ابوالبشر ہيں‘ ہيں١عام طور پر يہ تاثر ہو سکتا ہے کہ کدا کی پہلی مخلوق حضرت آدم

  سے چال ہے۔ ١انہيں
کو مخلوق ١کو خلق فرمايا گيا تو حضرت آدم١فرشتے بن چکے تو حضرت آدم‘ ليکن حقيقت يہ ہے کہ زمين بن چکی

ليکن فرشے بھی مخلوق اول نہيں کيونکہ ان سے پہلے بھی کسی اور ‘ فرشتے پہلے پيدا ہوئے‘ ں کہا جا سکتااول نہي
  کو خلق کيا گيا۔ 

مخلوق اول ‘ اگر کسی اور کو پہلے بنا کے خدا دوسری مخلوق پيدا کرے تو اس مخلوق کے درميان فاصلہ ہو جائے گا
دا ہوئی۔ جب واسطہ ہو جائے گا تو مخلوق اول اس واسطہ اور وسيلے کو يہ بعد ميں پي‘ واسطہ پہلے تھا‘ نہيں ہو گی
  بعد ميں پيدا ہونے والی کو مخلوق اول نہيں کہا جا سکتا۔ ‘ کہيں گے

براه راست خدا نے اپنی ‘ ظاہر ہے کوئی ايسی مخلوق ہونی چاہئے کہ ان کے کوئی ماده نہ ہو ان کا کوئی ميٹريل نہ ہو
  يدا کيا ہو۔ قدرت سے اس مخلوق کو پ

  … اب ديکھنا يہ ہے کہ وه مخلوق تو کسی سے
  

  حضرات محترم! 
جب کوئی صانع چيز بناتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ميں ايسی چيز ‘ کوئی کاری گر جب کوئی چيز بناتا ہے
کوئی کمی نہ ‘ جو کماالت ميں چاہتا ہوں وه سب کے سب اس ميں موجود ہوں‘ بناؤں جس ميں کسی قسم کا نقص نہ ہو

  ہو تاکہ کل کو کوئی يہ نہ کہہ سکے کہ اس کو اس طرح بناتا تو بہت اچھا ہوتا! 
‘ ليکن اس کے باوجود جب بھی کوئی کاريگر کسی چيز کو بناتا ہے تو اس ميں کمی ره جاتی ہے۔ ہوائی جہاز بنايا گيا

يکھے تو حيران ره جائے کہ دنيا کتنی ترقی کر وه جہاز بنانے واال اگر آج کے جہاز کو د‘ ہميں ياد ہے کس قسم کا تھا
  … گئی۔ اسی طرح دوسری چيزيں آپ ديکھيں تو ظاہر ہے

  ليکن پھر بھی کمی ره جاتی ہے۔ ‘ صانع کی يہ کوشش ہوتی ہے کہ چيز اچھی بنائے‘ کاريگر کی
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  ايسا کيوں ہوتا ہے؟ 
جن سے اس چيز کو کامل بناتا۔ آج کل کا زمانہ ايسے آالت نہيں تھے کہ ‘ ايک تو يہ کہ اس کے پاس اوزار نہيں تھے

جس سے چيز کو ہر طريقے سے بنايا جا سکتا ‘ بہترين اسباب موجود ہيں‘ بہترين اوزار موجود ہيں‘ ترقی يافتہ ہے
تو جب علم نہيں تھا تو چيز کو کامل نہيں بنا سکتا تھا۔ جوں‘ ہے۔ دوسری وجہ يہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت علم نہيں تھا

ايک چيز کو اس طرح بنا رہے ہيں تو کل ‘ ں وقت گزرتا گيا اس کے علم ميں اضافہ ہو گيا۔ آج دنيا ترقی يافتہ ہےجو
  اس کو اور بہتر بنايا جائے گا۔ ‘ اس ميں اور اضافہ ہو جائے گا

  … توجہ ہے
کسی وجہ سے کمی ‘ کسی چيز ميں کمی ره جاتی ہے تو اس کا سبب کيا ہوتا ہے؟ اسباب کی کمی ہوتی ہے يا علم کی

  ره گئی۔ 
  مخلوق اول کو پيدا کرنے واال کون ہے؟ 

  … خدا
‘ يہاں صانع کون ہے؟ خدا۔ جس نے اپنی کاريگری کا نمونہ دکھايا ہے۔ خدا کے پاس اسباب کی کوئی کمی نہ ہے

ہو سکتی ہے۔ اس کے ہاں اسباب کی کيا کمی ‘ خود اسباب کو پيدا کرنے واال ہے‘ کيونکہ وه خود مسب االسباب ہے
  خدا تو جالم الغيوب ہے۔ ‘ خدا کے ہاں علم کی کوئی کمی نہيں

علم کی بھی کمی نہيں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ايسی مخلوق کو پيدا کرنا چاہتا ہے ‘ تو جب اسباب کی بھی کمی نہيں
  دی کا آئينہ ہو۔ کمال خداون‘ جس کا کمال‘ جس کے جمال و کماالت کو ديکھ کر خدا کے کماالت کا اندازه ہو

بہ ايں معنی کہ جب اس مخلوق کو ديکھيں تو ديکھ کر ہم سمجھ جائيں کہ جب يہ ايسے ہيں تو ان کو پيدا کرنے واال 
  تو جب اس قسم کی مخلوق کو خدا نے پيدا کرنا چاہا تو اپنے کماالت سے ايک مخلوق کو پيدا کيا۔ ‘ کيسا ہو گا

کسی قسم کا عيب ‘ اس ميں کسی قسم کا نقص نہ ہو‘ ميرے کماالت کا آئينہ ہوجس مخلوق کے متعلق خدا چاہتا ہے کہ 
اس ذات کو اسوه بناؤں اور لوگوں کو بتا دوں اس کو ‘ اس کی ذات کو نمونہ بناؤں‘ اس کی ذات کو نمونہ بناؤں‘ نہ ہو

م نے خدا کی صفات کو ديکھ ديکھ لو اور سمجھ لو کہ ہم نے خدا ديکھ ليا۔ جب اس کی صفات کو ديکھ لو تو سمجھ لو ہ
  ليا۔ 

تو خدا نے اپنی طاقت استعمال کی اور اس مخلوق کو پيدا کيا اور اس مخلوق نے کماالت کو ليا۔ دوسرے لفظوں ميں يہ 
کہا جا سکتا ہے کہ خدا جب پيدا کر رہا تھا تو اس کو علم تھا کہ اگر اس کو ايسے بنايا گيا تو اس ميں کمی ره جائے 

جو ‘ مخلوق نے پوری کوشش کے ساتھ کمال کو ليا‘ خلوق پيدا ہو رہی تھی تو اس ميں کوئی نقص نہ تھاگی۔ جب يہ م
  کماالت خدا نے اس کو عطا کئے تھے۔ 

چنانچہ يہ حقيقت محمديہ ايسی حقيقت ہے کہ نہ اس سے پہلے ايسی مخلوق تھی اور نہ اس کے بعد ايسی مخلوق ہو 
  گی۔ 

   …مخلوق اول ہے حقيقت محمديہ
ليکن اب ايک اور چيز کی طرف توجہ کريں۔ ميں نے ابھی عرض کيا تھا کہ کوئی‘ کو خدا نے پيدا کيا١حقيقت محمديہ 

کوئی ماده ‘ ان کو بعد ميں۔ اگر ميٹريل ہوتا‘ جس کو پہلے بنايا گيا‘ کوئی ماده نہيں ہونا چاہئے‘ ميٹريل نہيں ہونا چاہئے
  تے۔ اس طرح ان کو مخلوق اول نہيں کہا جا سکتا۔ يہ بعد ميں ہو‘ ہوتا تو وه پہلے ہوتا

  تو حقيقت محمديہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: 
  نور عظمت: 

اس لئے ‘ اپنی عظمت کے نور سے پيدا کيا‘ کو اپنی عظمت کے نور سے پيدا کيا ١خداوند عالم نے حقيقت محمديہ
  حقيقت محمديہ يہ کہتی ہوئی نظر آئی: 

ميں عيسٰی کی خوشخبری ہوں۔ مجھے اس وقت پيدا کيا گيا جب خدا تھا اس کے عالوه اور ‘ ميں ابراہيم کی دعوت ہوں
  کچھ نہ تھا۔ 

  
  صلواة 

اب سوال پيدا ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتے پيدا ہو چکے تھے کہ نہيں؟ اگر فرشتے پہلے پيدا ہو چکے ہوتے تو حقيقت 
  ہلے پيدا ہوئے۔ کيونکہ فرشتے پ‘ محمديہ کو مخلوق اول نہيں کہا جا سکتا

فرماتے ہيں کہ جب خداوند عالم نے  ١حل مشاکل اميرالمومنين١کا ايک حصہ آپ کا موال١بہرحال حقيقت محمديہ 
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  حضرت جبرائيل عليہ السالم کو پيدا کيا تو بارگاه رب العزت سے آواز آئی: 
  ميں کون ہوں اور تو کون ہے؟ ! ١اے جبرائيل

  ھا جا رہا ہے۔ سے پوچ١جبرائيل… پوچھنے واال خدا
  مجھے نہيں معلوم ميں نہيں سمجھتا۔ ‘ نے کہا١بلکہ جبرائيل‘ جواب نہيں دے رہا‘ خاموش ہے١اب جبرائيل

  انا انا و انت انت 
  کون ہے؟" ‘ تيری ذات اپنی جگہ ہے‘ "ميں اپنی جگہ ميں ہوں

  … دوباره سوال ہوا
  من انا و من انت 

  "تو کون ہے اور ميں کون ہوں؟" 
  نے پھر وہی جواب ديا۔ ١جبرائيل

  تيسری دفعہ سوال ہوا۔ 
کو بتايا کہ اب يہ جواب ١اسی وقت نور علوی ظاہر ہوا اور جبرائيل‘ چاہتا تھا کہ پہلے واال جواب دے١اب بھی جبرائيل

  نہ دينا۔ 
  انا انا و انت انت 

  بلکہ کہہ کہ 
  انت رب جليل و انا عبدالذليل 

  بنده۔" "تو رب جليل ہے اور ميں تيرا ذليل 
‘بعد ميں پيدا کيا گيا١کو سمجھايا گيا کہ يہ جواب دينا۔ جبرائيل١تبھی تو جبرائيل‘ تو گويا حقيقت علويہ پہلے موجود تھی

تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ باقی جتنے فرشتے ہيں وه بعد ميں پيدا ہوئے اور حقيقت محمديہ علويہ پہلے سے موجود 
  تھی۔ 

  کی عبادت کس طرح کريں؟ کون ہے جو خدا کی عبادت کا سب سے زياده حقدار ٹھہرا؟ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ خدا 
  فرما رہے ہيں: ١قرآن مجيد ميں ان کا تذکره ہے کہ جناب رسالتمآب 

  حکم ديا گيا ہے کہ ميں پہال مسلمان بنوں۔  ١مجھی
  قرآن کہہ رہا ہے: 

کو حکم ديا جا چکا ہے کہ پہلے پہل عبادت  ١ويا حضورمجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں خدا کا اطاعت گذار بنوں۔ تو گ
  گذار آپ بنيں۔ 

  سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيا اس حکم پر رسالتمآب نے عمل کيا؟ 
  ارشاد ہوتا ہے: ‘ يقينا کيا ہے۔ اس کی گواہی ايک اور آيت ميں ہے

  ہی کے لئے ہے۔" ميرا جينا هللا ‘ ميرا مرنا‘ ميرا حج‘ ميری عبادت‘ ميرے روزے‘ "ميری نماز
  کون کہہ رہا ہے؟ 

  محمد عربی کہہ رہے ہيں۔ 
  ونسکی ميری ہر چيز و محی ميری زندگی و مجاتی ميری موت کس لئے ہے؟ ‘ انا صلواة ميری صلواة

  هللا رب العالمين کے کيلئے ہے۔ 
  وه رب کون ہے؟ 

  ال شريک لہ 
  "اس کا کوئی شريک نہيں۔" 

  کيا کہتے ہيں: ١اس کے بعد حضرت 
  ومن ذلک امرن 

  "مجھے اسی کا حکم ديا گيا۔" 
ميرا مرنا هللا کے لئے ہے اور ميں خداوند عالم کا پہال‘ هللا کی عبادت کروں۔ ميرا جينا‘ کہ ميں هللا کے لئے نماز پڑھوں

  مطيع ہوں۔ 
  

  صلواة 
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  کے فضائل ہوتے ہيں۔  ١وه اہل بيت‘ جناب رسالتماب کے جو فضائل ہيں
گيا تھا کہ مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں پہال مسلمان بنوں۔ دوسری آيت ميں کہا گيا کہ ميں پہال  پہلی آيت ميں کہا
  کہہ رہے ہيں۔ ١يہ خود رسالتمآب ‘ پہال مسلمان ہوں‘ پہال مطيع ہوں‘ فرمانبردار ہوں

  پہال مطيع ہوں۔ ‘ جس کا تذکره قرآن کريم ميں ہے کہ خدايا ميں پہال فرمانبردار ہوں
ان کی تسبيح ديکھ کر ‘ ان کی تسليل ديکھ کر فرشتوں نے تسليل کی‘ بادت ديکھ کر فرشتوں نے عبادت کیان کی ع

  فرشتوں نے تسبيح کی۔ 
  

  صلواة 
  حضرات گرامی! 

  خلقت کے لحاظ سے حقيقت محمديہ سب سے پہلے۔ 
  سب سے پہلے۔ ١عبادت کے لحاظ سے حقيقت محمديہ 

  کا درجہ سب سے زياده ہے۔ ١ہ تو اب منزلت کے حساب سے حقيقت محمدي
کو معراج ہوئی ١١حضرت موسیٰ ‘ جيسے ميں نے کل عرض کيا تھا کہ جناب رسالتمآب کو معراج ہوئی عرش علٰی پر

  کوه طور پر۔ 
  جب سدرة المنتہٰی تک پہنچا ہے تو کہنے لگا کہ ‘ سدرة المنتہٰی کے معنی

يں اگر ذره برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ سدرة کہتا ہے کہ م١اے محمد! اب آگے نہيں جا سکتا۔ جبرائيل
  وہاں سے محمد عربی کی معراج شروع ہوتی ہے۔ ‘ کی معراج ختم ہوتی ہے١جہاں جبرائيل‘ المنتہٰی کے معنی

  کوئی بھی نہيں پہنچ سکتا۔ ‘ تو محمد عربی عرش علٰی تک پہنچے
مرتبہ کے لحاظ سے جتنا درجہ محمد عربی کا ‘ لحاظ سے درجہ کے‘ لٰہذا کہا جا سکتا ہے کہ منزلت کے لحاظ سے

اتنا کسی اور کا نہيں ہو سکتا۔ اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ حقيقت محمديہ جب عرش علٰی تک ‘ خدا کے نزديک ہے
  پہنچی تو وہاں کوئی اور بھی تھا کہ نہيں تھا۔ اب دو باتيں ہيں کہ جن سے شک ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہو۔ 

کے ساتھ کالم ہوتی تھی ١١جب حضرت موسیٰ … ميں ملتا ہے کہ جب خدا نے رسالتمآب کے ساتھ کالم کی تو روايت
کے ١ليکن رسالتمآب کے ساتھ جب کالم ہوئی تو علی‘ درخت کے ساتھ کالم کرتے تھے‘ تو درخت سے آواز آتی تھی

  لہجے ميں کالم کی۔ 
  

  صلواة 
حضرت ‘ بلکہ ايک اور کلمہ ہے‘ لہجہ موجود ہے۔ صرف يہی نہيں کا١علی‘ کا تذکره موجود ہے١گويا وہاں علی

  اور ميری درميان۔ ١فرماتے ہيں کہ علی
  حضرات گرامی! 

اور ان کے درميان دو ١اب دو صورتيں ہو سکتی ہيں کہ عرش پر ہوتے ہوئے رسول هللا اتنے نيچے ہو گئے کہ علی
کے درميان دو کمانوں کا ١بلند ہو گئے کہ رسول هللا اور علیاتنے ١کمانوں کا فاصلہ تھا يا زمين پر ہوتے ہوئے علی

  فاصلہ ره گيا۔ 
  

  صلواة 
  خلقت کے لحاظ سے حقيقت محمديہ سب سے پہلے خلق ہوئی۔ 

کا درجہ سب سے زياده۔ ١منزلت کے لحاظ سے حقيقت محمديہ ‘ عبادت کے لحاظ سے سب سے پہلی عبادت گذار
ان کے‘ سب سے پہلے يہی اٹھائے جائيں گے‘ اظ سے جب قيامت کا دن ہو گاچوتھی يہ کہ هللا کی طرف رجوع کے لح

  ۔ ١بعد باقی انبياء
جب مخلوق اول ہونے کے لحاظ سے ‘ کا درجہ سب سے زياده١لٰہذا رجوع کے لحاظ سے حضرت رسالتمآب اور علی

‘ ظ سے سب سے زيادهکا درجہ سب سے زياده عبادت گذار سب سے پہلے يہی ہيں۔ منزلت کے لحا١حقيقت محمديہ 
  اسی طرح رجوع کے لحاظ سے سب سے پہلے ہيں۔ 

جسے ‘ نمونہ بنايا ہے‘ تو کہا جا سکتا ہے کہ خداوند کريم کے قريب ترين وه ہيں جنہيں خداوند عالم نے ماڈل بنايا ہے
دا کو ديکھ ليا۔ ان کے ان کو ديکھ ليا گويا خ‘ اسوه بنايا ہے۔ ان کے کماالت کو ديکھا تو خدا کے کماالت کو ديکھ ليا
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  مجاالت کو ديکھ کر يہ سمجھ لو کہ جب يہ ايسے ہيں تو ان کا خدا کيسا ہو گا۔ 
  ہے اور کوئی نہيں۔ ١گويا خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وه حقيقت محمديہ 

  
  صلواة 

بتداء ہے يعنی خداوند عالم ہر ہيں۔ خداوند عالم سے اس کائنات کی ا١ديکھئے! خداوند عالم کی فضيلت کا مظہر اہل بيت
چيز کا پيدا کرنے واال ہے۔ کائنات کی ابشاء بھی خدا کی طرف سے ہے يا دوسرے لفظوں ميں خدا وحدت حقيقت کا 

کائنات ‘ تو خدا اس کائنات ميں وحدت مقاصد کا مالک ہے۔ جب تک وحدت نہ ہو‘ کوئی خدا کا شريک نہيں‘ مالک ہے
   مثالً ‘ کا نظام نہيں چل سکتا

‘ ايک بڑا ہو گا‘ ايک گھر ميں ہر شخص اپنی اپنی جگہ شہنشاه بنے تو گھر کا نظام نہيں چل سکتا۔ ايک بڑا ملتا ہو گا
  تب گھر چلے گا۔ ‘ سب اس کے ماتحت ہوں گے

‘ اپنی مرضی کے مطابق سودا بيچے‘ اسی طرح اگر ايک دکان ميں دس آدمی کام کر رہے ہوں اور ہر ايک مختار ہو
اس دنيا کا نظام وحدت کے ‘ ضی سے قيمت لگائے تو کنٹرول نہيں ہو سکتا۔ ايک شخص کو بڑا بنانا پڑے گااپنی مر

  بغير نہيں چل سکتا۔ 
اس ميں کسی قسم کا شک نہيں۔ ليکن جس ذات کو خدا نے اپنی ذات کا مظہر‘ اب خداوند عالم وحدت حقيقہ کا مالک ہے

آيا اس ميں بھی وحدت پائی جاتی ہے يا ‘ اپنے کماالت کا آئينہ بنايا ہے‘ ا ہےاپنی صفات اجمل کا آئينہ بناي‘ بنايا ہے
  نہيں؟ 

تو جيسے ‘ کائنات کی ہر چيز کا تصرف کر سکتے ہيں‘ کائنات پر ان کو کنٹرول ہے‘ اب کائنات ان کے سامنے ہے
  آيا اپنی وحدت کا مظہر بھی کسی کو بنايا ہے؟ ‘ خدا ميں وحدت ہے
کے ساتھ اس حقيقت ميں اور کوئی بھی شريک ١کوذات کو بنايا گيا۔ حقيقت محمديہ  ١رسالتمآب  وحدت کا مظہر بھی

بلکہ يہ نور مل کر کامل ‘ جدا نہيں ہے‘ کا جز ہے١ليکن ان کا نور جو حقيقت محمديہ ‘ شريک ہيں١پنجتن پاک ‘ نہيں
  کہا جاتا ہے۔ ١جسے حقيقت محمديہ ‘ نور بنتا ہے

يہ وحدت نمونہ ہے وحدت خدا‘ دوسری وحدت خدا نے اس کائنات ميں پيدا کی ہے‘ کی ذات ايک وحدت حقيقی ہے خدا
  کی۔ تو اب ايک اور مسئلے کی طرف توجہ فرمائيں کہ کائنات کی ابتداء خدا سے کائنات کی انتہاء خدا سے۔ 

  خداوند عالم فرماتا ہے: 
  خدا کی طرف ہر چند رجوع کرنے والی ہے۔ 

  ہميشہ پڑھتے ہيں: 
  انا  و انا اليہ راجعون 

تو اس ميں کوئی شک نہيں کہ ‘ اس کی طرف سے آئے ہيں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے‘ ہم هللا کے بندے ہيں
انتہاء بھی خدا سے ہو رہی ہے۔ ‘ ابتداء بھی خدا سے ہو رہی ہے‘ کائنات کی ابتداء خدا سے ہر چيز کی انتہاء خدا پر

لٰہذا ‘ خدا کی سدره کی تہہ تک آ جائے انسان تک پہنچے گا‘ ائے تو يہاں سے ابتداء ہو رہی ہےلٰہذا اگر دائره کھينچا ج
کسی قسم کی ‘ جس ميں کسی قسم کا دھوکہ نہيں ہو گا‘ جس ميں کسی قسم کا نقص نہيں ہو گا‘ دائرئہ دائره قوم ہو گا

  خدا کا ابتداء بھی اس سے انتہاء بھی اس سے۔ وحدت حقيقی ‘ تو جب يہ دائرئہ دائرئہ کامل بنتا ہے‘ کمی نہيں ہو گی
ميں بھی دائره قائم بنتا ١جس کو خدا نے فضيلت عطا کی آيا حقيقت محمديہ ١اب ہم نے يہ ديکھنا ہے کہ حقيقت محمديہ 

  ہے يا نہيں۔ 
  

  صلواة 
  … توجہ ہے نا

  نمونہ بھی کسی کو بنايا ہے يا نہيں؟ آيا خدا نے اپنی ان صفات کا ‘ يعنی جيسے ابتداء خدا سے انتہا خدا پر‘ حقيقت
ہم کہہ سکيں کہ خالق ہونے کے ناطق سے ابتداء بھی اسی کی انتہاء بھی اسی سے۔ ليکن اگر ‘ کسی کو ماڈل بنايا ہے

انتہا بھی ہو رہی ہے۔ اگر يہ نہ ہو گا تو پھر کہا ‘ کہ جس سے ابتداء بھی ہو رہی ہے١١مخلوق ديکھيں حقيقت محمديہ 
اس صفت کا ماڈل کوئی نہيں۔ ظاہر ‘ ہ اس صفت کا مظہر کوئی نہيں۔ گويا کہ اس صفت کا آئينہ کوئی نہيںجائے گا ک

کو بنايا ہے تو اس صفت کا مظہر کيوں نہيں بنايا۔ تو اب يہ دائره کس ١ہے کہ جب تمام صفات کا مظہر خدا نے اہل بيت
  سے۔ ١حمد سے ہو انتہاء بھی م١طرح قائمہ بنے گا کہ ابتداء بھی محمد 
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  ديکھئے حضرات! 
ہے تو ابتداء تو ١ہے تو جب مخلوق اول حقيقت محمديہ ١جيسے ميں نے ابھی عرض کيا کہ مخلوق اول حقيقت محمديہ 

‘ آئے١نوح‘ ١۔ آدم١تو مخلوق اول ہے حقيقت محمديہ ‘ پر ہے کہ نہيں١سے ہو رہی ہے آيا انتہاء محمد  ١محمد 
کس کو قرار ديا  ١کے بعد خاتم النبين١تمام انبياء‘ آئے١حضرت عيسیٰ ‘ تشريف الئے١١موسیٰ ‘ نے اپنا کام کيا١ابراہيم

پر١سے ہوئی اور انتہاء بھی محمد ١کو۔ تو اب کہا جا سکتا ہے کہ حجت خدا کی ابتداء بھی محمد  ١گيا؟ حضرت محمد 
  ہو گی۔ 

ور پانی کے درميان تھے اور ظاہری طور پر مٹی ا ١بنايا گيا۔ جب آدم١پہلے ان کو نبی ‘ ١يعنی مخلوق اول بھی محمد 
  کو دی گئی۔ ١بھی نبوت محمد 

  
  صلواة 

جو خداوند کريم ‘ مختلف عہدے ہيں‘ ديکھئے! اس کی مزيد وضاحت ہو جائے کہ خداوند عالم کے مختلف منصب ہيں
اس ‘ ت سے پيدا کيا گياکوجب نور کی اہلي ١آيا رسالتمآب ‘ کو ديئے۔ ايک عہده ہے نبوت کا  ١ �اولياء‘ ١نے انبياء

  … ظاہر ہے کوئی جواب تو ہو گا۔ آپ کہيں نبی تھے يا کہيں گے کہ نبی نہيں تھے‘ وقت نبی تھے يا نہيں
  اس لئے تو جناب نے فرمايا تھا: ‘ اس وقت بھی نبی تھے١تو جناب رسالتمآب 

  کنت نبياً و آدم بين الماء والطين 
  اور مٹی کے درميان تھا۔" پانی ١جب آدم‘ "ميں اس وقت بھی نبی تھا

اس وقت وه نبی تھے توگويا نبوت کی ابتداء نوری لحاظ سے محمد ‘ کی ہوئی١ ١تو جب نوری خلقت محمد مصطفی
کو۔ تو ١کس کو قرار ديا گيا۔ جناب رسالتمآب ١خاتم النبين ‘ عہدے کی ابتداء محمد سے ہوئی اور آخر ميں‘ سے ہوئی

تو جيسے ہر چيز کا رجوع ‘ داء بھی محمد سے ہوئی اور انتہاء بھی محمد پر ہوئیاس نبوت کی ابت‘ کہا جا سکتا ہے
لٰہذا يہ دائره دائره قائمہ بنے ‘ نبوت کی انتہا بھی محمد پر‘ ابتداء بھی خدا پر۔ يہاں نبوت کی ابتداء بھی محمد پر‘ خدا پر

  اس ميں کسی قسم کا نقص نہيں ہو گا۔ ‘ گا
عہده کی ابتداء محمد پر اور انتہاء ‘ انتہاء خدا پر۔ ايسے منصب‘ ر چيز کی ابتداء خدا پراب کہ جا سکتا ہے کہ جيسے ہ

  محمد پر۔ 
  

  صلواة 
علی ‘ ہيں �کے بعد ان کے اولياء١پر نہيں ہوئی۔ اس لئے محمد ١کہنے واال کہہ سکتا ہے کہ منصب کی انتہاء محمد 

کے ١منصب پر فائز نبی ‘ بھی وہی ہيں �ر ہے کہ اولياءہيں۔ ظاہ١امام زين العابدين‘ ہيں١و حسين١حسن ‘ ١مرتضی
  ليکن انتہاء محمد پر نہيں ہوئی۔ ‘ خليفہ ہيں۔ منصب کی ابتداء تو محمدسے ہوئی

  اس کے دو جواب ديئے جا سکتے ہيں۔ 
  توجہ کے ساتھ سنيں: 

ليکن يہ ذوات مقدسہ ‘ ئز ہيںمذہب خالفت پر فا‘ پہال جواب يہ ہے کہ يہ ذوات مقدسہ اگرچہ منصب واليت پر فائز ہيں
  سے جدا نہيں ہيں۔ اس لئے جناب رسالتمآبنے فرمايا: ١کا جز ہيں۔ حقيقت محمديہ ١حقيقت محمديہ 

  اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد 
  سب کے سب محمد ہيں۔" ‘١ہمارا آخری بھی محمد ‘ ١ہمارا درميانہ بھی محمد ‘ ١"ہمارا پہال بھی محمد 

  
  صلواة 
  بلکہ محمدميں شمار کئے جائيں گے۔ ‘ ان کو عليحده شمار نہيں کرنا ہے‘ محمد کے نور کے جز ہيںيہ سب 

‘لٰہذا يہ دائره‘ لٰہذا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے منصب کی ابتداء محمد سے ہوئی اور منصب کی انتہاء بھی محمد پر ہے
  دائرئہ قائمہ ب نے گا۔ 

ان کے نور کا جز ميں نور‘ ہے کہ يہ ذوات مقدسہ محمد عربی کا جز ميں يہيں ايک دوسری صورت بيان کی جا سکتی
  قرار ديا۔ ١ليکن خداوند عالم نے ان ذوات مقدسہ ميں کئی ذوات کو محمد ‘ سے جدا نہيں ہيں

‘ ١موسٰی کاظم‘ ١ان کے بعد کون ہے؟ محمد جعفر صادق١امام زين العابدين‘ ١امام حسين‘ ١کے لئے امام حسين١علی



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

 
 

کا جز اور نام کے لحاظ سے بھی  ١محمد‘ ١تو يہ نور کے لحاظ سے بھی محمد١ان کے بعد محمد تقی‘ ١ضاعلی ر
ان کی خصوصيت ہے کہ ان کا نام ‘ آخری ہيں١حسن عسکری‘ ١کا نام ہے۔ ان کے بعد علی نقی١جو محمد ‘ وہی ہيں

  بھی محمد اور کنيت بھی محمد ابوالقاسم ہے۔ 
  … توجہ ہے نا

  کا فرمان ہے: ١ب جناب رسالتمآ
کسی شخص کو يہ حق نہيں پہنچتا کہ وه ميرا نام رکھے اور ميری کنيت بھی رکھے۔ يہ حق صرف بارہويں لعل 

  کی کنيت ميری کنيت ہے۔ ١ان‘ کا نام ميرا نام ہے١کو ہے کہ ان١واليت
س منصب کی انتہاء بارہويںتو اب کہا جا سکتا ہے کہ منصب کی ابتداء محمد سے ہوئی۔ جب وه عالم نور ميں تھے تو ا

لٰہذا اول محمد سے کام ‘ کنيت کے لحاظ سے ابوالقاسم ہيں‘ پر ہو رہی ہے۔ جو نام کے لحاظ سے محمد ہيں١لعل واليت
  … آخر محمد پر کام‘ شروع

  … اذا خزهللا ميثاق
  ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم 

‘ ائز کيا گيا اور سب سے آخر خاتم النبين بھی وہی ہيںکو ف ١فقط يہ نہيں کہ سب سے پہلے منصب نبوت پر رسالتمآب
  سے ايک ميثاق ليا گيا تھا۔ ١تمام انبياء‘ سب سے ايک عہد ليا گيا تھا‘ گزرے ہيں١بلکہ جتنے بھی انبياء

  وه معاہده کيا تھا؟ ‘ سے ايک معاہده کيا١قرآن کے تيسرے پارے ميں ہے کہ خداوند عالم نے تمام انبياء
وه يہ کہ ‘ آپ نے ايک کام کرنا ہے‘ يہ سب چيزيں ديں‘ ہم نے تمہيں حکمت دی‘ م نے تمہيں کتاب دیہ! ١اے انبياء

تمہاری کتابوں کی ‘ جو کچھ تمہارے پاس ہے وه اس کی تصديق کرے گا‘ تمہارے پاس ايک رسول آنے واال ہے
‘ يہ کتابيں صحيح ہيں‘ کے بتائے گا اس ميں تبديلی ہو چکی ہے وه نبی آ‘ متغير و متبدل ہو چکی ہيں‘ تصديق کرے گا

انجيل صحيح ہے۔ لوگوں نے تمہارے تذکرے اس طرح کئے ہيں کہ بعض اوقات ‘ زبور صحيح ہے‘ تورات صحيح ہے
  وه نبی آئے گا تمہاری عظمت کو ظاہر کرے گا۔ ‘ غلطياں دکھائی گئی ہيں‘ تم ميں نقص دکھايا گيا ہے

  محترم مکرم! 
ان‘ وه کسی قسم کی خطا نہيں کرتے‘ ان ميں کسی قسم کی غلطی نہيں ہوتی‘ معصوم ہوتے ہيں وه بتائے گا کہ تمام نبی

  ان ميں ہذيان نہيں ہوتا۔ ‘ ميں نسيان نہيں ہوتا
تمہاری تبليغات کا بھی محافظ اور تمہاری عظمتوں کا بھی ‘ گويا کہ بعد ميں آنے واال نبی تمہاری نبوتوں کا بھی محافظ

تم ‘ تمہاری تبليغ محفوظ رہے‘ م پر ہو رہی ہيں ان کو دور کرے گا کہ تمہاری عظمت محفوظ رہےجو اشکال ت‘ محافظ
  پر جو اشکال کئے گئے ہيں ان کا جواب ديا جا سکے۔ 

آپ کی تبليغ کی ‘ تمہاری نبوت کی حفاظت کرے گا‘ آپ نے کيا کام کرنا ہے جب وه تمہاری تصديق کرے گا… ليکن
‘ اس کی مدد کرو۔ معاہده کيا جا رہا ہے‘ تمہيں چاہئے کہ اس پر بھی ايمان الؤ‘ يا کرنا ہےحفاظت کرے گا تو آپ نے ک

بعد ميں ايک نبی آ رہا ہے جو تمہاری عظمت کی حفاظت کرے ‘ نبوت دی گئی‘ حکمت دی گئی‘ تمہيں کتاب دی گئی
  دد بھی کرنی ہے۔ اس نبی پر ايمان النا ہے اور اس کی م‘ اس کے بدلے ميں آپ نے کيا کرنا ہے‘ گا

  ان کو نبوت تب ملی جب ان سے اقرار لے ليا گيا۔ ‘ آئے١اب آپ ديکھيں کہ اس معاہدے کی رو سے جتنے بھی انبياء
آئے وه سب کے سب اس ١درميان ميں بھی۔ جتنے انبياء‘ آخر ميں بھی نبی کی نبوت‘ تو اب اول ميں بھی نبی کی نبوت

  کس طرح ان کا تذکره کريں؟ ‘ يمان کس طرح الئيںچنانچہ اب ا‘ نبی کا تذکره کرتے آئے
کو نماز پڑھائی۔ ابراہيم خليل هللا بزرگ نبی ١تمام انبياء‘ معراج پر تشريف لے گئے١اوقات بتاتی ہيں کہ جب رسالتمآب 

  … حضرت فرمانے لگے‘ تھے
آپ زياده رتبے والے … ہانے ک١ليکن ابراہيم‘ ميں آپ کے پيچھے نماز پڑھوں گا‘ نماز پڑھائيں١آپ‘ بزرگ ہيں١آپ

  ہيں آپ نماز پڑھائيں ہم آپ کے پيچھے نماز پڑھيں گے۔ 
نماز پڑھ چکے تو خداوند عالم کا حکم ہوا کہ اے ميرے ١جب انبياء‘ نے آپ کے پيچھے نماز پڑھی١لٰہذا تمام انبياء

  وه سوال تو کرو۔ ‘ حبيب! ان سے ايک سوال تو کرو
  وه سوال کيا تھا؟ ‘ ان سے سوال کرو‘ ول آئےاے ميرے حبيب! آپ سے پہلے جتنے رس

  تمہيں نبی کيوں بنايا گيا؟ تمہيں مبعوث رسالت کيوں کيا گيا؟ 
  … توجہ

تو ہميں کہا گيا کہ ديکھو! تين چيزوں کا اقرار ‘ مبعوث رسالت قرار ديا گيا‘ جب ہميں نبی بنايا گيا‘ سب نے جواب ديا
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  کرنا ہے: 
  کرنا ہے اور هللا کی واحدانيت کا پرچار بھی کرنا ہے کہ خدا وحده الشريک ہے۔  ۔ هللا کی وحدت کا اقرار بھی١
  کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے اور پرچار بھی کرنا ہے۔  ١۔ "نبوتک يا محمد" کہ محمد٢
  کی واليت کا پرچار بھی کرنا ہے۔ ١کی واليت کا اقرار بھی کرنا ہے اور علی١۔ "بوالتيک ولی يا محمد" علی٣
ايمان تو ہو گيا ليکن دوسرے نمبر پر کہا گيا‘ کی واليت پر١علی‘ کی نبوت پر١رسول هللا ‘ ايمان الئے١و ہم تمام انبياءت

  تھا کہ مدد بھی کرنی ہے۔ 
نے کس کی طرف١تو آدم‘ کو توبہ کا وسيلہ تالش کرنا پڑا١بلکہ آدم‘ نے کيا مدد کی١اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ نبيوں

  رجوع کيا؟ 
  کی طرف۔ ١محمد و آل محمد 

  کی کشتی جب بھنور ميں آئی تو کس کو وسيلہ تالش کيا؟ ١نوح
  کی طرف رجوع کيا۔ ١اہل بيت
  کی طرف رجوع کيا۔ ١نے بھی اہل بيت١کو جب آگ ميں ڈاال جانے لگا تو انہوں١ابراہيم
  کی طرف رجوع کيا۔ ١نے اہل بيت١کو جب صليب پر چڑھايا گيا تو عيسیٰ ١عيسیٰ 

  کی کوئی مدد نہ کی۔ ١نے تو اہل بيت١انبياء‘ کی مدد کی١نے انبياء١سے ثابت ہوا کہ اہل بيتاس 
  ليکن قرآن کہتا ہے: 

  نے مدد بھی کرنی ہو گی۔ ١آپ
‘ بعد ميں آئے ہيں١آپ! ١اے نوح‘ نے کہا١مدد تو نہ کر سکے ليکن آدم‘ اب يہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے نبی آئے

نے ١نے مدد کرنا ہے۔ ابراہيم١آپ‘ بعد ميں آئے ہيں١آپ! ١اے ابراہيم‘ نے کہا١نے مدد کرنا ہے۔ نوح١آپ
  سے کہہ ديا۔ ١نے عيسیٰ ١١موسیٰ ‘ سے کہہ ديا١١موسیٰ 

  … توجہ… تمام نبيوں کے نمائنده١اب عيسیٰ 
‘ کینے مدد ١تاکہ دليل ہو کہ تمام انبياء‘ کب مدد کريں گے١اب عيسیٰ ‘ کی١نے مدد کرنی ہے رسالتمآب ١اب عيسیٰ 

  … ليکن… قرآن کے مطابق
تشريف ١نے مدد کی کہ جب بارہويں لعل واليت١بھی رسالتمآب کی مدد تو نہ کر سکے۔ ميں کہتا ہوں عيسیٰ ١عيسیٰ 

کی مدد ١آئيں گے اور بارہويں لعل واليت ١اس وقت عيسیٰ ‘ ان کی بادشاہی ہو گی‘ ان کی حکومت ہو گی‘ الئيں گے
  حمد مصطفی کی مدد کرنا ہے۔ ان کی مدد کرنا گويا م‘ کريں گے

صاحب ‘ اوالعزم پيغمبر ہيں‘ هللا کے نبی ہيں١آپ١کہيں گے کہ عيسیٰ ١بارہويں لعل واليت ‘ تشريف الئيں گے١عيسیٰ 
ميں پيغمبر ‘ رسول بھی تھا‘ کہيں گے کہ ميں نبی بھی تھا١آگے بڑھئے اور نماز پڑھائے۔ اس وقت عيسیٰ ‘ کتاب ہيں

‘ کا کام ہے١ليکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے آپ‘ چوتھے آسمان پر ميرا بسيرا ہے‘ ہوںميں صاحب کتاب بھی ‘ تھا
وہاں‘ کے قدم ہوں گے١کے پيچھے نماز پڑھنا ہے۔ تو جہاں بارہويں لعل واليت١ميرا کام آپ‘ نماز پڑھانا ميرا کام نہيں

  کا سر ہو گا۔ ١عيسیٰ 
  

  صلواة 
م نہ بن سکے تو کيسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی صحابی نماز کے اما١بارہويں لعل واليت١تو جب حضرت عيسیٰ 

  اس کے پيچھے نماز پڑھيں۔ ١پڑھائے اور علی
   !١ياعلی‘ نعرئہ حيدری

تيری حکمت کا کيا کہنا ہميں تو کچھ پتہ نہيں چلتا کہ يہ معاملہ کيا ہے؟ کہ حضرت ‘ اب آپ کہيں گے کہ خدايا
حکمت بھی ميرے ‘ کہہ ديا کہ کتاب بھی ميرے پاس ہے‘ اعالن کر ديا تين دن کے تھے کہ انہوں نے نبوت کا١عيسیٰ 

جب تک زنده ہوں اپنی ماں کے ساتھ احسان بھی کرتا رہوں گا۔ ‘ زکٰوة بھی ديتا ہوں‘ ميں نماز بھی پڑھتا ہوں‘ پاس ہے
  … ليکن‘ ياتين گھنٹے يا تين دن کے تھے کہ نبوت کا اعالن کر د١تو سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ حضرت عيسیٰ 

خدايا! يہ کيا مصلحت تھی کہ رسالتمآب چاليس سال تک انتظار کرتے رہے کہ نبوت کا اعالن کروں؟ جو خاتم النبين 
  …! ان کو نبوت کب ملی؟ چاليس سال بعد۔ خدايا‘ کے سردار ہيں١تمام انبياء‘ ہيں

  ہميں پتہ نہيں چلتا کہ اس ميں تيری مصلحت کيا ہے؟ تو خدا فرمائے گا: 
کو اس وقت نبی ١ميں نے تو نور محمد ‘ مسلمانوں کی مصلحت تھی‘ اس ميں ميری مصلحت نہيں تھی‘ نہيں‘ ہيںن
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مٹی اور پانی کے درميان موجود تھا۔ يہ مصلحت مسلمانوں کی ہے کہ وه چاليس سال تک نبی ‘ ١جب آدم‘ قرار ديا تھا
  ماننے کو تيار نہيں۔ 

  …! خدايا
کتاب بھی ان ‘ نبی بھی تھے‘ پاک بھی تھے‘ تين گھنٹے يا تين دن کے تھے١يسیٰ يہ عجيب مصلحت ہے کہ حضرت ع

ان کو آپريشن کی ضرورت نہيں پڑی۔ ليکن رسالتمآب چاليس سال تک تيری عبادت ‘ حکمت بھی مل گئی‘ کو مل گئی
  ليکن ہوا کيا تيرا فرشتہ آيا اور کہا: ‘ صادق اور امين کا لقب بھی پڑھا رکھا ہے‘ کرتے رہے

  اے محمد! پڑھئے۔ 
کيسے پڑھوں؟ تو فرشتے نے ايسا دبايا کہ حضرت کے پسينے چھوٹ ‘ کہنے لگے کہ ميں تو ان پڑھ ہوں١تو محمد 

  عجيب منطق ہے۔ ‘ گئے اور پڑھنا شروع کر ديا
چھوٹ مسلمانوں کو فرشتے نے دبايا تو عالم بن گئے کہ محمد عربی کو دبايا تو وه عالم بھی ہو گئے اور پسينے بھی 

تب انہوں نے پڑھنا شروع کر ديا۔ اب اس کے بعد بھی ان کے پسينے ميں غالظ تھی يا غلط خون پيدا ہو گيا تھا ‘ گئے
  کہ ان کا آپريشن بھی کرنا پڑا۔ 

  آپريشن کرنے واال کون تھا؟ 
  ۔ ١جبرائيل

  کا شاگرد۔ ١ميرے موال
  ڑھا رہا ہے۔ محمد کا استاد بنايا گيا ہے اور ان کو پ١ليکن يہاں جبرائيل

  … خدا
  يہ کيا مصلحت ہے؟ 

بھی پيدا نہيں ہوا تھا۔ يہ ١اس وقت جب جبرائيل‘ کو پاک و پاکيزه پيدا کيا تھا ١ميں نے تو محمد‘ تو خدا کہنے لگا
کی عظمت کو  ١محمد‘ مسلمانوں کی مصلحت تھی کہ لوگوں کو اونچا کرنے کے لئے ان کی عظمت بنانے کے لئے

  محمد ميں کسی قسم کی کمی پائی ہی نہيں جاتی۔ … ورنہ… گھٹايا گيا
  ديکھئے! 

ان کو خداوند عالم نے ‘ اس پوری کائنات ميں دو خاندان ايسے ہيں کہ جن کا مقابلہ کسی صورت ميں نہيں کيا جا سکتا
  ان کا درجہ بلند کيا۔ ان دو خاندانوں کا ذکر قرآن ميں موجود ہے۔ ‘ عظمت بخشی

  يم کہا جاتا ہے۔ ايک خاندان جسے آل ابراہ
  دوسرا خاندان جسے آل عمران کہا جاتا ہے۔ 

ان دونوں خاندانوں ميں بہت سی چيزيں مشترک ہيں۔ يہ دونوں ايسے ہيں کہ پوری کائنات ميں ان کی نظير نہيں ملتی۔ 
وقت زياده ہو۔ کبھی ايسا نہيں ہوا کہ معصوموں کی تعداد بيک‘ پانچ معصوم ہيں‘ ان دونوں خاندانوں ميں بيک وقت پانچ

  …! توجہ ہے نا
  آل عمران ميں بھی بيک وقت پانچ معصوم ہيں۔ 

  آل ابراہيم ميں بھی پانچ معصوم ہيں۔ 
اور ايک١حضرت عيسیٰ ‘ ١١حضرت يحيیٰ ‘ ١حضرت زکريا‘ ١آل ابراہيم ميں پانچ معصوم کون تھے؟ حضرت عمران

  يک عورت ہے۔ ا‘ دو بچے‘ تو مرد‘ معصوم بی بی جن کا نام مريم طاہره ہے
حسن عليہ السالم اور ‘ ١فاطمہ زہرا‘ ١علی مرتضیٰ ‘ ١محمد مصطفی‘ آل عمران ميں بھی بيک وقت پانچ معصوم ہيں

  حسين عليہ السالم۔ 
بغير باپ کے کيسے پيدا ہو گئے؟ اور آل عمران ميں ١آل ابراہيم ميں ايک تعجب ناک چيز يہ تھی کہ حضرت عيسیٰ 

کی والدت کيسے ہوئی؟ اور وه آج تک کيسے موجود ہيں؟ تو ان ميں ١ی ميں امام زمانہہجر ٢٧٢ايک تعجب خيز چيز 
‘ دونوں خاندان عظيم ہيں‘ ان دونوں خاندانوں پر تعجب ہو رہا ہے۔ يہ دونوں خاندان شريف ہيں‘ بھی تعجب ہو رہا ہے

  … ليکن حقيقت کيا ہے؟ کہ ان دو خاندانوں ميں عظمت کی مالکہ
  ۔ ١کی مالکہ فاطمہ زہرا آل عمران ميں عظمت

  صلواة … آل ابراہيم ميں عظمت کی مالکہ مريم طاہره
  بلکہ مريم کا تذکره خدا نے کيا ہے۔ ‘ يہ ميں اپنی طرف سے نہيں کہہ رہا

مگر ان کے باپ کا بھی تذکره ہو گيا۔ اصل ميں تذکره مريم کا ہے مگر ان کے سفير ‘ اصل ميں تذکره تو مريم کا کيا
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  کا بھی تذکره ہو گيا۔ ١کا بھی ہو گيا۔ اصل ميں تذکره مريم کا ہے مگر عيسیٰ حضرت يحيٰی 
  ديکھيں! اصل ميں تذکره مريم کا کيا ہے؟ دو لفظوں ميں۔ 

  خدا نے تجھے مرتضٰی بنايا ہے۔ ‘ اے مريم! خدا نے تجھے مصطفی بنايا ہے
  اب دوسری طرف آيئے: 

‘ کا بھی تذکره ہو گيا ١کے باپ١کے تذکرے سے فاطمہ١مہمگر فاط‘ کا کيا گيا١اصل ميں تذکره فاطمہ زہرا
کا بھی تذکره ہو گيا۔ حديث کساء پڑھتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ ١کے بيٹوں١فاطمہ‘ کا بھی ہو گيا١کے شوہر١فاطمہ

  چادر ميں کون ہے؟ تو تعارف کس طرح کرايا جاتا ہے؟ 
يہاں ‘ ہيں۔ تو وہاں مريم کا تذکره موجود١و شہزادےکے د١فاطمہ‘ ١کا باپ١فاطمہ‘ ١يہ ان کے شوہر‘ ہے١يہ فاطمہ
  کا تذکره موجود و مقصود۔ ١فاطمہ

  ليکن۔ ‘ خدا نے تجھے چن ليا ہے اور خدا نے تجھے پاک بنايا ہے‘ ليکن مريم کے تذکرے ميں دو لفظ
  کا تذکره ہوا تو قرآن کہتا ہے: ١جب فاطمہ

  انما يريد هللا ليزھب عنکم 
کہا گيا ہے۔ قرآن مجيد ميں طہارت ١کو مجبتیٰ  ١کہا گيا ہے۔ قرآن مجيد ميں فاطمہ ١کو مصطفی١قرآن مجيد ميں فاطمہ

مصطفی اور ‘ دو لفظ ہيں قرآن مجيد ميں‘ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ مريم کے لئے‘ تطہير کا تذکره ہے‘ کا تذکره ہے
اجتٰبی بھی اور ‘ ارتضٰی بھی استعمال ہوا ‘کے لئے اصطٰفی بھی استعمال ہوا١طہارت۔ ليکن فاطمہ زہرا‘ لفظ مرتضیٰ 

اتطہيرا بھی استعمال ہوا تو مريم کے لئے دو لفظ اور ‘ تطہير بھی استعمال ہوا‘ ارادئہ خداوندی بھی استعمال ہوا
  کے لئے سات لفظ۔ اپنی طرف سے نہيں خہہ رہا بلکہ خدا نے ذکر کيا ہے۔ ١فاطمہ

گويا بتالنا مقصود ہے کہ مريم کے لئے دو لفظ ميں ‘ کے لئے سات لفظ١اب ديکھيں! مريم کے لئے دو لفظ اور فاطمہ
  کی طہارت کے لئے سات لفظ ہيں۔ ١تو فاطمہ

  
  صلواة 

تو ‘ تيرا بيٹا معصوم تھا‘ صرف يہی نہيں بلکہ مريم سے کہا جا سکتا ہے کہ اے مريم! ٹھيک ہے تيرا باپ معصوم تھا
  ليکن کيا کہنے! ‘ خود معصوم ہے

کے گياره ١فاطمہ‘ بھی معصوم١کے بيٹے١فاطمہ‘ بھی معصوم١کا شوہر١فاطمہ‘ کا باپ بھی معصوم١فاطمہ زہرا
  کا درجہ بڑا ہے۔ ١بھی معصوم۔ تو منزلت کے لحاظ سے فاطمہ١بيٹے

  ليکن۔ ‘ کا تذکره قرآن ميں کيا گيا ہے کہ کوئی عورت مقابلہ نہيں کر سکتی١منزلت کے لحاظ سے فاطمہ
  … کيا کہنے عيسائيوں کے

  انہوں نے اپنے نبی کی ماں کی اس قدر عزت کی کہ ان کو بڑھا کر خدا کے ساتھ مال ديا۔ 
  مسلمانو! 

کے الشے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نيچے  ١کو اس قدر گھٹايا کہ اہل بيت١تمہاری عزت کو کيا ہو گيا کہ تم نے اہل بيت
  روندے گئے۔ 

  پھر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ 
کو شہيد کر کے سر تن سے جدا کر ديا گيا ہے تو سر ايک ١ہے کہ جب اس نے ديکھا کہ امام حسين ايک شخص کہتا

  نيچی سيڑھی پر رکھا ہوا ہے۔ 
  اس شخص نے پوچھا: 

  يہ کون ہے؟ ‘ مجھے بتاؤ
  ہے۔ ١ابن فاطمہ١بتايا گيا کہ حسين

  کون ہے؟ ١اس نے پھر پوچھا کہ فاطمہ
  ے۔ کی بيٹی ہ١محمد ١بتايا گيا کہ فاطمہ

  جب يہ نام آيا تو اس شخص نے چيخ کر کہا کہ 
وه ايک جگہ پر ‘ مگر ان کا ايک گدھا جس پر وه سواری کرتے تھے‘ حضرت داؤد عليہ السالم اس دنيا ميں نہيں ہيں

  بيٹھا تو ہم نے وہاں زيارت گاه بنائی اور وہاں جا کر زيارت کرتے ہيں۔ 
کو ذبح کر کے اس ١کے بيٹے ١اور فاطمہ ١کی بيٹی فاطمہ١ہے کہ محمد ليکن مسلمانوں تمہاری غيرت کو کيا ہو گيا 
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  کی الش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہيں۔ 
  حضرات محترم! 

  … انسان حيران ره جاتا ہے کہ‘ پر اس قدر مصيبتيں آئيں کہ ان کا ذکر کيا جانا بہت مشکل ہے١اہل بيت
آخر ميں ايک شخص جاتا ہے ‘ ہر شخص اپنی اپنی جان کا نذرانہ پيش کرنے جا رہا ہے‘ ہےدسويں کا دن ميدان کربال 

  اور کہتا ہے: 
  ميں بھی جا کر جنگ کروں۔ ‘ مجھے اجازت ديجئے! ١موال

اگر اجازت لينی ‘ نے خود بھيجا مگر اسے کيا جواب ديتے ہيں کہ تجھے ميں اجازت نہيں دے سکتا١ہر کسی کو حسين
  ے پاس جاؤ۔ ک١ہے تو زينب

  آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجازت لينے واال کون تھا۔ 
کی خدمت ميں حاضر ہو ١زينب‘ آنکھوں ميں آنسو ہيں‘ سر جھکا ہوا ہے‘ کی خدمت ميں حاضر ہوتے ہيں١اب زينب

  مجھے اجازت ديجئے۔ ‘ اجازت کے لئے آيا ہوں! ١کر کہتے ہيں کہ شہزادی
  ئی گريہ کر رہے ہيں۔ دونوں بہن بھا‘ کھڑی ہيں١سامنے زينب
  فرماتی ہيں کہ ١تو جناب زينب

  بھيا! 
  تو ہمارے لشکر کا سپہ ساالر ہے۔ ‘ تمہيں کيسے اجازت دے دوں تو

  نے فرمايا کہ بھيا عباس! ١حضرت زينب
  زمين پر بيٹھ جاؤ۔ 

  بيٹھ گئی۔ ١عباس زمين پر بيٹھ گئے اور عباس کے سامنے زينب
  اب دونوں بہن بھائی بيٹھے ہيں۔ 

کی آنکھوں ميں آنسو ہيں اور زمين پر اپنے ہاتھوں سے لکيريں کھينچ رہی ہے اور رو رہی ١روايت ميں ہے کہ زينب
  عباس بھی رو رہے ہيں۔ ‘ روتی رہی١کافی دير تک زينب‘ ہے

  عباس ميں نے تمہيں زمين پر کيوں بٹؤايا ہے؟ عباس کہتے ہيں: ‘ پوچھتی ہے١اس کے بعد زينب
   !١شہزادی
  رو رہی ہے اور لکيريں کھينچ رہی ہے۔ ١ی زندگی ميں يہ پہال موقع ہے کہ زينبعباس ک

  نے کہا: ١جناب زينب
  بھيا! 

کی١ميرے بابا‘ کو بھی نہيں بتائی۔ جب ہم کوفہ ميں رہتے تھے١آج تجھے ايسی بات بتاتی ہوں جو ميں نے بھائی حسين
  نے کہا: ١بابا‘ ں اپنے کمرے ميں بيٹھی ہوئی تھیمي‘ آئے ١بابا‘ ايک دن ميں گھر ميں اکيلی تھی‘ شاہی تھی

  ادھر آؤ۔ ١زينب
  کے سامنے آ گئی۔ ١ميں بابا

  زمين پر بيٹھ گئے اور مجھے بھی زمين پر بٹھا ليا اور کافی دير تک روتے رہے۔ ١بابا
آج ‘ رتے تھےاس طرح گريہ تو نہيں ک١ميرے بابا‘ کو پہلے کبھی روتے نہيں ديکھا١ميں حيران تھی کہ ميں نے بابا

  کو کيا ہو گيا ہے۔ ١ان
  کون سی ايسی مصيبت آ پڑی کہ ميرے بابا رو رہے ہيں۔ 

  ميں نے پوچھا: 
   !١بابا
  کيوں رو رہے ہيں؟ ١آپ

  وه بات ميں نے کبھی کسی کو نہيں بتائی۔ ‘ تجھے ايک بات بتانا چاہتا ہوں! ١تو بابا فرمانے لگے کہ بيٹی
  وه بات کيا تھی؟ 
اسی کوفہ کے بازار ميں تيرے دونوں ہاتھ پس پشت بندھے ہوں گے ‘ ہ ايسا آئے گا کہ يہی کوفہ ہو گابيٹی ايک زمان

  اور تجھے قيد کر کے بازاروں اور درباروں ميں پھيرايا جائے گا۔ 
  عرض کرتی ہيں: ١جناب زينب

  کيا کہہ رہے ہيں؟ ١يہ آپ! ١بابا
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  مجھے کيسے قيد کيا جائے گا؟ 
  و گا؟ نہيں ہ١کيا ميرا حسين

  کيا ميرا عباس نہيں ہو گا؟ 
  کيا ميرا بيٹا علی اکبر نہيں ہو گا؟ 

  کيا ميرا بيٹا قاسم نہيں ہو گا؟ 
  جواب نہيں ديا۔ ‘ روتے رہے١ليکن بابا

  بھيا عباس! 
مجھے قيد کر کے کوفہ بھی لے جايا ‘ جب آپ مجھ سے اجازت لينے آئے تو مجھے يقين ہو گيا کہ ميرا پرده نہيں رہے

  وه وقت آ گيا ہے۔ ‘ ے گاجائ
کو وصيت ١بيٹے حسن‘ نے تمام بيٹوں کو باليا اور وصيتيں کر رہے ہيں١جب بستر مرگ پر پڑے تھے تو آپ١علی

  کی کہ 
  پھر ‘ سب کا خيال کرنا‘ امام ہيں١بيٹا! آپ

  روايت بتاتی ہے کہ ‘ کو باليا١بيٹے حسين
  کو گلے سے لگايا اور کافی دير تک روتے رہے۔ ١حسين

---------------------------------------------------   

  مجلس پنجم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  حضرات گرامی! 
تيرے ہی ‘ انسان پاک و پاکيزه لباس کے ساتھ بارگاه رب العزت ميں عرض کرتا ہے کہ پروردگار! ہم تيری ہی عبادت

تيرے عالوه کسی کے سامنے خم ‘ ہماری گردن صرف تيرے ہی سامنے جھکے گی‘ ہيں سامنے سر تسليم خم کرتے
  نہيں ہو گی۔ 

  کل ذکر کيا گيا تھا کہ ايسی ذوات مقدسہ کی ضرورت ہے کہ جو ہميں بتائيں کہ خدا کی عبادت کا طريقہ کار کيا ہے۔ 
  کون سا طريقہ خداوند عالم کے ہاں پسنديده ہے؟ 

  ا جاتا ہے؟ خدا کو سالم کس طرح کي
اس وقت تک ہم خدا کی عبادت ‘ نمونہ نہيں ہو گا‘ جب تک ہمارے سامنے کوئی ماڈل‘ جب کوئی بتانے واال نہيں ہو گا

  اس طرح نہيں کر سکيں گے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ صلواة 
  حضرت انسان کی پيدائش کا ذکرتے ہوئے خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے: 

  جکم من بطون امھا تنکم ال تعلمون شيئا وهللا اخر 
  ماؤں کے بطنوں سے کس حالت ميں؟ ‘ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسان! خداوند عالم نے تمہيں پيدا کيا

  بعد ميں ذکر کيا گيا: ‘ تمہيں کسی چيز کا علم نہيں تھا‘ کہ "اليعلمون" تم کچھ نہيں جانتے تھے
  و جعل لکم السمع 

سننے کی قوت دی اور تجھے ديکھنے کی قوت دی تاکہ اس کے ذريعے معلوم کرو اور خدا تک خداوند عالم نے نہيں 
  وسيلہ تالش کرو۔ 

  حضرت انسان ماں کے پيٹ سے جاہل پيدا ہوا۔ 
اب اگر اسے بتايا جائے کہ خداوند عالم کا علم اس کی ذات کا ‘ ظاہر ہے کہ جب انسان ماں کے بطن سے جاہل پيدا ہوا

کيونکہ جب انسان ماں کے بطن سے پيدا ہوا اسے کسی چيز کا علم ‘ و اس کے لئے سمجھنا مشکل ہو گاعين ہوتا ہے ت
اس کے عالوه اس بچے کو کسی چيز کا علم نہيں تھا۔ جب کچھ بڑا ہو گيا تو ‘ صرف يہ جانتا تھا کہ ميں ہوں‘ نہيں تھا

  ے ان کا علم ہوا۔ اس‘ سننے کے ساتھ ہے‘ جن کا تعلق ديکھنے کے ساتھ ہے‘ بعض چيزيں
محسوس کی جا سکتی ہيں۔ جيسے ماں ‘ جب اس سے بھی ذرا بڑا ہوا تو ايسی چيزيں کہ جو ديکھی تو نہيں جا سکتی

  اس کا اسے علم حاصل ہوا۔ ‘ کسی عزيز کی محبت يا کسی کا معذرت کرنا‘ باپ کی محبت
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ب وہاں سے علم حاصل کر رہا ہے۔ اب يہ علم اسے مکتب ميں داخل کروا ديا گيا اور ا‘ جب اس سے ذرا اور بڑا ہوا
اس کی طاقت ‘ اب اس کے بعد اس کے اندر ايک قوت پيدا ہو گئی کہ جتنا علم اسے حاصل ہوا‘ اس کی بنياد بن رہا ہے

  ان کا علم حاصل کر سکے۔ ‘ سے جو چيزيں اسے معلوم نہيں
  اس لحاظ سے انسان کی عقل کے چار درجے ہيں: 

  
  پہال درجہ 
اس کے ‘ کان وغيره سے حاصل ہوا ہے‘ اس علم کو علم درسی کہا جاتا ہے يعنی آنکھ‘ علم حاصل ہوتا ہےجس سے 

  عالوه اور کسی چيز کو سمجھ نہيں سکتا۔ 
  

  دوسرا درجہ 
  اس علم کو علم خيال کہتے ہيں۔ مثالً ‘ اب جو علم اسے حاصل ہوا‘ جب کچھ بڑا ہوا

  جھڑک رہا ہے۔ ‘ کون مجھے ڈانٹ رہا ہے‘ کا علم ہو گيااس کو اپنے پرائے ‘ محبت کا علم ہو گيا
  

  تيسرا درجہ 
  اس علم کو علم واہمی کہا جاتا ہے۔ 

فالں شہر ‘ فالں سے بڑا ہے‘ يعنی اس وقت يہ کچھ نہ کچھ معانی و معلوميت معلوم کر ليتا ہے کہ يہ شخص فالں ہے
  يہ شہر چھوٹا ہے۔ ‘ سے ہے

  فالں کم۔ ‘ فالں چيز زياده ہے
  

  چوتھا درجہ 
اب اس کے اندر کامل ہے۔ جتنا علم حاصل کرتا جائے ‘ اس کا علم اس حد تک پہنچتا ہے کہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے

اتنا ہی علم ميں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب يہ ہماری عقل کے چار درجے ہيں تو جيسا کہ ايک روز پہلے ذکر کيا گيا ‘ گا
‘ اس کے مقابلے ميں ايک پوری کائنات کی بھی ايک عقل ہے‘ کہتے ہيںکہ يہ انسان کی عقل جس کو عقل صغير 
اس کی بھی ايک عقل ‘ اس کی بھی ايک روح ہے‘ بمنزلہ ايک روح کے ہے‘ پوری کائنات بمنزلہ ايک جسم کے ہے

اسی طرح عقل کلی کے بھی چار ‘ تو جس طرح عقل انسانی کے چار درجے ہيں‘ اس کو عقل کلی کہا جاتا ہے‘ ہے
  جے ہيں: در
  

  پہال درجہ 
  ہيں۔ �١حضرت آدم

  ليکن وه علم اس قدر زياده تھاکہ فرشتوں سے بڑھ گيا۔ ‘ ناموں کا علم‘ جنہيں اسماء کا علم ديا گيا
  

  دوسرا درجہ 
  کو علم عطا فرمايا۔ �١جب کچھ ترقی ہوئی تو حضرت نوح

  ان کی اوالد کس قسم کی ہو گی؟ ‘ وں گیکا علم اس قدر تھا کہ آئنده آنے والی نسليں کس قسم کی ہ�١حضرت نوح
  

  تيسرا درجہ 
  اس قسم کا علم تھا جن کے متعلق قرآن مجيد فرماتا ہے: ‘ کا علم وه علم�١حضرت ابراہيم

  کذلک الذی ابراہيم ملکوت السموت واالرض 
  يہ تيسرے درجے کا علم تھا۔ 

  
  چوتھا درجہ 

 نے ارشاد فرمايا کہ �١ے ہوئے ميرے موالئے کائنات اميرالمومنينعلم کلی وه اس قدر زياده تھا کہ جس کا تذکره کرت
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خدا کی قسم! اس خالفت کی قميض فالں شخص نے زبردستی پہن لی۔ حاالنکہ اس قميض پہننے والے کو علم ہے کہ 
جس طرح چکی کے درميان اس کلی کا‘ ميرا مرتبہ اس خالفت کے ساتھ ايسا ہے‘ ميرا محل اس خالفت سے ايسے ہے

  جس پر چکی چلتی ہے۔ ‘ رتبہ ہوتا ہےم
  چکی تو ديکھی ہو گی۔ 

  اگرچہ شہر ميں يہ چيزيں کم ہوتی ہيں تو بہرحال۔ 
  اسی طرح ميرا مرتبہ اس خالفت کے ساتھ ہے۔ ‘ چکی ميں جيسے کيل ہوتا ہے کہ يہ چکی اس کے گرد گھومتی ہے

نہيں چلتی۔ يہی وجہ ہے جب انہيں ضرورت ميرے عالوه خالفت ‘ يعنی خالفت کی چکی ميرے گرد گھوم رہی ہے
  کے پاس جا کر اپنی مشکل کشائی کرواتے تھے۔ �١محسوس ہوتی تھی تو علی ابن ابی طالب

  
  صلواة 

  نے فرمايا: �١موالئے کائنات
مجھ سے علم کے سيالب بہہ رہے ہيں تاکہ توڑا سا علم ہے اور ميرے علم کی بلندی اس قدر ہے کہ پرنده بھی پر نہيں 

  اس بلندی کو چھو بھی نہيں سکتا۔ ‘ ار سکتام
  

  صلواة 
  تو آپ نے مالحظہ فرمايا کہ 

عقل کلی يعنی حقيقت محمديہ کے علم کا درجہ اس قدر ہے کہ وہاں علم کے سيالب بہہ رہے ہيں اور پرنده بھی اس 
  تو يہ عقل کا آخری درجہ ہے۔ ‘ بلندی تک نہيں پہنچ سکتا

اتنا علم نہ کسی نبی کے پاس ‘ کو خداوند عالم نے وديت کيا ہے ١قدر علم حقيقت محمديہاسی لئے کہا جاتا ہے کہ جس 
  نہ کسی ولی کے پاس تھا۔ ‘ تھا
  

  صلواة 
  حضرات محترم! 

  علم حاصل کرنے ميں کسی استاد کے محتاج ہيں۔ ‘ ديکھئے! اس دنيا ميں ہم جتنا علم سيکھتے ہيں
  ۔ بچہ جب پيدا ہوتا ہے تو بڑا بھی ہو جائے

  جب تک استاد نہ ہو علم حاصل نہيں کر سکتا۔ 
  تو گويا ہم جاہل ہيں اور علم حاصل کرنے کے لئے استاد کے محتاج ہيں۔ 

وه بھی تو ‘ سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ يہ استاد کيسا ہے؟ اس نے علم کہاں سے سيکھا ہے؟ آيا اس کا علم مادر زاد ہے
علم حاصل کرتے ‘ جتنے بھی لوگ ہيں‘ ليا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا جائے گااس نے بھی اپنے استاد سے علم ‘ جاہل تھا

اس ‘ وه تيسرے استاد سے علم حاصل کرتا ہے‘ اپنے اپنے استاد سے۔ وه استاد دوسرے سے علم حاصل کرتا ہے‘ ہيں
  طرح يہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ 

انہوں نے بھی ‘ ان کے استاد اسی قسم کے تھےاب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ علم حاصل کرنے والے تھے 
  کسی نہ کسی سے علم حاصل کيا۔ 

کيونکہ انہوں نے بھی علم کسی اور سے ‘ ہمارے استاد بھی ناقص‘ اگر سب اسی قسم کے ہيں تو جيسے ہم ناقص ہيں
  سب کے سب استاد ناقص ہوں گے۔ ‘ اسی طرح جتنا سلسلہ آگے چلتا جائے گا‘ حاصل کيا

طرح سب ناقص ہوں گے تو اگر پوری کائنات ميں ايسے ہی شاگرد ہوں اور ايسے ہی استاد تو استاد بھی تو جب اسی 
جاہل اور شاگرد بھی جاہل۔ تو استاد و شاگرد سب کے سب اسی قسم کے ہوں تو اس وقت کيا کہا جائے کہ اس کائنات 

  … ميں جتنے لوگ ہيں
  اب تو عربوں کی تعداد بھی بہت زياده ہے۔ 

ناقص تھ۔ے سب کے سب اسی ‘ سب کے سب لوگ جاہل تھے‘ ويا شروع سے لے کر آج تک جب سے کائنات بنیتو گ
سب کے ‘ جو سب کے سب ناقص ہيں‘ قسم کے تو نتيجہ کيا نکلے گا کہ يہ پوری کائنات ايسے لوگوں کا مجموعہ ہے

  سب جاہل ہيں۔ 
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  تو ہم عرض کريں گے کہ خدايا! 
  تيری ذات کامل ہے۔ 

  اس کا مطلب کيا ہو گا؟ ‘ کو کہتے ہيں جس ميں کمال ہو۔ يہ کہنا کہ تيری ذات ميں کمال ہے کامل اس
  کمال اور ہے۔ ‘ کہ تيری ذات اور ہے

  … بلکہ تيری ذات فوق الکمال ہے‘ بلکہ تيری ذات خود کمال ہے
  وه سب ناقص۔ ‘ ساری کی ساری مخلوق تو نے پيدا کی

  تيری ذات کا درجہ کمال سے بھی زياده ہے۔ ‘ ت فوق الکمال ہےتيری ذا‘ جب تيری ذات کمال قدرت ہے
  کسی ايسے کو تو پيدا فرمايا ہوتا جو کامل ہوتا۔ 

  جن کو پيدا کيا پوری کائنات ميں سب ناقص ہيں۔ 
وه سب انسان ناقص ہيں۔ تو گويا انسان بھی تو ہونا چاہئے کہ ‘ تو تيری ذات کمال قدرت سے لوگوں کو پيدا کر رہی ہے

تيرے جماالت کا مظہر ہوتا يعنی ‘ تيرے کماالت کا مظہر ہوتا‘ وه تيری صفات کا مظہر ہو‘ جس کو کامل کہا جائے
وه سب کے سب ‘ ليکن جن جن کو پيدا کيا‘ وه سارے ناقص۔ تو پيدا کرنے والے نے پيدا کيا‘ جتنے نظر آ رہے ہيں

  ناقص ہيں۔ 
تيری ‘ کسی کو تو ايسا بنايا ہوتا کہ وه ہر لحاظ سے کامل ہوتا خالق!‘ اب سب کی بازگشت خالق کی طرف جائے گی

  ذات کا نمونہ ہوتا۔ 
  

  صلواة 
  ناقص ہے۔ ‘ گويا سب شاگرد اساتذه کو ناقص کر رہے ہيں کہ جو کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ تہہ کرتا ہے

  تبھی تو اپنے نقص کو دور کرنے کے لئے کسی کے سامنے بيٹھتا ہے۔ 
تو خود کمال فوق الکمال کمال قدرت سے جن کو ‘ کے سب ناقص ہوئے تو خدايا! عجيب مخلوق ہے تيریتو جب سب 

  پيدا کيا وه سب ناقص۔ 
تو ضرورت ہے کہ خداوند عالم ايسی ذوات مقدسہ کو پيدا کرے کہ جو ذوات مقدسہ اپنے علم کے حصول کے لئے 

  کبھی کسی کے سامنے زانو تہہ نہ کرے۔ 
تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ايسی‘ ہ کسی سے پڑھنے والے ہوں گے تو سب ناقص ہوں گےاگر سبھی کسی ن

  وه اس وقت بھی عالم ہوں۔ ‘ ذوات مقدسہ ہوں جن کو جب پيدا کيا گيا
جب وه‘ تاکہ کہا جا سکے کہ اے انسان! ساری کائنات ناقصوں کا مجموعہ نہيں بلکہ ايسی ذوات مقدسہ بھی موجود ہيں

  انہيں کسی علم کی ضرورت نہيں ہوتی۔ صلواة ‘ کامل بن کر آئے‘ ئے علم لے کر آئےپيدا ہو
بلکہ ‘ کبھی کسی استاد سے علم حاصل نہ کريں‘ ايسی ذوات کی ضرورت ہے کہ وه کبھی کسی کے سامنے نہ بيٹھيں

   تاکہ يہ نہ کہا جا سکے کہ يہ کائنات ساری ناقصوں کا مجموعہ ہے۔‘ وه خدا سے پڑھ کر آئيں
باقی سب لوگوں نے ان ‘ نہيں! بلکہ اس کائنات ميں ايسی ذوات مقدسہ موجود ہيں جو خدا سے علم لے کر آئی ہيں‘ نہيں

يہ ‘ استاد اپنے استاد سے علم حاصل کرے گا‘ سے علم لينا ہے۔ گويا سب لوگ اپنے استاد سے علم حاصل کريں گے
کسی استاد سے علم حاصل نہيں بلکہ وه خدا سے علم لے کر  سلسلہ ايسے استاد تک پہنچے گا کہ جس استاد نے کبھی

  آيا ہو۔ 
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ وه کون ہيں جو خدا سے علم حاصل کر کے آئے ہيں؟ وه کون ہيں جنہوں نے علم خدا سے 

  ليا؟ 
  پہلے آپ تھوڑا سا سمجھ ليں۔ 

  ديکھئے! 
  ا عين ہے۔ ہم يہ کہتے ہيں کہ خداوند عالم کا علم اس کی ذات ک

  يعنی يہ نہيں کہا جا سکتا کہ خدا کی ذات اور ہے اور علم اور ہے۔ 
  تاکہ يہ کہا جا سکے کہ خدا کی ذات علم سے خالی تھی۔ 

  اب ظاہر ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا علم اس کی ذات کا عين ہے۔ 
پھر بھی ہمارا علم ‘ نہ کچھ ہميں ياد ہو گيادو چار کلمے پڑھے تو کچھ ‘ کچھ نہيں جانتے تھے‘ ہم تو جاہل پيدا ہوئے

اتنی جہالت کہ جس کا تصور بھی ‘ ناقص ہے۔ حقيقت ميں اگر ديکھا جائے تو علم بہت کم ہے اور جہالت بہت زياده
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  نہيں کيا جا سکتا۔ 
  مسئلہ پوچھا: ‘ ايک شخص ان کی خدمت ميں حاضر ہوا‘ ايک محقق بہت بڑے عالم تھے

  لے کا مجھے علم نہيں۔ اس مسئ‘ انہوں نے کہا
  دوسرے مسئلے کا سوال کيا۔ 

  کہنے لگے: 
  اس مسئلے کا بھی مجھے علم نہيں۔ 

  تين مسئلے پوچھے۔ 
  اس عالم نے کہا: 
  مجھے علم نہيں۔ 

  حيران ہو کر کہتا ہے: 
  تو وه عالم کہنے لگے کہ ‘ آپ کو ان مسائل کا بھی علم نہيں‘ آپ اتنے بڑے عالم ہيں

  و جسم ميں ڈھال ديا جائے تو وه اس قدر کم ہے کہ چڑيا بھی اسے اٹھا کر لے جائے۔ اگر ميرے علم ک
اور اگر جہالت کو جسم کی صورت ميں ڈھال ديا جائے تو وه اتنی زياده ہے کہ ہزاروں مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکيں 

  گے۔ 
  تو حقيقت ميں انسان ميں جہالت زياده پائی جاتی ہے۔ 

  و کيسے سمجھ سکتے ہيں کہ خداوند عالم کيا ہے اور اس کی ذات کيا؟ ت‘ ہم تو ہيں ہی جاہل
ايک ‘ ضرورت تھی کہ ايسی ذوات کو خدا پيدا کرے جو خدا سے علم لے کر آئيں۔ يعنی ايک لمحح بھی ايسا نہ ہو

جيسے يہ پيدا ان کے علم کو ديکھ کر ہم يہ کہہ سکيں کہ ‘ سيکنڈ بھی ايسا تصور نہ کيا جائے کہ وه علم سے خالی ہيں
  عالم تھے۔ ان کا علم ان کی ذات پر الزم ہے اور ان کے خالق کا علم کيا ہو گا۔ صلواة ‘ ہوتے ہيں

  اس کی ذات عين ہے اور وه کون ذوات ہيں جو خدا سے علم لے کر آئيں۔ 
  ارشادات رب العزت ہوتا ہے۔ 

  الرحمن علم القرآن خلق االنسان علمہ البيان 
  ت کرتے رہتے ہيں۔ سورئہ رحمن آپ تالو

  الرحمن علم القرآن 
  تعليم کے بعد ذکر ہے: ‘ رحمن نے کس کو قرآن کی تعليم دی؟ رحمن نے قرآن کی تعليم دی

  خلق االنسان 
  "انسان کو خلق کيا۔" 

  علمہ البيان 
  "خلق کرنے بعد اسے بيان کی تعليم دی۔" 

  اب ان آيات کو مالحظہ فرمائيں کہ 
تو گويا بتانا مقصود ہے کہ ايسی ذوات مقدسہ موجود ‘ پھر اس کے بعد علم بيان‘ نسان بعد ميںخلقت ا‘ علم قرآن پہلے

  پيدائش بعد ميں کی گئی ہے۔ ‘ ہيں کہ جن کو علم قرآن پہلے ديا گيا ہے
  … توجہ ہے نا

کبھی کسی کے علم کے لئے وه ‘ بتانا مقصود ہے کہ ايسی ذوات مقدسہ ہيں کہ جب وه پيدا ہوئيں تو علم لے کر آئيں
  سامنے نہيں جھکيں۔ 

  وه کون ذوات ہيں؟ 
  دوسری آيت ميں ارشادات رب العزت ہوتا ہے: 

  ال تعجل بالقران من قبل ان تقضٰی اليک وحيہ 
کا کوئی کلمہ نہيں کہتے کہ حضرت رسالتمآب آگے آگے پڑھنا شروع کر ديتے �١وحی نازل ہوئی کہ ابھی جبرائيل

  ہيں۔ 
   تو قرآن کہہ رہا ہے:

  اے ميرے حبيب۔ 
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  قرآن سنا رہے ہوں تو خود آگے آگے پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ �١جب جبرائيل
  توجہ فرمائيں۔ 

  کو قرآن کا علم تھا۔ ١رسول هللا ‘ گويا اس کا مطلب يہ ہوا کہ نزول قرآن سے پہلے
سے پہلے جب قرآن آگے آگے پڑھنا شروع کر ديتے تو قرآن کے نزول ١آيت شروع کرتے تو حضور �١ادھر جبرائيل

  کا علم ہے تو اس کا مطلب کيا ہوا؟ 
يہ نہيں کہ پہلے پيدا کيا گيا اور بعد ميں علم ديا‘ کو پيدا کيا گيا تو پيدائش کے ساتھ ان کو علم ديا گيا ١کہ جب رسالتمآب

  گيا۔ 
  

  صلواة 
  … کو�١کوشش کرتے ہيں کہ سمجھائيں کہ اہل بيت

  لب واضح ہو جاتے ہيں۔ اس پوری آيت کو پڑھا جائے تو مطا
  ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: 

  اے ميرے حبيب۔ 
  نبوت کے اعالن سے پہلے کبھی آپنے لکھا نہيں۔ ‘ نبوت کے اعالن سے پہلے آپنے کبھی کوئی کتاب نہيں پڑھی

  اس آيت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مذاہب نے يہ کہہ ديا ہے کہ رسول هللا ان پڑھ تھے۔ 
  ر کہنے لگے کہ اے محمد پڑھئے۔ آئے او�١جبرائيل

نے ايسا دبايا کہ حضرت کے پسينے بھی چھوٹ گئے �١کيسے پڑھوں تو جبرائيل‘ وه کہنے لگے ميں تو ان پڑھ ہوں
  اور پڑھنا بھی شروع کر ديا۔ 

  تو سامنے اس آيت کو رکھا گيا ہے۔ 
  اس آيت کے الفاظ۔ 
  اے ميرے حبيب! 

  پ نے کبھی لکھا بھی نہيں۔ آ‘ آپ پہلے کتاب بھی نہيں پڑھتے تھے
کيا پڑھے لکھے نہيں تھے؟ اس کا جواب خود آيت دے ‘ سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ يہ کيوں کہا؟ کيا حضرت ان پڑھ تھے

  رہی ہے: 
  ازاالتبلغ المبتلون 

‘ کی نبوت ميں شک کرتے١اگر آپ پہلے لکھتے ہوئے تو باطل پرست لوگ آپ ‘ اگر آپ پہلے کتابيں پڑھتے ہوتے
  ہتے کہ کتابيں پڑھ پڑھ کے ہم کو بتا رہے ہيں۔ ک

  اگر لکھتے ہوتے تو وه کہتے کہ لوگوں سے اقتباسات لے کر اس کو قرآن بنا کر ہمارے سامنے پيش کر رہے ہيں۔ 
باطل پرست ‘ تاکہ لوگ اشکال نہ کريں‘ پہلے کبھی نہيں کہا کہ لکھو‘ کو پہلے کبھی نہيں کہا کہ کتابيں پڑھو١تو آپ
  وی کی طرف نہ چلے جائيں۔ غلط ر

  اب سوال يہ ہے کہ علم تھا يا نہيں تھا۔ اس سے اگلی آيت مالحظہ ہو: 
  بل ھوايت بينت فی صدور الذين او اتوالعلم 

جن کو خداوند عالم نے‘ يہ ان کے سينے ميں موجود ہيں‘ قرآن کريم ميں ارشاد ہو رہا ہے کہ يہ آيات کے واضحات ہيں
  علم ديا ہے۔ 

ليکن صرف اس لئے کہ لوگ‘ ان آيات کا‘ علم ديا گيا ہے پيدائش کے وقت ١ب يہ ہوا کہ اے ميرے حبيب! تجھیتو مطل
کو  ١علم آپ‘ کو اجازت نہيں تھی کتابيں لکھنے کی١آپ‘ کو اجازت نہيں تھی کتابيں پڑھنے کی١آپ‘ اشکال نہ کريں

  پہلے عطا کيا گيا تھا۔ 
  تو ارشاد خداوندی ہوا: 

  يتينا اال الظلمون  وما يجھد يا
  کوئی ظالم ہی ہو گا جو آپ کو ان پڑھ کہے گا۔ 

  پيدائش بعد ميں کی گئی۔ ‘ ورنہ آپ کو علم پہلے ديا گيا
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  صلواة 
  سامعين محترم! 

‘ کبھی کسی استاد کی ضرورت نہيں پڑی‘ يہ وه ذوات ہيں جنہوں نے انسانيت کی الج رکھ لی۔ ان کو علم پہلے ديا گيا
کسی ‘ مقدسہ نہ ہوتيں تو کہا جا سکتا تھا کہ خدا نے جتنے انسانوں کو پيدا کيا وه سب کے سب ناقص ہيں اگر يہ ذوات

  کو کامل تو بناتا۔ 
  خدا نے ان ذوات مقدسہ کو پيدا کر کے فرمايا: 

ہ سب کچھ ي‘ يہ ذوات تمہارے لئے ماڈل ہيں‘ يہ ذوات تمہارے لئے اسوئہ ہيں‘ "لوگو! يہ ذوات تمہارے لئے نمونہ ہيں
اس کمال کو ديکھ کر تم بھی ‘ تو ميں نے کمال کو پيدا کيا ہے‘ خداوند سے لے کر آتے ہيں۔ ان کا کام تمہيں بتانا ہے

  اپنی زندگيوں کو کامل بنا سکو۔" 
  

  صلواة 
ر کيا گيا خداوند عالم نے ان کے جسموں کو پاک و پاکيزه بنايا ہے اور ان کی روح کو ظاہر بنايا ہے۔ جيسا کہ پہلے ذک

ان کے ارواح بھی پاک۔‘ تھا کہ اس کائنات کی خلقت سے پہلے ان کے نور کو خلق کيا گيا تو ان کے جسم بھی پاک ہيں
نہ کسی قسم کا نقص پايا جاتا ہے۔ اسی لئے زيارت پڑھتے ہيں ‘ ان ميں کسی قسم کی کمی نہيں پائی جاتی‘ يہ طاہر ہيں

  تو آپ پڑھتے ہيں۔ 
  و علی ارواحکم و علی اجسادکم وعلی اجسامکم صلوت هللا عليکم 

  کيا کہتے ہيں؟ 
هللا کی رحمت ہو تمہارے جسد ‘ تمہاری روح پر۔ هللا کی رحمت ہو تمہارے جسم پر‘ کہ هللا کی رحمت ہو کن پر؟ تم پر

  روح پر بھی۔ ‘ جسد پر بھی ہے‘ جسم پر بھی ہے‘ هللا کی رحمت ہو تو رحمت بدن پر بھی ہے‘ پر
  ان کا جسم بھی پاک و پاکيزه۔ ‘ روح بھی ان کی پاک و پاکيزه گويا کہ

  سوال يہ اٹھتا ہے کہ 
  کيا کبھی ان ميں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ 

  کبھی ان کو نسيان ہو سکتا ہے؟ 
  کبھی ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کہنے والے کہتے ہيں اور کسی نے کہہ ديا: ‘ معاذ هللا

  ان الرجل ال 
تدبر کيا جائے حديث‘ اشکال کيا گيا۔ اگر غور و فکر کيا جائے‘ کی ذات کوئی غلط بات کہہ رہی ہے١ضرتمعاذ هللا! ح

کوئی ‘ سے قطعاً کوئی غلطی�١قرآن مجيد کی آيات کا تدبر کيا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ اہل بيت‘ کا
يعنی پريشانی ‘ بخار آ سکتا ہے‘ ہو سکتے ہيں بيمار‘ کمزوری نہيں ہو سکتی۔ کمزوری کا مطلب يہ نہيں کہ نقص ہے

جہاں ‘ جہاں تک دماغ کا تعلق ہے‘ ليکن جہاں تک روحانيت کا تعلق ہے‘ ہو سکتی ہے۔ يہ ساری چيزيں ہو سکتی ہيں
بدن ميں کمزوری ہو سکتی ‘ ان ميں کبھی کوئی نقص نہيں ہو سکتا‘ جہاں تک مغز کا تعلق ہے‘ تک سر کا تعلق ہے

  ہے۔ 
اپنی بيٹی سيده ‘ تشريف التے ہيں١اس ميں کہا گيا ہے کہ حضرت رسالتمآب‘ پ حديث کساء ميں پڑھتے ہيںجيسے آ

  کے ہاں۔ �١فاطمة الزہرا 
  

  صلواة 
  ميں اپنے بدن ميں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ! �١اے ميری بيٹی فاطمہ‘ فرماتے ہيں

  ديکھئے! 
ميں بھی۔ اب ديکھئے کہ بدن کے ساتھ تين لفظ اور استعمال ہوتے  عربی‘ بدن پنجابی زبان ميں بھی استعمال ہوتا ہے

  بدن۔ ايک چيز مگر نہيں ان ميں بھی فرق ہے۔ ‘ جسد‘ جسم‘ ہيں
جسد اس وقت جسم کو کہتے ہيں جب وه روح سے ‘ ليکن جہاں تک جسد کا تعلق ہے‘ پورے جسم کو کہتے ہيں‘ جسم

  خالی ہو جائے۔ 
  قدرت ہوتا ہے: جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد 
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  وما جعلنھم جسد اال يا کلون الطعام 
  کا خالی جسد ايسا نہيں بنايا کہ آپ کو نہ طعام يا مزاج کی ضرورت نہ ہو۔" ١ہم نے آپ! ١"اے نبی

  سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا کہالتا ہے جسم۔ ‘ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر روح نہ ہو
باقی بدن ميں ‘ کمزوری سر ميں بھی ہوتی ہے‘ کہ ميرے جسم ميں کمزوری محسوس ہو رہی ہے يہاں پر نہيں کہا گيا

  بھی ہوتی ہے۔ 
  فرما رہے ہيں کہ ١حضرت

  انی الجد فی بدنی ضعفا 
  بدن کہالتا ہے۔ ‘ سر سے نيچے جتنا بدن ہے‘ جہاں تک بدن کا تعلق ہے

ں کہ يہ ميرا کام کروا دے گا ليکن وه نہيں مانتا۔ اب آپ کسی افسر کے پاس کسی سفارش کرنے والے کو لے جاتے ہي
آپ کوشش کريں گے کہ اس يعنی پہلے والے سفارشی سے کوئی اعلٰی قسم کا سفارشی لے کر جاؤں تاکہ وه افسر يہ نہ 

  لٰہذا اسے بھی نہيں مانتا۔ ‘ کہہ سکے کہ ميں نے پہلے والی سفارش نہيں مانی
  اعت کے معنی دربار خداوندی ميں پيشگی ہے۔ کی شف�١ابراہيم خليل هللا… تو اب

  خدايا! 
  کا والدت آسان کر دے۔ �١تجھے واسطہ ہے ابراہيم خليل هللا

  کام نہيں ہوا۔ … والدت آسان نہيں
  اب فاطمہ سفارش کر رہی ہيں۔ 

  تو اب معلوم ہوا کہ يہ سفارش پہلی سفارش اعلٰی ہے۔ 
  تبھی تو دعا قبول ہو رہی ہے۔ 

  خدايا! 
  واسطہ ہے ميرے اس بيٹے کا جو ميرے بطن ميں ہے اس کے صدقہ ميں والدت آسان کر دے۔ تجھے 

  يہ کہنا تھا کہ ديوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئيں۔ 
  وہی بيان کروں گا۔ ‘ آج کی مجلس کے ساتھ جن چيزوں کا ذکر ہے‘ بہرحال ميرا مقصود روايتيں بيان کرنا نہيں

  ہوئے خانہ کعبہ ميں۔ پيدا �١علی
نے �١علی‘ نے اپنی آنکھيں نہيں کھوليں�١جس طرح عام لوگ روتے ہيں۔ علی‘ پيدا ہوئے تو روئے نہيں�١جب علی

آنکھيں نہ کھولے تو سمجھتے ہيں ‘ اپنی ماں کا دودھ نہيں پيا۔ ظاہر ہے بچہ ايسا کرے تو والدين پريشان ہو جاتے ہيں
  مہ بنت اسد اس لحاظ سے پريشان تھيں۔ تو جناب فاط‘ کہ بچہ نابينا ہے

  نے آنکھيں بھی کھوليں اور ايک کلمہ بھی کہا: �١تشريف الئے تو علی١ليکن جب جناب رسالتمآب
  السالم عليکم يا رسول هللا 

  
  صلواة 

  سبحان هللا! 
  جواباً فرماتے ہيں: ١تو رسالتمآب

  السالم عليک يا وصی هللا 
  حضرات محترم! 

  کيا رسالتمآب اپنی نبوت کا اعالن کر چکے تھے؟ ‘ پيدا ہوئے�١ہوں کہ جس وقت علی ميں آپ سے پوچھتا
اس کے باوجود پيدا ہونے واال بچہ پہلی گفتگو يہی کرتا ہے کہ السالم ‘ ابھی تک نبوت کا اعالن نہيں ہوا‘ بالکل نہيں

  کی واليت کا اعالن بھی ہو چکا ہے۔ �١اسی طرح علی‘ عليک يا رسول هللا
  … نہيںہرگز 

  کی واليت کا اعالن کيسا؟ �١کی نبوت کا اعالن نہيں ہوا تو علی١جب نبی
  فرماتے ہيں: ١تو جواب ميں رسول هللا
  عليک السالم يا ولی هللا 

جانتے تھے کہ محمد هللا کے رسول ہيں اور اعالن واليت �١تو گويا يہ بتالنا مقصود ہے کہ اعالن نبوت سے پہلے علی
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  هللا کے وصی ہيں۔ �١تھے کہ علی سے پہلے رسول جانتے
  

  صلواة 
  سبحان هللا! … نعرئہ حيدری

  حضرات محترم! 
  تھوڑی سی توجہ چاہئے۔ 

بلکہ مومن ہوتا ہی وہی ‘ تصور نہيں کيا جا سکتا کہ کوئی مومن نماز نہ پڑھتا ہو‘ آپ مومنين حضرات تشريف فرما ہيں
  ی ہو۔ جس نے کبھی نماز ترک نہ ک‘ ہے جو نماز کا پابند ہو

  کيوں؟ 
اگر اتنا کمزور ‘ اس لئے کہ نماز کا حکم انسان کو اس طرح ديا گيا ہے کہ اے انسان! ہر روز کھڑے ہو کر نماز پڑھو

پھر اجازت ہے کہ بيٹھ کر نماز پڑھ۔ اگر بيٹھ کر بھی نماز نہيں‘ بيمار ہے کہ سہارا لے کر بھی کھڑا نہيں ہو سکتا‘ ہے
ہے کہ دائيں جانب ليٹ کر نماز پڑھ۔ اگر دائيں جانب نہيں ليٹ سکتا تو حکم ہے کہ بائيں  پھر حکم ديا گيا‘ پڑھ سکتا

جانب ليٹ کر نماز پڑھ۔ اگر اتنا ہی بيمار ہے کہ بائيں جانب بھی نہيں ليٹ سکتا تو اسے حکم ديا گيا ہے کہ پشت کے بل
يں ليٹ سکتا تو اسے حکم ديا گيا ہے کہ سر ليٹ جائے اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر کوئی پشت کے بل بھی نہ

زياده نيچے کرو سجده ہو رہا ‘ کے اشارے سے نماز پڑھے۔ تھوڑا سا سر نيچے کرو سمجھ لو کہ رجوع ہو رہا ہے
ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا بيمار ہے کہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہيں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ آنکھ کے اشارے 

کسی بھی حالت ميں معاف نہيں۔ اگر کوئی شخص آنکھ کے اشارے سے بھی نماز نہيں پڑھ نماز ‘ سے نماز پڑھے
سکتا تو دل ميں تصور کرے کہ ميں نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر کوئی اتنا انتہاء کو پہنچ چکا ہو کہ دل سے قصد بھی 

  نہيں کر سکتا تو گويا اس حالت ميں وه جا چکا ہے۔ 
  روری ہے اور نماز کی کوئی معافی نہ ہے۔ نماز ض‘ جب تک انسان زنده ہے

  ماشاء هللا! 
  آپ سبھی نمازی ہيں۔ 

کسی بچے نے پيشاب کر ديا ہے۔ مسجد تو بہت بڑی ‘ ديکھا کہ مسجد ميں نجاست پڑی ہے‘ اب نمازی مسجد ميں گيا
دوسری جگہ نماز کيا انسان کو يہ حق حاصل نہيں کہ جہاں نجاست پڑی ہے وه جگہ چھوڑ کر ‘ جگہ پر بنی ہوئی ہے

  پڑھ لے؟ 
  حکم ديا گيا ہے کہ 

  پھر نماز پڑھے۔ ‘ پہلے مسجد کو پاک کرے
‘ حکم ہے کہ اور آدمی اکٹھے کرو‘ مسجد کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر انسان اکيال ہے مسجد کو پاک نہيں کر سکتا

  پھر نماز پڑھو۔ ‘ پہلے مسجد کو پاک و صاف کرو
  ہے۔  تو مسجد کا پاک کرنا کتنا ضروری

اگر کوئی آدمی جذب کی حالت ميں مسجد ميں جائے تو اسے اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وه ايک دروازے سے جائے 
‘ وه نہ تو وہاں ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چيز رکھ سکتا ہے‘ اور جلدی جلدی دوسرے دروازے سے نکل جائے

  يں رکھ سکتا۔ اگر مسجد الحرام يا مسجد نبوی ہو تو وہاں آدمی قدم تک نہ
اگر نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کا‘ مسجد کو نجس کرنا ناجائز‘ گويا مطلب يہ ہوا کہ نجس ہو کر مسجد ميں جانا ناجائز

  پہلے پاک کرنا بعد ميں نماز پڑھنا شرط ہے۔ 
  يہ مسئلہ واضح ہو گيا۔ 

  حضرات محترم! 
اری عورتيں زچگی کی حالت ميں نجس ہوتی ہيں۔ جس طرح ہم… جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ ميں داخل ہوئيں تو

  بعد ميں غسل دے کر اسے پاک کيا جاتا ہے۔ ‘ وه بھی نجس‘ بچہ پيدا ہوتا ہے
جس طرح عام عورتوں کی ہوتی ‘ تو سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ معاذ هللا! فاطمہ بنت اسد کی حالت بھی اسی طرح تھی

عورتوں کا بچہ ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کا بچہ ہو تو اشکال الزم آئے  جس طرح عام‘ ہے؟ ان کا بچہ بھی اسی طرح تھا
  گا۔ 

  اے هللا! 
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تو لوگوں کو تو کہتا ہے کہ مسجد کو نجس کرنا ناجائز ہے اور اگر نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کا دور کرنا واجب ہے۔ 
  … اور خود

ليکن خداوند عالم ايسا کام نہيں کرتا کہ جس سے ‘ ائےمعاذ هللا! فاطمہ بنت اسد کو بھيج رہا ہے کہ خانہ کعبہ نجس ہو ج
اس بات کی دليل ہے کہ جس طرح دوسری عورتيں ‘ دوسروں کو روکے۔ تو فاطمہ بنت اسد کو کعبہ کے اندر بھيجا

  … اس طرح فاطمہ بنت اسد نہيں‘ زچگی کے وقت نجس ہو جاتی ہيں
  چہ بھی پاک ہے۔ ب‘ نہ بچہ نجس ہے۔ فاطمہ بھی پاک ہے‘ نہ فاطمہ نجس ہيں

  لٰہذا خانہ کعبہ کے اندر بھيج ديا۔ 
  مسلمانو! 

  مجھے بتاؤ کہ 
  کافر ہو اور کافر ہوتے ہوئے بھی پاک ہو؟ 

  کيا کافر بھی کبھی پاک ہو سکتا ہے؟ 
  گويا فاطمہ کا کعبہ کے اندر جانا اور خدا کا خود بھيجنا۔ 

  خدا نے خود بھيجا ہے۔ ‘ فاطمہ خود نہيں گئيں
  بلکہ ديوار کعبہ شق ہوئی ہے۔ ‘ سے نہيں گئيںدروازے 

  تو فاطمہ کو کعبہ کے اندر بھيجنا اس بات کی دليل ہے کہ 
  تبھی تو خانہ کعبہ ميں آئيں۔ ‘ بلکہ ايمان کے اعلٰی درجے پر فائز ہيں‘ فاطمہ نہ صرف مومنہ ہيں

  
  صلواة 

يہ بيت المقدس ‘ ا ہے کہ مريم باہر چلی جاؤعجيب بات ہے کہ جب حضرت مريم کی زچگی کا وقت آتا ہے تو کہا جات
  زچہ خانہ نہيں۔ ‘ ہے

ليکن پھر بھی يہ کہہ کر نکال ديا جاتا ہے کہ يہ بيت ‘ حضرت مريم کا بيٹا‘ اب ديکھئے! حضرت مريم خود معصوم
ٰی ميں مسجد اقص‘ يہاں پيدائش نہيں ہو سکتی۔ حاالنکہ حضرت مريم کی رہائش گاه ہی بيت المقدس ہے‘ المقدس ہے

  سکونت پذير ہيں۔ 
  تو اب ہے ناحيرانی والی بات ! 

  خدايا! 
اسے تو اقصٰی سے باہر بھيج رہا ہے اور فاطمہ بنت اسد ‘ اس کا بيٹا معصوم‘ عجيب بات ہے کہ مريم خود معصوم

  جس کو دوسرے مذاہب والے کافر کہتے ہيں۔ معاذهللا! … کو
  ديوار کعبہ شق کر کے اندر بھيج رہا ہے۔ 

جبھی تو خانہ کعبہ ميں ‘ مريم کی طہارت سے زياده ہے‘ يا بتانا مقصود ہے کہ اسالم کا پرچار کرنے والی طہارتگو
  بھيجا گيا۔ 

اور مريم �١اتنی عظمت عيسیٰ ‘ نے جتنی عظمت پيدا کی ہے�١کے! علی ابن ابی طالب�١کيا کہنے موالئے کائنات
  نے پيدا نہيں کی۔ 

  وقت نہيں کہ تفصيل سے بيان کروں۔ ‘ ذکره مقصود ہےکی صرف ايک خصوصيت کا ت�١علی
  

  صلواة 
سال  ١٣پہلے مکہ مکرمہ ميں ‘ سال تک تبليغ احکام خداوندی لوگوں تک پہنچايا ٢٣جناب رسالتمآب نے اس دنيا ميں 

 ليکن‘ کرتے رہے‘ مسلمان جتنی سازشيں کر سکتے تھے‘ سال مدينے ميں رہے۔ تکليفيں برداشت کرتے رہے ١٠اور 
سال کی محنت سے احکام خداوندی کو لوگوں  ٢٣دن رات ايک کر کے ‘ جناب رسالتمآب نے اپنا مشن ترک نہيں کيا

  تک پہنچايا۔ 
  کا شکريہ ادا کرتا اور کہتا: ١اب ہونا تو يہ چاہئے تھا کہ خداوند عالم اس محنت پر رسالتمآب

کے واپس آ رہے ہيں تو کہا جا رہا ہے کہ  آخری حج کر… جب… ليکن‘ اے ميرے حبيب! آپ نے بڑی محنت کی ہے
اس حکم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر اس حکم کو لوگوں تک نہ پہنچايا تو ‘ ايک کام باقی ره گيا ہے… اے ميرے حبيب!
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  گويا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہيں کيا۔ 
کم لوگوں تک نہ پہنچايا تو سال محنت کی ہے مگر پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ يہ ح ٢٣‘ کی شخصيت١رسول اعظم

  آپنے رسالت کا کوئی کام نہيں کيا۔ ساری محنت رائيگاں جا رہی ہے۔ 
مگر يہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن ‘ اگر يہ روايت کسی آدمی کی ہوتی تو ميں کبھی بھی آپ کے گوش گزار نہ کرتا

  حکيم کا انکار تو نہيں کيا جا سکتا۔ 
  ارشاد ہوتا ہے: 
  بلغ ما انزل من  يا يھا الرسول

  اے ميرے رسول! 
  ٰيسين نہيں کہا گيا بلکہ جو ان کا منصب تھا اس کا ذکر کيا گيا کہ ‘ مدثر‘ مزمل‘ حبيب نہيں کہا گيا‘ نبی نہيں کہا گيا

  اے ميرے رسول! 
وئی کام اگر تو نے يہ کام نہ کيا تو گويا رسالت کا ک‘ اس کو لوگوں تک پہنچا دے‘ طرف جو حخم نازل ہوا ہے١تيری

  بھی نہيں کيا۔ 
بمنزلہ ايک جسد کے ہيں اور جو ‘ يہ بمنزلہ ايک ڈھانچے کے ہيں‘ يہ کہنا مقصود ہے کہ رسالت کی جتنی تبليغ ہوئی

تو اتنا بڑا حکم ‘ اعمال زنده ہوں‘ کہ وه حکم آ جائے تو اعمال مفيد ہوں گے‘ حکم ديا جا رہا ہے وه ايک روح کے لئے
  آ رہا ہے۔ 
  دا ہوتا ہے کہ آخر وه حکم ہے کيا؟ سوال يہ پي

مگر ان کا حکم تو ‘ کوئی کہتا ہے يہ حکم روزه کا ہے اور کوئی کہتا کہ حج کا‘ نماز کا حکم ہو گا‘ کوئی کہتا ہے
لوگ بڑی ‘ پہلے ہی آ گيا تھا۔ تو پھر يہ ايسا کون سا ہے کہ جس کو روح کہا جا سکے؟ جس سے تمام اعمال زنده ہوں

  ے رہے۔ بڑی باتيں کرت
اب اس حکم کو پہنچانا ہے تو تمام اعمال کی روح اس نے بننا ہے۔ وه روح اگر موجود ہو گی تو رسالت کے احکام بھی

  ورنہ کچھ بھی زنده نہ رہے گا۔ ‘ تمام اعمال بھی زنده‘ زنده
ے مقررين بيان جيس‘ پالنوں کا ممبر بنايا‘ اس حکم کو پہنچانے کے لئے جناب رسالتمآب ايک جگہ تشريف لے گئے

  لوگوں کو کہنے لگے: ‘ اس کے بعد تبليغ کی‘ کرتے رہتے ہيں
  اے لوگو! 

  جس طرح تبليغ کرنے کا حق تھا ميں نے کی ہے يا نہيں؟ ‘ بتاؤ
  کہا: ‘ کا مجمع تھا �صحابہ کرام

  يا رسول هللا! 
  جس طرح تبليغ کا حق تھا۔ ‘ آپ نے بہترين تبليغ کی ه ے

  پھر دوسرا سوال کيا کہ 
مجھے بتاؤ جب معامالت ميرے اور تمہارے درميان طے ہو جائيں تو تمہارے نفسوں پر ميں زياده حاکم ہوں يا تم خود؟ 

  سب نے کہا: 
  کی ذات زياده حاکم ہے۔ ١يا حضرت! آپ

  يہ سب پوچھنے کے بعد کيا کہا؟ 
  ميرے قريب آؤ۔ ! �١ياعلی

  ۔ �١اور قريب آ جاؤ ياعلی
کو اتنا بلند کيا کہ بغلوں کی سفيدی نظر �١علی ابن ابی طالب… پھر… دفعہ اور قريب کياقريب آئے تو تيسری �١علی

  آنے لگی اور فرمانے لگے: 
  من کنت موال فھذا علی موال 
  موال ہے۔ �١اس اس کا يہ علی‘ جس جس کا ميں موال ہوں

  يا رسول هللا! 
کو نہ جانتا تھا کہ �١کون تھا؟ جو علی‘ ہی بتا ديتے ويسے‘ کو پکڑ کر بلند کرنا�١کيا ضروری تھا علی ابن ابی طالب

  اصل ميں شاگرد تين قسم کے ہوتے ہيں: ‘ فرمائيں گے ١کی معرفت نہ تھی۔ تو رسول هللا�١جس کو علی
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  کچھ سمجھائے وه اس سے آگے بھی سمجھ جاتے ہيں۔ ‘ استاد کچھ کہے‘ بعض شاگرد زيرک قسم کے ہوتے ہيں
پھر استاد پوری توجہ دالتا ‘ استاد کچھ سمجھائے ان کو سمجھ نہيں آتی‘ متوسط قسم کےبعض شاگرد ايسے ہوتے ہيں 

‘ ہے تو وه سمجھ جاتے ہيں۔ بعض شاگرد اس قسم کے بھی ہوتے ہيں کہ ان کو بے شک بار بار بھی سمجھايا جائے
  انہيں کچھ پتہ نہيں چلتا کہ استاد کيا کہہ رہا ہے۔ 

  ن طرح کے تھے: جناب رسالتمآب کے شاگرد بھی تي
ليکن ہمارے لئے ‘ بعض ايسے تھے کہ رسول هللا نے ايک بار بتايا تو وه کہتے تھے کہ رسول هللا نے تو ايک باب بتايا

  ہزار باب کھل گئے۔ 
  کچھ ايسے شاگرد تھے کہ رسول هللا ! ايک دفعہ بتاتے تو وه سمجھ جاتے تھے۔ 

ليکن جب دربار رسالت سے باہر نکلتے تو ‘ حکام خداوند عالم بتاتےا‘ تبليغ کرتے ١کچھ ايسے بھی تھے کہ رسول هللا
  ايک دوسرے سے پوچھتے کہ رسول هللا نے ابھی کيا کہا تھا؟ 

  واز قال رسول هللا 
  ابھی کہہ رہے تھے۔  ١رسول هللا

ا تذکره ہو کوئی اور نہيں جس ک�١تو ايسے لوگوں کے لئے ضرورت تھی اس امر کی تاکہ انہيں يقين ہو جائے کہ علی
  جس کی واليت کا تذکره ہو رہا ہے۔ ‘ ہے�١کو پکڑ کر بلند کر کے بتايا ہے کہ يہ وه علی�١بلکہ علی‘ رہا ہے

  
  صلواة 

  کی واليت کا اعالن ہو چکا تو قرآن کی آيت اتری: �١واقعہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہيں۔ اب علی
  … اليوم

  ہو گئے ہيں۔  اے ميرے حبيب! آج کے دن کافر تيرے دين سے مايوس
  آج کے دن وه مايوس ہو گئے۔ ‘ بعد ميں دين ہمارے ہاتھ ميں ہو گا‘ ان کا خيال تھا کہ رسول هللا چلے جائيں گے

  چونکہ دين کا محافظ تو معين کر ديا گيا۔ 
  فال تخشو علم و اخشونی 

  کافروں کا ڈر دل ميں مت رکھنا۔ 
  اس کے بعد کيا فرمايا: 
  و اتمت نعمتی اليوم اکملت لکم دينکم 

آج کے دن دين اسالم کو ‘ آج کے دن ميں نے دين کو مکمل کر ديا اور اس دن ميں نے اپنی نعمت کو پورا کر ديا
  پسنديده قرار ديا۔ 

  
  صلواة 

  حضرات گرامی! 
  کی منزلت اسالم ميں کيا ہے؟ �١کا اسالم کے ساتھ کيا تعلق ہے؟ علی�١علی ابن ابی طالب

  آپ غور فرمائيں کہ 
اسالم ‘ شريعت کے محافظ‘ تب انہوں نے نبوت کا اعالن کيا تو رسول هللا اپنے گواه‘ سول هللا چاليس برس کے ہوئےر

  کے محافظ کا انتظار کر رہے تھے کہ محافظ آئے اور وه اپنی نبوت کا اعالن کريں۔ 
اسی ‘ کی ضرورت تھی�١علی تو ابتداء اعالن ميں بھی‘ اس دنيا ميں نہيں آئے اعالن نبوت نہيں ہوا�١جب تک علی

  سال تبليغ اسالم کی ليکن اسالم کا حل نہ ہو سکا۔  ٢٣کا انتظار کيا گيا۔ رسول نے �١لئے علی
اسالم مکمل ‘ تبليغ کرتے رہے �١تک ايک الکھ چوبيس ہزار انبياء�١عيسیٰ ‘ نے تبليغ کی�١نوح‘ نے تبليغ کی�١آدم

  کماليت کی سند ابھی نہيں ملی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ليکن ‘ سال تبليغ کی ٢٣نہ ہوا۔ حضرت محمد نے 
کی �١تب اسالم مکمل ہو گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ابتدائے اسالم ميں بھی علی‘ کی واليت کا اعالن کرو�١علی

  آئے تو اسالم مکمل ہوا۔ �١کی ضرورت تھی۔ علی�١ضرورت تھی اور انتہائے تبليغ ميں بھی علی
جس کی ‘ ۔ تو ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ پھر حقيقت ميں اسالم وہی ہو گا�١انتہاء بھی علی‘ �١تو جب ابتداء بھی علی
  ہو۔ صلواة �١انتہاء ميں بھی علی‘ �١ابتداء ميں بھی علی
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انہوں نے ايک سال کے اندر اپنا آئين ‘ کے اسالم حقيقی کو سمجھا ہے�١علی‘ جنہوں نے باب مدينة العلم سے علم ليا
اپنا قانون بھی اسالمی بنا ليا اور آج پورا ملک اسالمی ہے۔ ليکن ‘ اپنا دستور بھی اسالمی بنا ليا‘ ليا بھی اسالمی بنا

ہم اسالم چاہتے تھے ‘ آج نو سال گزر گئے‘ کو ايک طرف کر کے اسالم الئيں�١جنہوں نے کوشش کی ہے کہ علی
ر کے اسالم آئے گا تو وه نيويارک کا اسالم کو ايک طرف ک�١ليکن اسالم ابھی تک نہيں آ سکا۔ اس لئے کہ جب علی

  محمد عربی کا اسالم نہيں ہو گا۔ ‘ ہوگا
‘ کو اٹھا کے لوگوں کو دکھايا�١ميدان غدير ميں اسالم کی تکميل کے لئے اسالم کی کماليت کے محمد عربی نے علی

  ليکن۔ 
  … ايک اور ميدان

نے دين اسالم کی�١موجود ہے۔ حسين�١مد کا نمائنده حسينمح‘ وہاں محمد موجود نہيں‘ جس ميدان کو کربال کہتے ہيں
  کو اٹھا کے پيش کيا۔ �١محمد نے اسالم کو مکمل کرنے کے لئے علی‘ بقاء کے لئے علی اصغر کو اٹھا کے پيش کيا

کا کردار ادا کرتے ہوئے کربال ميں علی اصغر کو اٹھا کر مسلمانوں کے سامنے پيش کيا کہ  ١نے محمد�١ليکن حسين
  اپنی جان کا نذرانہ دے۔ �١سالم تب ہی بچ سکتا ہے جب ايک اور علیا

  کتنا فرق ہے۔ 
  نے ميدان کربال ميں استغاثہ بلند کيا۔ �١حسين
  کہا! 

  … ھل من
  کی حفاظت کرے؟ … کوئی ہے جو خاندان

نعرے بلند  غربت کے�١ميرا بابا‘ اس وقت علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے نيچے گرا ليا اور ماں سے کہا
  کی مدد کے لئے جاؤں گا۔ �١ميں بابا‘ کر رہا ہے

  … ميں کہتا ہوں
اصغر اور سکينہ ايسے فوجی ‘ کی فوج سے اصغر کو نکال ديا جائے تو فوج کی عظمت ختم ہو جائے�١اگر حسين

  ہيں جن کو ديکھ کر کفار کے دل بھی دہل جاتے تھے۔ وه بھی کہتے تھے: 
  مسلمانو! 

ہے؟ اصغر کو بھی تو نے نہيں چھوڑا اور سکينہ کو بھی طمانچے مارے اور کبھی سکينہ کے در  تمہيں يا ہو گيا
  چھينے۔ 

قاسم کی بناتے۔ ‘ کا غم منايا جاتا تو ہر چند کی شبيہ بنائی جاتی اور ہميشہ شبيہ اکبر کی بناتے�١کربال ميں جب امام
ال پيدا ہوا کہ علی اصغر کی شبيہ بنائی جائے اور اس کوکربالئيوں کے دل ميں خي‘ ايک دفعہ ہم بھی وہاں موجود تھے

  تاکہ لوگ گريہ کريں کہ اس چھوٹے بچے کو تير مارا جا رہا ہے۔ ‘ اسی طرح تير مارا جائے
  عزادارو! 

ليکن يہودی نے جب زمين پر اپنا گھٹنہ زمين پر رکھا ‘ جب اصغر کی شبيہ کے لئے ايک يہودی کو پيسے ديئے گئے
  … کمان ميں جوڑا کہ اس بچے کی شبيہ کو تير ماروںاور تير کو 

  ليکن کيا کہنے اپنے آپ کو مسلمان کہالنے والوں کا! ميدان کربال ميں ششماہے بچے کا بھی خيال نہ کيا۔ 
  ميرے ساتھ چند ہندو بھی بيٹھے تھے۔ ‘ ايک عالم نے بتايا کہ ميں گاڑی ميں سفر کر رہا تھا

  کہنے لگا: ‘ ايک ہندو مجھ سے مخاطب ہوا
  اے عالم! 

  ہميں يہ بتا کہ کربال ميں کيا ہوا تھا؟ 
  عالم نے جواب ميں کہنا شروع کيا کہ 

جب حبيب گھوڑے ‘ اپنے جانثاروں کی قربانی دے رہے ہيں�١حسين‘ ميدان کربال ميں دونوں طرف فوجيں موجود ہيں
  نے کہا: �١سے گرے تو حسين

  وٹ گيا۔ حبيب! تيری شہادت سے ميرا باياں بازو ٹ
  نے کہا: �١جب زہير گھوڑے سے گرے تو حسين

  … زہير! تيری شہادت سے ميرا داياں بازو ٹوٹ گيا اور جب
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  کرسی سے گر گئے اور کہا: �١حسين‘ عباس گھوڑے سے گرے
  نے کہا: �١بھيا عباس! تيری شہادت سے ميری کمر ٹوٹ گئی اور جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو حسين

 مجھے کچھ نظر نہيں آتا۔ ‘ ا! اے ميرے ہمشکل پيغمبر بيٹا! يہ دنيا ميرے لئے اندھيری ہو گئی ہےاے ميرے کڑيل بيٹ
يہاں تک پہنچا تھا کہ ‘ تير ايسے جوڑا کہ اصغر کی گردن پر مارے‘ عالم نے بتايا کہ حرمال نے گھٹنہ زمين پر رکھا

  ايک بوڑھا ہندو کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ 
  ه ہم سن نہيں سکتے کہ کيا ہوا۔ بس! بس! اب اس سے زياد

  ليکن مسلمانو! 
پر بڑی مصيبتيں �١ليکن تم نے اس ششماہے بچے کو تير مارا۔ حسين‘ تمہاری غيرت کو کيا ہوا؟ ہندو نہيں سن سکتے

کو کسی اور شہيد کی شہادت سے نہيں �١اتنا دکھ حسين‘ کو اس بچے کی شہادت سے ہوا�١ليکن جتنا دکھ حسين‘ آئيں
  ہوا۔ 

اپنی قبر سے باہر بيٹھے ہوئے ہيں اور زخموں �١کيا ديکھتے ہيں کہ حسين‘ يک دفعہ زيارت کے لئے زائرين گئےا
کربال کی مٹی اپنے �١بدن پر اتنے زخم ہيں کہ ان زخموں کو شمار نہيں کيا جا سکتا اور حسين‘ سے چور چور ہيں

يا اور مومنين کو جا کر بتايا کہ ميں نے ايسا خواب ديکھنے والے نے گريہ ک‘ زخموں پر ڈال رہے ہيں۔ اس بنده خدا
  کو ديکھا۔ �١مومنين نے گريہ کيا۔ دوسری رات پھر حسين‘ ديکھا

----------------------------------------------------   

  مجلس ششم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  حضراِت محترم! 
مال و دولت ہو تو لوگ يقيناً ساتھ رہے ہيں اور اگر کچھ بھی پاس نہ ہو اور کسی کو کہا جائے کہ  اگر انسان کے پاس

  لوگ سوچيں گے کہ اس کے پاس خود کچھ نہيں يہ مجھے کيا دے گا؟ ‘ ميرا ساتھ دو تمہيں بہت کچھ دوں گا
  کو حکم ہو رہا ہے: ١ديکھئے! رسالتمآب 

  و انذر عستير تک االقربين 
کيونکہ سب سے پہلے گھر ‘ انہيں بال کر سمجھائيں کہ مجھے نبی بنا کر بھيجا گيا ہے‘ دان والوں کو بالئيںاپنے خان

  گھر والے اگر کسی کو نہيں مانتے تو باہر والے کيا مانيں گے۔ ‘ والوں کو خاندان والوں کو سمجھايا جاتا ہے
لوگوں کی ‘ ايک بکرا ذبح کيا گيا‘ لوگ آئے‘ ئی گئیبہت بڑی بہترين دعوت کھال‘ بہرحال خاندان والوں کو باليا گيا

‘ وه کھانے کے ماہر ہيں‘ ان کی خوراک کافی زياده ہوتی ہے‘ عرب ماشاء هللا کھاتے بھی زياده تھے‘ تعداد زياده تھی
ليکن ‘ بہرحال ان لوگوں کو دعوت دی گئی اور بکرا ايک۔ کھانے والے ايسے کہ ايک ايک بکرا کھا جاتے تھے

کتنی رانيں ‘ پتہ ہی نہيں چل رہا‘ لوگ کھا رہے ہيں‘ حال يہ ہوتی ہے کہ ايک بکرے کی رانيں نکل رہی ہيں صورت
تو جب لوگ کھا پی چکے تو کسی نے شرارت کر دی۔ ابوجہل جيسے ‘ نکل گئی ہيں اور کتنی رانيں لوگ کھا رہے ہيں

ادو کر ديا۔ کس قسم کا جادو؟ کہ بکرا تو ايک کے بھتيجے نے بڑا ج�١کہنے لگے کہ آج ابو طالب‘ لوگ موجود تھے
  تھا اور رانيں اتنی کہ پتہ ہی نہ چال کتنے لوگ کھا گئے۔ 

  تو ظاہر ہے نبی کے ہاتھ پر اتنا کمال بھی ظاہر نہ ہوتا تو باقی کمال کہاں سے نظر آتے؟ خير۔ 
ان ‘ بکرا تالش کرو‘ سے کہا گيا�١یرسول هللا جو کچھ کہنا چاہتے تھے آج کچھ نہ کہہ سکے۔ اب پھر دوسرے دن عل

اب دوسرے دن پھر دعوت کی گئی۔ جب دوسرے دن يہ لوگ کھانا کھا چکے تو اسی وقت ‘ لوگوں کی پھر دعوت کرو
  رسول هللا نے ايک کلمہ کہا: 

جو اس رسالت ميں ميرے ساتھ ‘ کون ہے جو ميرا رفيق عمل بنے گا؟ کون ہے جو اس مشن ميں ميری مدد کرے گا
وہی ميرا وزير ہو گا۔‘ وه ميرا جانشين ہوگا‘ وہی ميرا وصی ہو گا‘ جو ميرا ساتھ دے گا؟ وہی ميرا خليفہ ہو گا‘ گا رہے

  اب يہ کس نے کہا؟ 
کون ميرا ‘ رسالتمآب نے کہا۔ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ پتہ نہيں کاميابی ہو گی يا نہيں ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہيں
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  رفيق بنتا ہے؟ 
  اتھ ديتا ہے؟ کون ميرے مشن ميں ميرا ساتھ ديتا ہے؟ کون ميرا س

  کون ہے جو ميرے ساتھ مل کر کام کرتا ہے؟ 
  کون ہے جو تکليف برداشت کرنے کے لئے تيار ہے؟ 

کامياب  ١محمد‘ اس لئے کہ کاميابی کا پتہ نہيں کہ کاميابی ہو گی کہ نہيں‘ مجمع ميں خاموشی ہے‘ مجمع ميں سناٹا ہے
  ں۔ ہوں گے کہ نہي

  مال و دولت بھی پاس نہيں ہے۔ ‘ اور پھر اس وقت محمد کے اردگرد دولت کے ڈؤير بھی نہيں لگے ہوئے
  کوئی بولنے کے لئے تيار نہيں ہو رہا۔ ‘ منہ پر تالے لگے ہوئے ہيں‘ لٰہذا سب کے سب خاموش ہيں

  اور کہتا ہے:  وه کھڑا ہو جاتا ہے‘ ليکن ايک چھوٹا بچہ جس کا سن زياده سے زياده دس سال ہے
  انا ناصرک يا نبی هللا 

  اے هللا کے نبی! ميں مدد کروں گا۔ 
‘ مال و دولت نہيں تھی‘ جب رسالتمآب کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہ تھا‘ نے اس وقت اعالن کيا�١ديکھو! علی

  گی يا نہيں ہو گی؟  نبوت تھی ليکن لوگ ماننے کے لئے تيار نہيں تھے اور يہ بھی پتہ نہيں کہ آيا کاميابی ہو
ليکن ان حاالت ميں بھی ‘ کوئی ساتھ دينے کے لئے تيار نہيں ہے‘ دولت بھی نہيں ہے‘ مال غنيمت بھی نہيں ہے

  کہہ رہے ہيں: �١علی
  انا ناصرک يا نبی هللا 

  اے هللا کے نبی! ميں تيری مدد کروں گا۔ 
جب رسول هللا کے پاس ‘ اس وقت اعالن نصرت کيا تھا‘ کا ساتھاس وقت ديا تھا١نے رسول �١تو ماننا پڑے گا کہ علی
  کاميابی ہو گی يا نہيں۔ ‘ کچھ پتہ نہيں تھا‘ ظاہراً کچھ بھی نہ تھا

  جانشين بناؤں۔  �١اب ميں انہيں‘ نے مدد کا اعالن کر ديا�١علی‘ اب رسول هللا چاہتے تھے
  اپنا وزير بناؤں۔ �١ميں انہيں‘ خليفہ بناؤں�١ميں انہيں

  يا ہوا؟ ک‘ لٰہذا
يعنی جس دن رسالتمآب چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے قلم ‘ يعنی خميس کا دن‘ اس واقعے کو کہتے ہيں يوم الخميس

  ليکن کيا کہا گيا کہ ہميں کوئی ضرورت نہيں ہے۔ ‘ دوات لے کر کچھ لکھ دوں
  حسبنا کتاب هللا 

  ہميں الل کی کتاب کافی ہے۔ 
  ماتے ہيں کہ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے ابن عباس فر

  ما يوم الخميس 
اپنا فيصلہ لکھنے والے تھے کہ کون ‘ يوم الخميس کس وقت مصيب کا دن ہے کہ رسول هللا فيصلہ کرنے والے تھے

معين بنا؟ کوئی ہے جو ميرا مددگار رہا ہے؟ پہلے ١ہے جس نے ہر جگہ پر ميری مدد کی؟ کون ہے جو ہر جگہ ميرا 
يا تھا اور ميں نے اس کے ساتھ وعده کيا تھا کہ ميری مدد کرے گا؟ وہی ميرا جانشينہی دن جس نے ميری ساتھ وعده ک

  ہو گا۔ 
  ميرا وزير کون ہے۔ ‘ اب رسول هللا چاہتے ہيں کہ قلم و دوات ليں اور لکھ کر ديں کہ ميرا جانشين کون ہے

  بس سمجھنے والے سمجھ گئے۔ 
! ‘ ہی کافی ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے هللا کی کتاب   اس بے چارے کا تو دماغ خراب ہے۔ نعوذ با

  ليکن پھر بھی رسول هللا نے اپنے وعدے کو پورا کيا۔ ‘ جھگڑا نہ ہوتا‘ اگر لکھ ليا جاتا تو پھر کوئی اختالف نہ ہوتا
ں ميں کہا اس جو وه ابتدائی دنو‘ جيسے پہلے تذکره کيا جا چکا ہے کہ ايک بہت بڑے ميدان ميں سب کو جمع کر کے

  کو پايہ تکميل تک پہنچايا اور لوگوں کو بتا ديا کہ 
  اسے پتہ ہونا چاہئے کہ ‘ جو مجھی موال سمجھتا ہے‘ لوگو! ياد رکھو

  من کنت موال فھذا علی موال 
  موال ہے۔ �١اس اس کا علی‘ جس جس کا ميں موال ہوں

  ہيں کہ کسی کو بھی يہ فضيلتيں حاصل نہيں ہيں۔  ميں چار فضيلتيں ايسی پائی جاتی�١ابن عباس کہتے ہيں کہ علی
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  چار فضيلتيں حاصل ہيں جو کسی کو ميسر نہيں ہو سکيں: 
مگر يہ کہ اس جنگ کا علمدار ‘ سب سے پہلے فضيلت کہ کوئی ايسی جنگ نہيں کہ جس کو مسلمانوں نے فتح خيا

بلکہ اس جنگ کا سب کچھ �١رو علیاس جنگ کا بي‘ �١سپہ ساالر علی‘ �١اس جنگ کا فاتح علی‘ نہ ہو�١علی
  نہ ہو۔ �١علی

رسول ‘ دوسری فضيلت کہ کوئی ايسی جنگ نہيں کہ جس جنگ ميں رسول هللا کے ماننے والوں نے پشت نہ پھيری ہو
  هللا کے ماننے والے انہيں چھوڑ نہ گئے ہوں۔ 

  ليکن ابن عباس کہتے ہيں کہ 
  کا ساتھ نہيں چھوڑا۔ ١ہ جس نے رسول هللا کی شخصيت ايسی ذات ہے ک�١علی ابن ابی طالب‘ فقط

  ايک جنگ ميں جب رسول هللا نے فرمايا: 
  کيوں نہيں گئے؟ ١جب سب چلے گئے تو آپ ! �١اے علی
  نے جواب ميں کہا: �١تو علی

  اکفر و بعد االيمان 
  کيا ميں ايمان کے بعد کافر ہو جاؤں؟ 

اگر کسی نے رسول ‘ مشغول رہے‘ يں مصروف رہےکی کہ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں م�١علی‘ تيسری فضيلت
ورنہ مسلمانوں ميں کوئی بھی رسول اعظم کے غسل ‘ کی ذات ہے�١کو غسل ديا ہے تو وه فقط اور فقط علی١اعظم 

  ميں شريک نہ تھا۔ 
ه دفن کو دفن کيا ہے تو و١اگر کسی نے رسول هللا ‘ چوتھی فضيلت کہ مسلمان تو اپنے اپنے کاموں ميں مشغول ہو گئے

  تھے۔ �١کرنے والے صرف اور صرف علی
  

  سامعين محترم! 
  کا ساتھ کس طرح ديا؟  ١نے رسول هللا�١اب آپ غور فرمائيں کہ علی

سب اپنے ‘ مصيبت ميں رسول هللا کے ساتھی۔ رسول اس دنيا سے چلے جاتے ہيں‘ ہر جنگ ميں رسول هللا کے ساتھی
جنازه پڑھ رہے �١علی‘ دفن کر رہے ہيں�١علی‘ ل دے رہے ہيںغس�١ليکن علی‘ اپنے کاموں ميں مشغول ہو گئے

ہر کام ميں ‘ "ميں ہر حال ميں‘ نے تمام کام کر کے گويا جو وعده پہلے دن کيا تھا�١تو علی‘ تمام کام کر رہے ہيں‘ ہيں
  کی مدد کروں گا"، اس کو پورا کر دکھايا۔ ١رسول هللا 

  
  صلواة 

  چھوٹا سا واقعہ! 
جو تبليغ کر رہے ہيں۔ ادھر عيسائی پيسے کے اللچ سے ہمارے ‘ کافی سارے مبلغين گئے ہوئے ہيں افريقہ ميں ہمارے

ليکن ہمارے آدمی بھی ادھر موجود ہيں۔ اگر ان ‘ عيسائيت کا کام بھی بہت ہو رہا ہے‘ افريقيوں کو عيسائی بنا رہے ہيں
  ه کام کر رہے ہيں۔ ليکن اپنی جگہ و‘ کی تعداد اتنی نہيں جتنا آٹے ميں نمک ہوتا ہے

  تعلقات بنائے۔ ‘ ہمارے ايک عالم نے اس پادری کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کيا‘ وہاں پر ايک بہت بڑا پادری تھا
  عالم دين کے پاس وه پادری صاحب بيٹھے رہتے اور عالم پادری کے ہاں جاتے رہتے۔ 

بلکہ ايک دفعہ تو ‘ دن انہی کے ہاں قيام فرماتے اسی طرح وه پادری جب کبھی عالم کے ہاں تشريف التے تو کئی کئی
‘ وه پادری عالم دين کے ہاں برابر چھ ماه رہے اور دوران قيام اس پادری کا اس عالم دين کے ساتھ مباحثہ ہوتا رہا

  شعوری و الشعور طر پور ہر طرح سے پادری کو اسالم سمجھايا جاتا رہا۔ 
  نتيجتاً پادری مسلمان ہو گيا۔ 

جو ‘ جو پادری اس کے ماتحت تھے‘ عيسائی برادری کے پاس آيا‘ اسالم قبول کر ليا تو اپنی سابقہ برادری جب اس نے
  ان سب کو جمع کيا اور کہا ديکھو کہ ‘ اس کے شاگرد تھے ان سب کو اس نے باليا

  کيا تم کو مجھ پر اعتماد ہے؟ يا نہيں؟ 
‘ آپ نے ہميں تعليم دی ہے‘ آپ ہمارے بزرگ ہيں‘ ے استاد ہيںآپ ہمار‘ يقينا! ہميں آپ پر اعتماد ہے‘ سب کہنے لگے

اگر آج ہم عالم بن چکے ہيں تو آپ ہی کے صدق ميں ہميں علم نصيب ہوا ہے۔ پھر اس نو مسلم ‘ ہم آپ کے شاگرد ہيں
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  عالم نے کہا کہ اگر ميں خہوں کہ فالں چيز حق ہے تو کيا تسليم کر لو گے؟ 
  ں گے۔ سب نے کہا کہ ہم تسليم کر لي

  تو اس نے کہا: 
ميں نے اس بحث و ‘ ميں نے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کيا ہے‘ ميں مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں چھ مہينے متواتر

اسی لئے ميں نے ‘ دين برحق ہے تو وه دين اسالم ہے‘ تمحيص اور تحقيق کے بعد يہی سمجھا ہے کہ اگر کوئی دين
  ں سے بھی يہی کہتا ہوں کہ آپ بھی اسالم قبول کر ليں۔ اسے قبول کر ليا ہے اور اب آپ لوگو

  ديکھئے! 
وه عرض کرتا ہے کہ آپ نے اچھا کيا کہ اسالم کو سمجھ ‘ ستر آدمی کوئی بچے تو نہيں ہوتے۔ ايک آدمی کھڑا ہو گيا

  ليکن يہ تو فرمائيں کہ ‘ ہم آپ کی بات ماننے کو تيار ہيں‘ ليا ہے
  يں کيا پتہ کہ اس ميں کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا نہيں؟ ہم‘ فرقے ہيں ٧٢مسلمانوں ميں 

  تو گويا اس نے طعنہ ديا کہ کون سا فرقہ حق ہے اور کون سا باطل؟ 
اگرچہ ہے معمولی چيز ليکن جب آپ سنيں گے تو ‘ ليکن کيا کہنے پادری کے! اس کے ذہن ميں بڑی عجيب بات آئی

  ن کر ديا۔ معلوم ہو گا کہ اس چيز نے سب کو مسلما
  تو جواباً اس نو مسلم عالم نے کہا: 

  اے شاگردو! اے اپنے مذہب کے عالمو! 
 ٧٢کيونکہ ‘ ايک طرف اور ايک فرقہ ايک طرف) ٧٢بہتر (‘ ليکن حقيقتاً وه دو فرقے ہيں‘ اگرچہ وه تہتر فرقے ہيں

فرقے اور  ٧٢قيده رکھنے والے تو فرقے کتنے ہو گئے؟ صرف دو۔ ايک ہی ع‘ فرقوں ميں بنيادی کوئی فرق نہيں ہے
  ان سے جدا نظريہ رکھنے واال ايک فرقہ۔ 

  پھر مثال ديتے ہوئے کہنے لگا: 
اگر ايسی صورت پيدا ہو جائے کہ ميں بيمار ہو جاؤں اور ‘ فالں جگہ ميرا بہت بڑا باغ ہے‘ آپ سب ميرے شاگرد ہيں

اور آپ ميں سے دو … يہ اب گيا کہ اب‘ مر جاؤں گاميری بيماری اس حد تک بڑھ جائے کہ يقين ہو جائے کہ اب ميں 
ان کے ‘ کيونکہ استاد جی مرنے والے ہيں‘ ايک کہے کہ ہميں چاہئے کہ باغ کے درخت شمار کر ليں‘ گروه ہو جائيں

تو کچھ لوگ چلے جائيں جا ‘ ہم ابھی سے باغ کے درخت شمار کر ليں‘ انتقال کے بعد کوئی مصيبت نہ کھڑی ہو جائے
ميرے پاس بيٹھ رہيں اور کہيں کہ يہ ہمارا ‘ ت شمار کرنے شروع کر ديں اور کچھ لوگ مجھے بيمار سمجھ کرکر درخ
ہم تو اس کے کفن دفن کا ‘ بے شک لے جاتے ہيں تو لے جائيں‘ باغ کی حيثيت کيا ہے‘ ہمارا بزرگ تھا‘ استاد تھا

  گے۔  دفن کريں‘ کفن ديں گے‘ ہم تو اسے غسل ديں گے‘ انتظام کريں گے
  اب ان دونوں گروہوں کے بارے ميں آپ سب فيصلہ ديں۔ 

  تو ان شاگردوں نے کہا: 
  اچھے وہی ہيں جو آپ کے پاس بيٹھے ہيں۔ ‘ وه اچھے نہيں ہيں‘ جناب باغ والے بدنيت ہيں

  تو استاد نے کہا کہ 
‘ ان کی خدمت کرے‘ ھالےرسول کے پاس بيٹھا رہا تاکہ انہيں سنب�١اس سے سمجھ لو کہ ايک فرقے کا سربراه علی

  … دفن کرے اور دوسرا فرقہ‘ کفن پہنائے‘ غسل دے
  گلشن جا کر بانٹ ليں گے۔ ‘ کا وارث بنا لو ١رسول‘ انہوں نے کہا کہ رسول کا باغ ہے

  تو نتيجہ يہ ہوا کہ ستر پادری مسلمان ہو گئے اور آج وہں مل کر تبليغ کر رہے ہيں۔ ‘ تو اس نے فيصلہ کر ديا
  استعجاب ہوتا رہتا کوئی نتيجہ نہ نکلتا۔ ‘ ايک آيت ہی لے کر بيٹھ جاتا‘ گيا فيصلہ ہو

  بخاری شريف کی ايک اور حديث: 
اس ميں چند نکات بيان ‘ کا ايک مشہور کلمہ١کی عظمت بيان کرنے کے لئے جناب رسالتمآب �١علی ابن ابی طالب

  کرتے ہيں: 
  ليکن جنگ فتح نہيں ہو رہی ہے۔ ‘ افی دن گزر گئےک‘ جنگ ہو رہی ہے‘ رسالتمآب جنگ ميں موجود ہيں

  رسالتمآب نے اس وقت ايک کلمہ کہا: 
  ال عطين الدايہ غدار جال کرارا غير فرار يحب هللا و رسولہ ويحبہ هللا و رسولہ ولم يرجع حتی يفح هللا علی يديہ 

  کيا ارشاد فرمايا رسول نے؟ 
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  اے مسلمانو! 
  جو جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے! ‘ کوئی فيصلہ نہيں ہو رہا‘ رہی ہےجنگ ہو ‘ آپ روزانہ جا رہے ہيں

  ميں تو نہيں کہتا کہ کس انداز ميں واپس آتے تھے۔ 
  … خير

صلح و آشتی سے آ جاتے۔ آخراالہر رسول نے فرمايا: العطين۔ کل ميں ‘ امن و سالمتی‘ جس طرح بھی واپس آتے
  کو؟  کس‘ کل ميں اسالمی جھنڈا دوں گا‘ علم١

جو بھاگنے ‘ غير فرار‘ جو کراکر ہو گا۔ کرار کے معنی ہيں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے واال‘ جو کردار غير فرار ہو گا
  واال نہ ہو گا۔ 

  تو غير فرار کہنے کی ضرورت کيا تھی۔ ‘ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے واال‘ اب آپ سمجھتے ہيں کہ جب کرار کہہ ديا
جو ‘ ايک مرد کو علم دوں گا‘ کس کی وجہ سے کلمہ کہا گيا‘ سمجھتے تھے جس کو رسول‘ مصلحت تھی‘ بہرحال

  بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے واال ہے۔ 
  حملہ سے زياده يہ تعريف ہے: 

  يحب هللا و رسولہ 
اس مرد کو خدا کے ساتھ محبت ہو گی اور خدا کے رسول کے ساتھ محبت ہو گی۔ کتنا بڑا تمغہ اس علم والے کو ديا جا 

ليکن اس کے بعد ايک اور تمغہ ‘ اس کو رسول کے ساتھ محبت ہو گی‘ ہ اس کو خدا کے ساتھ محبت ہو گیرہا ہے ک
  ديا گيا جو اس سے بھی ارفع ہے: 

  يحبہ هللا و رسولہ 
  کو اس سے محبت ہو گی۔ ١اور هللا اور رسول 
خدا کے رسول کے ‘ محبت ہو گیاس مرد کو خدا کے ساتھ ‘ بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے واال ہو گا‘ يہ مرد کرار ہو گا

کو اس کے ساتھ محبت ہو گی تو محبت کا تمغہ دينے کے بعد فرمايا: ١ساتھ محبت ہو گی اور اسی طرح خدا اور رسول
  ولم يرجع 

  يہ واپس نہيں آئے گا۔ 
  حتی يفتح هللا علی يديہ 

  حتٰی کہ اسے خداوند عالم فتح دے گا۔ 
  فرما رہے ہيں: ١رسول هللا 
  الرايہ غدا ال عطين 

  کہہ رہے ہيں۔ ‘ نام نہيں ليا کہ کون ہے؟ کل ميں علم دوں گا
  کيا آج نہيں ہو سکتا؟ 

  اس وقت علم نہيں ديا جا سکتا؟ 
  انتظار کروائی جا رہی ہے۔ ‘ ليکن انہيں انتظار دی جا رہی ہے کہ وه علم کی انتظار کريں‘ علم تو موجود ہے

  دوسرا کہتا تھا کہ مجھے ملے گا۔ ‘ ايک کہتا تھا مجھے ملے گامسلمان ساری رات پريشان رہے۔ ‘ لٰہذا
  حتٰی کہ جب صبح ہوئی کہ حضرت نے ارشاد فرمايا: 

  اين اين علی ابن ابی طالب 
  کہاں ہيں؟ �١کہاں گئے؟ علی�١علی

  کا نام آيا بڑے بڑے مسلمان آگے بڑھے اور کہا: �١جب علی
  تو جنگ کے قابل نہيں ہيں۔ �١وه ‘ کی تو آنکھيں دکھ رہی ہيں�١ان‘ کو بال رہے ہيں�١يا رسول هللا! آپ علی
  تشريف الئے۔ �١تب علی‘ کو باليا�١تو حضرت نے علی

کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر�١علی‘ کو لٹايا�١علی‘ تو روايت بتاتی ہے کہ ميدان خيبر ميں رسول هللا زمين پر بيٹھ گئے
کی آنکھيں اس طرح کھل گئيں جس طرح ورق قرآن کھلتا �١گايا تو علیکی آنکھوں ميں ل�١رکھ ليا اور لعاب دہن علی

  ہے۔ 
  … نعره حيدری
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  صلواة 
ديکھنے والوں نے سمجھا کہ اس طرح … تو اب‘ ميدان ميں گئے جيسے پہلے لوگ ميدان ميں جاتے تھے�١تو علی

  آئے ہيں۔ 
  ہا: نے اس وقت ايک کلمہ ک�١ليکن علی‘ تو وه بہادر حملہ کرنے کے لئے آيا

  انا الذی سمتنی امی حيدر 
  ماں نے ميرا نام حيدر رکھا ہے۔ �١ميں وه ہوں کہ ميری

) کافره تھيں‘ ميں نے کسی جگہ ذکر کيا تھا کہ لوگ کہتے ہيں کہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب (معاذ هللا) کافر ‘ (نعوذ با
  تھے۔ 

کو نياه ١کيا گيا ہے کہ وه لوگ جنہوں نے رسول  ابو طالب رسول هللا کی پرورش کرتے رہے۔ قرآن نے جن کا تذکره
ليکن پتہ نہيں ان لوگوں کو کيا دکھ ہے کہ انہوں ‘ ايمان کے آخری درجے پر فائز ہيں�١وه‘ رسول کی مدد کی‘ دی ہے

  نے کہہ ديا کہ کافر۔ 
يں کہ ميری ماں نام حيدر رکھا ہے۔ فخر کر کے بتا رہے ہ�١فخر کر رہے ہيں کہ ميری ماں نے ميرا �١تو آج علی

  نام حيدر رکھا۔ �١ماں نے ميرا�١فخر کر رہا ہوں کہ ميری�١کتنی عظمت کی مالکہ ہے کہ ميں علی
  

  حضرات گرامی! 
جنگ فتح ہوئی۔ جيسے بھی جنگ فتح ہوئی ميں اس کا تذکره نہيں ‘ گئے�١ميں عرض کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب

در خيبر اتنا بڑا تھا کہ اگر کئی آدمی مل کر کوشش ‘ نے در خيبر اکھاڑا�١کرتا۔ آپ سنتے رہتے ہيں کہ موال امير
نے در خيبر کو �١ليکن علی‘ تب بھی در خيبر کو حرکت نہ دے سکتے تھے‘ پوری فوج مل کر کوشش کرتی‘ کرتے

  اکھاڑا۔ 
  کس طرح؟ ديکھئے! 

  فرما رہے ہيں۔ �١موال امير
  آب نے فرمايا: جناب رسالتم‘ حديث قدسی ميں خدا کا فرمان ہے

  عبدی اطعنی اجعلک مثلی 
  اے ميرے بندے! ميری اطاعت کرو۔ 

  اجعلک مثليميں تجھے اپنے جيسا بنا دوں گا۔ ‘ تو! ميرے حکم کے مطابق چل
  تو اس وقت کہا: ‘ يعنی ايک ميری صفت تيرے اندر پيدا ہو جائے گی

  اقول شی عرکن فيکون 
  جاتی ہے۔  پس وه ہو‘ ميں اس چيز کو کہتا ہوں ہو جا
تو وه ‘ جيسے اطاعت کرنے کا حق ہے تو پھر تو جب کسی چيز کو کہے گا ہو جا‘ جب تو ميری اطاعت کرے گا

  جائے گی۔ 
  اب اس کے ساتھ ايک اور حديث ہے وه کيا ہے؟ 

  ال يزال عبدی بتقرب الی بالنوافل 
  ايک ڈيوٹی ہے۔ ‘ جيسے نماز ہے‘ ايک تو ہوتا ہے فرقہ

جيسے سرکاری ٹيکس ہوتا ہے۔ اس طرح نماز ‘ کوئی فضيلت عليحده نہيں ہے۔ يہ تو ادا کرنا ہی ہےاس کی ‘ زکٰوة ہے
  جو ہر صورت ميں انجام دينا ہے۔ ‘ ايک ڈيوٹی ہے

  نماز کا ذکر نہيں ہو رہا بلکہ کہا جا رہا ہے: 
  ال يزال عبدی بقرب الی بالنوافل 

ہر وقت عبادت ‘ پوری دسترس سے ميری عبادت کرتا ہے‘ پڑھتا ہے مستجب نماز‘ ميرا بنده بار بار نفل نماز پڑھتا ہے
  تب ميں کيا کرتا ہوں؟ ‘ جب ميرا بنده ميری عبادت کرے‘ کرتا رہتا ہے

  … حتی اکونی سمعہ الذی بسمع بہ قيصراة الذی يبصر بھا
ے نوافل ادا نيک کام کر کے مستجاب ادا کر ک‘ ميرا قرب حاصل کرے‘ "جب کوئی آدمی ميرا تقرب حاصل کرے

جس ‘ تو ميں خدا اس ميں اتنی عظمت پيدا کر ديتا ہوں کہ ميں اس کا کان بن جاتا ہوں‘ ميرا مقرب بن جاتا ہے‘ کرے
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  سے وه سنتا ہے۔" 
  يعنی مطلب کيا کہ 

اس کا يعنی اس کا ديکھنا ميرا ديکھنا۔ ميں‘ جس سے وه ديکھتا ہے‘ اس کا سننا ميرا سننا۔ ميں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں
  گويا اس کا ہاتھ ميرا ہاتھ ہے۔ ‘ جس ہاتھ سے وه کام کرتا ہے‘ ہاتھ بن جاتا ہوں
اس لئے ان کی ‘ خدا کی عبادت کی‘ جو ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے‘ جيسا عبادت گزار�١اب بتائيں علی

يد اسد کہا گيا۔ اس کی طرف کے ہاتھ کو �١علی‘ کے کان کو اذن هللا کہا گيا�١علی‘ آنکھ کو عين هللا کہا گيا
  کيا فرماتے ہيں: ‘ خود اشاره کر رہے ہيں�١علی

  ما قلعت باب خيبر بتوة جسمانيہ بل لقوة ربانيہ 
  اے مسلمانو! 

  نے خيبر کا قلعہ اپنی جسمانی طاقت سے فتح نہيں کيا بلکہ يہ ربانی قوت سے فتح کيا گيا ہے۔ �١ميں
  ؟ کس سے‘ نے خيبر کا قلعہ فتح کيا�١علی

  قوت ربانيہ سے فتح کيا۔ 
لوگوں ‘ جھوم جھوم کے آ رہے ہيں اور تو کچھ نہيں ہو سکتا تھا�١آ رہے ہيں۔ روايت يہ بتاتی ہے کہ علی�١اب علی

  کہنے لگے: ‘ نے اشکال کيا
  يا رسول هللا! 

  چاہئے۔  انہيں خشوع و خضوع کا مالک ہونا‘ ميں کس قدر تکبر آ گيا ہے کہ جھو جھوم کر آ رہے ہيں�١علی
  اس وقت رسالتمآب نے ارشاد فرمايا: 

  کے اس جھومنے پر خدا خود جھوم رہا ہے۔ �١علی
  نعرئہ حيدری! … صلواة

  تلوار ہے اور مرحب کا سر ہے۔ ‘ ايک ہاتھ ميں علم ہے‘ تشريف الئے�١جھومتے ہوئے علی
 نے علم اپنے ہاتھ ميں ليا ہے اور خدمت رسالت ميں آئے۔ جب وه پہنچے ہيں تو رسول هللا�١يہ سب چيزيں لے کر موال

  بہت زياده خوش ہوئے اور فرماتے ہيں: 
کسی چيز سے نہيں ہوئی۔ علم کو ديکھ کر ١آج مجھی اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ اتنی خوشی کبھی مجھی! �١اے علی

  خوش ہو رہے ہيں اور ساتھ ہی ارشاد فرمايا کہ 
دن اور ايک  ١٩دن گزر گئے۔ ايک روايت ميں  ٣٩جب کہ ‘ ہوا ہےآج مجھے اس لئے خوشی ہوئی کہ قلعہ خيبر فتح 

  دن ہيں۔  ٣٩روايت ميں 
آج مجھی بڑی ‘ دن گزر گئے کہ قلعہ خيبر فتح نہ ہو رہا تھا ٣٩يا  ١٩بہرحال دونوں ميں سے کسی ايک کا ذکر کے 

‘ ئيل نے عربوں پر حملہ کياء ميں اسرا١٩۶١نے قلع قمع کر ديا اور جب �١خوشی ہوئی۔ اس لئے کہ يہوديوں کا آپ
شام کی جوالن کی پہاڑياں بھی قبضہ ميں لے ليں تو‘ مصر کے عالقہ پر بھی قبضہ کر ليا‘ اردن کے قبيلہ پر قبضہ کيا

  اس وقت کے اسرائيلی وزيرعاظم نے ايک تقرير کی تھی اور اس ميں کہا تھا: 
  اے مسلمانو! 

  ہے۔ آج ہم نے قلعہ خيبر کی فتح کا بدلہ لے ليا 
انہيں ‘ کو بھول گئی تھی�١آج ہم نے فتح کر کے وه بدلہ لے ليا ہے۔ دنيا تو علی‘ نے اس زمانے ميں فتح کيا تھا�١علی

  حاالنکہ جو اسالم آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ ‘ احساس تک نہيں رہا
کے تيرزور قرب کا اثر �١يہ علی علی ولی هللا پڑھتے ہو۔‘ محمد رسول هللا کہتے ہيں‘ ال الہ اال هللا مسلمان پڑھتے ہيں

اسالم کے لئے قربانی نہ ديتے تو ‘ اوالد نہ ہوتی�١نہ ہوتے يا علی�١ہے کہ جس نے تمہيں محفوظ رکھا۔ يہ عمل علی
چہ جائيکہ تم ‘ چہ جائيکہ تم اپنے اسالم پر خوش ہوتے‘ آج کبھی اسالم موجود نہ ہوتا۔ چہ جائيکہ تمہاری نمازيں ہوتيں

  ر ناز کرتے۔ اپنے اسالم پ
حبشہ  ١�تو رسالتمآب اس علم پر خوش ہوئے۔ ايک خيبر کی فتح تھی اور دوسری خوشی يہ کہ حضرت جعفر طيار

مجھی دو قسم کی خوشی محسوس ہو رہی ‘ وہاں سے يہاں تشريف الئے۔ اس وقت رسول هللا نے کہا‘ گئے ہوئے تھے
  کی خوشی۔ کی واپسی  �١ايک فتح کی خوشی اور دوسری جعفر طيار‘ ہے

  رياض القدس ميں موجود ہے کہ 
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  يہ کلمہ کہنے کے بعد حضرت تھوڑے سے آبديده ہو گئے۔ 
  لوگ حيران ہوئے۔ کہنے لگے: 

  آبديده کيوں ہوئے؟  ١يا رسول هللا! آپ 
  تو حضرت نے فرمايا: 

وه بھی ‘ يااس وقت ايک اور علم بھی مجھے ياد آ گ‘ کے علم کو ديکھ کر ميں خوش رہا تھا�١جس لمحے علی
کے بيٹے عباس کے �١ميدان کربال ميں علی‘ کے بيٹے عباس کے ہاتھ ميں ہو گا�١ليکن علی‘ ہی کا علم ہو گا�١علی

اس وقت حالت يہ ہو گی کہ عباس‘ اپنے خيمہ کی طرف لے کر آئيں گے�١ہاتھوں ميں ہو گا اور اس علم کو جب حسين
اپنے خيمہ کی طرف آئيں گے۔ اب وه علم �١الی لے کر حسينکا الشہ فرات کے قريب پڑا ہو گا اور علم کو خ

جب فوج اشقياء پر ‘ نے اس علم کو ہاتھوں ميں لے کر فوج اشقياء پر حملہ کيا�١حسين‘ کے ہاتھوں ميں ہے�١حسين
  حملہ کيا تو روايت ميں ہے کہ 

  نے اپنا تعارف کرايا کہ �١جب گئے تو پہلے حسين�١حسين
  اے لوگو! 
  انہيں بتا دوں کہ ميں کون ہوں؟ ‘ وه جانتے ہيں اور جو نہيں جانتے‘ ے ہيںجانت�١جو مجھے

  نے ارشاد فرمايا: �١اس کے بعد حسين
کا ١اکيال ميں رسول ‘ کا نواسہ ہے۔ ميرا نانا رسول ہے١لوگو! اس وقت پوری کائنات ميں فقط ميں ہوں جو رسول 

  نواسہ ہوں۔ 
  اور فرمايا: 
  جس کا چچا حمزه سيدالشہداء ہے۔ ‘ کا چچا جعفر طيار ہےجس ‘ اکيال ہوں�١اس وقت ميں

  کہنے لگے: �١ان تمام کلمات کا ذکر کرنے کے بعد حسين
  لوگو! 
  ہے۔ �١وه ہوں کہ جس کی ماں فاطمة الزہرا�١ميں

  مباہلہ فتح ہوا تھا۔ ‘ ميں گيا تھا‘ لوگو! مباہلہ ميں
  ہاتھ ميں ديتے تھے۔ �١پنی زلفيں ميرے اپنے اوپر سوار کرتے تھے اور ا�١لوگو! رسول هللا مجھے

  کے متعلق رسول هللا نے فرمايا تھا: �١بھائی حسين �١اور ميرے�١وه ہوں کہ ميرے�١لوگو! ميں
  الحسن و الحسين سيدا شباب اہل الجنة 

  جنت کے جوانوں کے سردار ہيں۔" �١اور حسين�١"حسن
گر جاتا تو رسول هللا ١�١١ميں‘ ل هللا خطبہ دے رہے ہوتےآ رہا ہوتا اور نانا رسو�١وه ہوں کہ اگر کبھی ميں�١ميں

  اٹھاتے تھے پھر خطبہ ديتے۔ �١خطبہ چھوڑ کر پہلے مجھے
  نے ايک آخری کلمہ کہا: �١يہ کہنے کے بعد امام

  لوگو! 
  نے دين ميں کوئی تبديلی کی ہے؟ �١بتاؤ کيا ميں

  نے کوئی غلط کام کيا ہے؟ �١کيا ميں
بتاؤ کہ کيا يہ تمہارا انصاف ہے �١مجھے‘ نے کوئی نافرمانی نہيں کی�١تو جب ميں‘ کی ہے يا حکم خدا کی نافرمانی

ليکن ‘ اب اس پانی سے جانور تو سيراب ہو رہے ہيں‘ کا حق مہر تھا�١ماں سيده فاطمة الزہرا�١کہ يہ پانی جو ميری
  کی اوالد پياسی ہے۔  ١نبی

  ۔ کيا اس کے بعد تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہيں
  … کا يہ حملہ�١نے اپنا تعارف کرانے کے بعد حملہ کيا۔ روايت ميں موجود ہے کہ حسين�١حضرت

يار و انصار ‘ کے بھتيجے مارے گئے�١حسين‘ بيٹے مارے گئے‘ کے بھائی مارے گئے�١اندازه کريں کہ حسين
  ی ہے کہ ليکن روايت بتات‘ اکيلے اور اکيال آدمی کتنا پريشان ہوتا ہے�١مارے گئے۔ اب حسين

وه حملہ اتنا سخت تھا کہ اشقياء کی فوجيں کربال سے دوڑتی ہوئی ھھھ ھھھھ تک چلی گئيں۔ ‘ نے جو حملہ کيا�١حسين
کا حملہ �١يہ کوفہ کی چھاؤنی تھی۔ کربال سے پندره ميل دور فوجيں دوڑتی ہوئيں ھھھھھھ تک پہنچ گئيں۔ جب حسين
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  ر سستا رہے تھے کہ اوپر سے ايک کاغذ آيا اور کہتا ہے: تھوڑی دي١�١اتنا سخت ہوا تو اس کے بعد حسين
  تجھے اپنا وعده ياد ہے۔ ! �١اے حسين

اپنی جان کا نذرانہ پيش کرنے کے ‘ تو تو خون دينے کے لئے آيا ہے‘ تو جنگ فتح کرنے کے لئے نہيں آيا�١حسين
نے اپنی تلوار نيام ميں ڈالی اور اس کے بعد �١نلئے آيا ہے تاکہ تيرے نانا کا دين بچ جائے۔ اس پيغام کا آنا تھا کہ حسي

  کو جزائے خير دے۔ �١آئے۔ خدا آپ�١اب اس خيمہ ميں آخری الوداع کرنے حسين‘ اپنے خيمے ميں آئے
  روايت ميں موجود ہے: 

  آئے کہاں پہنچے؟ �١حسين
 غشی کی حالت ميں پڑا ہوا۔  �١بيمار بيٹا‘ بوڑھا باپ زخموں سے چور‘ بيمار کے پاس۔ اندازه کريں�١اپنے بيٹے عابد

  کے سرہانے بيٹھ کر کيا کہتے ہيں: �١اپنے بيٹے�١حسين
  اٹھو! �١بيٹا سجاد

  غشی کی حالت ميں تھے۔ ‘ نے آنکھيں نہيں کھوليں�١مگر زين العابدين‘ نے آواز دی�١موال
  سے وداع کرنے آيا ہوں۔ �١بيٹے ميں تجھ�١ميرے‘ دوباره کہا

  اٹھو! 
  غشی طاری تھی۔ ‘ نکھيں نہيں کھوليںنے آ�١ابھی تک سجاد

وداع کر �١اٹھو! مجھے‘ تجھ سے وداع ہونے کے لئے آيا ہے�١مظلوم باپ �١بيٹا! تيرا‘ نے کہا�١اس کے بعد حسين
  سے وداع کرو۔ �١سے لے لو اور مجھ�١لو اور اسباب امامت مجھ

  … ليکن جب‘ کی غشی نہيں ٹوٹی�١اب بھی بيٹے
نے آنکھيں کھوليں اور کيا کہتے �١کے رخسار پر پڑے ہيں تو اس وقت امام سجاد�١ابدينگرم گرم آنسو امام زين الع

  ہيں: 
   !�١مظلوم بابا�١ميرے

 ------------------------------   

  مجلس ہفتم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  حضراِت محترم! 
‘ لباس کے ساتھ يہ اقرار کرتا ہے کہ ميرا سر فقط تيرے سامنے جھکے گاانسان بارگاه رب العزت ميں پاک و پاکيزه 

  ميری گردن تيرے عالوه کسی کے سامنے نہيں جھکے گی۔ 
ياهللا! ہمارا يہ وعده ہے کہ تيری ذات کے عالوه کبھی کسی کو معبود نہ مانيں گے۔ جن ذوات مقدسہ کو خداوند عالم نے

ان ذوات نے خدا کی عبادت کر کے ہميں تعليم دی ہے اور بتايا ہے کہ خدا کے ‘ ےاپنے جمال و کمال کا آئينہ بنايا ہ
  آگے کس طرح جھکنا ہے اور خدا کی عبادت کس طرح کرنی ہے۔ 

تو ہميں پتہ ہی نہ چلتا کہ‘ اگر بارگاه رب العزت ميں يہ ذوات مقدسہ سر تسليم خم نہ ہوتيں‘ اگر يہ ذوات مقدسہ نہ ہوتيں
ميں سالمی کس طرح دينی ہے اور خدا کے سامنے کس طرح جھکنا ہے۔ ان ذوات مقدسہ نے اپنے بارگاه خداوندی 

  عمل کے ذريعے ہميں بتايا کہ خدا کے سامنے جھکنے اور سر تسليم خم کرنے کا طريقہ يہ ہے۔ 
لفظ ‘ قات ہيںموالئے کائنات حالِل مشاکل(عليہ السالم )نے خداوند کی عبادت اس قدر کی کہ لفظ عبد کے جتنے مصدا

عبد کے جتنے معنی نکلتے ہيں ان سب کے سب کا حقدار ميرے موال(عليہ السالم )کی ذات ہے۔ موالئے کائنات(عليہ 
بلکہ ايک لحاظ سے موالئے کائنات(عليہ السالم )کو ‘ موالئے کائنات(عليہ السالم )معبد بھی ہيں‘ السالم )عبد بھی ہيں

  معبود بھی کہا جاتا ہے۔ 
خدا کو خدا سمجھ کر عبادت کی جائے تو ‘ خدا کی عبادت کرنے واال۔ اب اگر يہ عبادت انتہاء تک پہنچ جائےعبد يعنی 

  انسان کا درجہ اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ عابد عبادت کرنے کے بعد کہالتا ہے۔ 
  خداوند عالم اپنے عبد کی تعريف کرتا ہے۔ 
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‘ عبادت اتنی کی گئی کہ اس عبد کا ہر ہر عضو عبادت کرتا ہے غالمی کی انتہاء ہے۔‘ حقيقت خلوص کی انتہاء ہے
دل خدا کی ياد ‘ زبان خدا کی عبادت کر رہی ہے‘ کان خدا کی عبادت کر رہے ہيں‘ آنکھيں خدا کی عبادت کر رہی ہيں

اتا ہے ميں مصروف ہے۔ جب يہ تمام اعضاء خدا کی عبادت کر رہے ہوں تو اس وقت اس آدمی کا درجہ اتنا بلند ہو ج
  کہ خداوند عالم اپنے عبد حقيقی سے تعبير کرتا ہے۔ 

 اسے اپنے عبد سے تعبير کيا ہے۔ ‘ لفظ عبد خدا کو اس قدر پيارا ہے کہ جس ذات کی عظمت کو خداوند ظاہر کرتا ہے
  ارشاد ہو رہا ہے: 

  تبارک الذی منزل الفرقان علی عبده 
  ل کيا۔" "بابرکت ہے وه ذات جس نے قرآن اپنے عبد پر ناز

يہ نہيں کہا کہ اپنے رسول پر نازل کيا۔ ‘ نہ يہ کہا کہ اپنے نبی پر نازل کيا‘ پر نازل کيا ١يہ نہيں کہا کہ محمد مصطفی
  ان تمام عہدوں کو برطرف کرتے ہوئے فرمايا: ‘ ان تمام مفاصبوں کو چھوڑ کر ان تمام عہدوں کو چھوڑ کر

  تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده 
  ت ہے وه ذات جس نے قرآن مجيد کو اپنے عبد پر نازل کيا۔" "بابرک

  اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: 
  سبحان الذی اسری بعبده ليالً من المسجد الحرام 

  "پاک ہے وه ذات جو اپنے بندے کو لے گيا معراج پر۔" 
  تو عبد بندے کو کہا جاتا ہے۔ 

اس کا ہر ہر عضو خدا کی عبادت کر رہا ‘ اتنے اعلٰی درجے کی ہومعراج پر تو عبد کہا جاتا ہے۔ جب عابد کی عبادت 
ہو تو ميرے موال(عليہ السالم )نے بھی خدا کی عبادت کی کہ عبادت کے بعد خداوند عالم نے علی(عليہ السالم )کو اپنے

  عبد سے تعبير کيا۔ 
  نی جائے عبادت۔ تو معبد کيا ہے؟ موالئے کائنات(عليہ السالم )کو عبد کے ساتھ ساتھ معبد بھی کہا جاتا ہے يع

تو گويا موال علی ابن ابی طالب(عليہ السالم )کے تمام اعضاء نے خدا کی عبادت اس طرح ‘ مسند عبادت‘ جائے عبادت
  کی کہ اب علی(عليہ السالم )خداوند عالم کی عبادت کا مرکز کہال رہا ہے۔ 

  جگہ خانہ کعبہ ہے۔  يا علی(عليہ السالم )کی والدت ايسی جگہ پر ہوئی کہ جو
تو اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جس معبد ‘ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہيں‘ عبادت کی جگہ ہے

تو اس عنوان سے ‘ يہ قبلہ درحقيقت علی(عليہ السالم )کا زچہ خانہ ہے‘ کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہيں
  ذات کو معبد سے تعبير کيا جاتا ہے۔ بھی علی ابن ابی طالب(عليہ السالم )کی 

ليکن ايک عنوان سے موالئے کائنات(عليہ السالم )کو بھی معبود ‘ عبادت خدا کی ہو سکتی ہے‘ معبود خدا کی ذات ہے
  کہا گيا۔ 

  کيا مطلب! 
مطاع يعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ ايک تو کائنات کے اچھے انسان موالئے ‘ کہ معبود کا ايک معنی ہے

دوسری ايک اور خصوصيت يہ ہے کہ موالئے کائنات(عليہ السالم )نے خدا ‘ ت(عليہ السالم )کی اطاعت کرے ہيںکائنا
ان کردار ميں موال(عليہ السالم )کے ‘ ان اعمال ميں‘ جتنے افعال بجا الئے‘ کی محبت ميں جتنے عمل سرانجام ديئے

  رآنی آيات آ کر تصديق کرتيں۔ ق‘ اخالق کی اس قدر عظمت تھی کہ جب بھی کوئی عمل بجا التے
قران اس کی تصديق کرتا۔ تو اس لحاظ سے ديکھا جائے تو ‘ تو گويا بات ايک ہوئی کہ علی(عليہ السالم )عمل بجا التے

 اس کے مطابق آيات قرآنی کا نزول ہوتا ہے۔ ‘ يعنی پہلے عمل ہوتا ہے‘ آيات قرآنی عمل اميرالمومنين(عليہ السالم )ہے
  

  صلواة 
موال(عليہ السالم )کی عظمت اس قدر بلند کہ موال(عليہ ‘ موال(عليہ السالم )کا کردار‘ وال(عليہ السالم )کا عملاب م

  قرآن اس کی گواہی ديتا جاتا ہے۔ ‘ السالم )عمل کرتے جاتے ہيں
ايک ‘ ياايک درہم موال(عليہ السالم )نے رات کے وقت صدقہ ميں دے د‘ موال(عليہ السالم )کے پاس چار درہم تھے
ايک درہم کسی مستحق کو عام ‘ ايک درہم کسی غريب کے سامنے رکھ ديا‘ درہم دن کی روشنی ميں بطور صدقہ ديا

  چار درہم ديئے موال(عليہ السالم )نے۔ ‘ لوگوں سے چھپا کر ديا اور کسی کو پتہ نہ چل سکا
  موال(عليہ السالم )نے عنايت فرمائے۔  اب چار درہم‘ ايک درہم ظاہر بظاہر‘ ايک درہم چھپا کر‘ دن ميں‘ رات کو
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  قرآن اس کی تصديق کرتے ہوئے کہتا ہے: 
  الذين ينفيقون اموالھم بالليل و النھار سراً و عالنية فلبم اجروھم عند ربھم فال خوف عليہم والہم يحزنون 

سے چھپا کر اور ظاہر لوگوں ‘ دن کے وقت‘ رات کے وقت‘ کہ وه لوگ ينفيقون اموالہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہيں
  مطلب کيا ہوا؟ ‘ نہ ان کو کبھی عم ہو گا‘ نہ ان کو کسی کا خوف ہو گا‘ بظاہر۔ ان کا اجر ان کو ان کا خدا دے گا

هللا کی بارگاه ميں ان چار درہموں کے بدلے آيت نازل کر کے خدا‘ موالئے کائنات(عليہ السالم )نے فقط چار درہم ديئے
  نے بتا ديا کہ 

  ميں نے قرآن کی آيت بنا ديا۔ ‘ (عليہ السالم )! تيرا عمل ميرے نزديک اس قدر پيارا ہے کہ تو نے عمل کيااے علی
آپ کے موال(عليہ السالم )جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہيں۔ رسول جيسی عظيم شخصيت نماز پڑھا رہی ہے کہ 

  بارگاه رب العزت ميں عرض کرتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہيں ديا جاتا۔ سائل ‘ ايک سائل آ کے سوال کرتا ہے
ميں نے ‘ تيرا رسول نماز پڑھا رہا تھا‘ تھے �اتنی تعداد ميں صحابہ کرام‘ خدايا! ميں نے بھری مسجد ميں سوال کيا
  اب خالی ہاتھ مسجد سے جا رہا ہوں۔ اس کا يہ کہنا تھا کہ ‘ سوال کيا مگر کسی نے جواب نہيں ديا

تو اس کے بدلے ميں قرآن کيا ‘ اس شخص نے انگوٹھی اتار لی‘ م )نے انگلی سے اشاره کياموالئے کائنات(عليہ السال
کہتا ہے؟ قرآن موال(عليہ السالم )کو اس انگوٹھی کے بدلے ميں ايسا منصب عطا کر رہا ہے کہ سوائے رسالتمآب کے 

  کسی نبی کو بھی وه منصب عطا نہيں ہوا: 
  ا الذين يقيمون الصلوة ولوتون الزکوة و ھم راکعون انا وليکم هللا و رسولہ و الذين امنو

تيسرا ولی کون جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور حالت ‘ دوسرا ولی هللا کا رسول ہے‘ "تمہارا ولی صرف هللا ہے
  رکوع ميں زکٰوة بھی ديتا ہے۔" 

اور اس آيت ميں موال(عليہ السالم  ظاہر ہے کہ موال(عليہ السالم )نے حالت رکوع ميں زکٰوة دی اور قرآن کی آيت اتری
  )کو تمغہ واليت عطا فرمايا گيا۔ 

ليکن مسلمانوں کی بدبخدتی ہے کہ جتنا منصب‘ وه منصب واليت جو رسول هللا کے عالوه کسی نبی کو بھی نہيں ديا گيا
ں کرتے کہ آيا يہ بھی کوئیاتنا کسی منصب کو ذليل نہيں کيا گيا۔ وه لوگ يہ خيال نہي‘ واليت کو لوگوں نے ذليل کيا ہے

  منصب ہے يا نہيں؟ 
اس کو لوگ ولی هللا کہتے ‘ پاگل قسم کا آدمی ہے‘ جس کو نہ دين کا پتہ ہے نہ ايمان کا‘ جھوٹ بولتا ہے‘ نشر کرتا ہے

  … ہيں تو لفظ ولی هللا کی اتنی مٹی پليد کی کہ
  ولی هللا کی عظمت کيا ہے؟ 

  يہ سب کے لئے مشترک ہے۔ ‘ پيغمبر کہا گيا ہے‘ نبيوں کو نبی کہا گيا ہےجيسا کہ عرض کيا گيا ہے کہ مختلف 
  ان کے لئے لفظ رسول مشترک ہے۔ ‘ تين سو تيره رسول آئے

نبی ايک الکھ چوبيس ہزار ہيں اور ان ميں سے تين سو تيره رسول اور جہاں پر لفظ واليت کا تعلق ہے تو سمجھئے کہ 
خدا نے اپنے ‘ يعنی خدا نے اپنے آپ کو پہلے ولی کہا‘ اپنے لئے منتِخ کيا خدا نے منصب واليت کو سب سے پہلے

  رسول کو بھی ولی کہا۔ 
  توجہ فرمائيں! 

خدا نے اپنے آپ کو ‘ اپنے آپ کو پيغمبر نہيں کہا‘ اپنے آپ کو رسول نہيں کہا‘ کہ خدا نے اپنے آپ کو نبی نہيں کہا
بلکہ خدا نے اپنے آپ کو صرف ولی کہا۔ صرف يہ ہی نہيں بلکہ کہا ‘ ں کہاخدا نے اپنے آپ کو خليفہ نہي‘ امام نہيں کہا

کوئی اور روايت بھی پيش ‘ کہ واليت ميں ميرے تک اور کسی کا حق نہيں ہے۔ يہ اپنی طرف سے نہيں کہہ رہا ہوں
  بلکہ قرآن کہتا ہے: ‘ نہيں کر رہا ہوں کہ جس ميں بحث کی گنجائش ہو

  … وهللا من ولی
هللا کے عالوه کوئی اور ولی نہيں ہو سکتا۔ تو سب سے ‘ هللا ہی ولی ہو سکتا ہے‘ وه کوئی ولی نہيں ہےهللا کے عال

  پھر ايک دوسری آيت ميں بھی يہی کہا گيا۔ ‘ پہلے خدا نے واليت کو اپنے ساتھ مختص کيا
يرا ولی خدا ہے اور پہلی آيت ميں هللا کون ہے جس نے کتاب کو نازل کيا۔ تو يہاں نبی فرما رہے کہ م‘ ميرا ولی هللا ہے

يہ منصب خدا نے خود اپنے لئے مختص ‘ هللا کے عالوه کوئی ولی نہيں ہے‘ خدا خود کہہ رہا ہے کہ هللا ہی ولی ہے
کو بھی شريک  ١١کسی نبی کو نہيں ديا گيا مگر تيسری جگہ پر خدا نے اس منصب ميں اپنے ساتھ مصطفی‘ کيا ہے

کلمہ حصر ‘ الم )کو بھی شريک کر ليا۔ پھر کہا انما وليکم ّهللاٰ کہ بس ولی خدا ہے۔ انما کا کلمہکيا اور مرتضٰی(عليہ الس
  هللا۔ ‘ اسی طرح يہاں پر بھی حصر ہے کہ بس تمہارا ولی‘ ہے۔ جس طرح انما يريد هللا بھی حصر کا کلمہ ہے
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اس کے بعد وه ‘ ول بھی تمہارا ولی ہےاس کا رس‘ پتہ نہں چلتا کہ خدا خود کس طرح ولی ہے۔ اس کے بعد کہا گيا
شخص تمہارا ولی ہے جس نے حالت رکوع ميں زکٰوة دی۔ حالت رکوع ميں زکٰوة دينا خدا کو اتنا پيارا لگا کہ جو 

کو دے ديا اور علی(عليہ السالم )کو بھی يہ  ١اس منصب کو رسول‘ منصب خدا نے اپنے لئے مختص کيا ہوا تھا
لوگ حيران کہ علی(عليہ السالم )کو يہ منصب کيسے مل گيا؟ کتنا بڑا ‘ مولی منصب نہ تھامنصب دے ديا۔ يہ کوئی مع

  منصب مل گيا۔ ايک انگوٹھی دی۔ انگوٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 
ہم بھی کوئی ايسا کام ‘ اپنے لوگوں کو باليا تاکہ ہم بھی اس منصب ميں شريک ہو جائيں‘ لٰہذا انہوں نے بھی کوشش کی

رے لئے کوئی آيت نازل ہو جائے۔ لٰہذا انہوں نے اپنے لوگوں کو باليا اور کہنے لگے کہ علی(عليہ السالم کريں کہ ہما
واليت بھی مل گئی۔ ہم بھی اس طرح ‘ ان کے لئے قرآن کی آيت آ گئی‘ )نے رکوع کی حالت ميں انگوٹھی زکٰوة دی

ہمارے لئے‘ ی(عليہ السالم )کے لئے آيت آئی ہےتاکہ جس طرح عل‘ انگوٹھی ديتے ہيں نماز کی حالت ميں‘ خرتے ہيں
نماز پڑھا ١رسول هللا‘ جماعت ہو رہی ہو‘ بھی آيت آ جائے۔ ايک آدمی سے کہا گيا کہ ديکھو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں

  تم آ کے سوال کرنا کہ کون ہے جو مجھے کچھ ديتا ہے؟ ‘ لوگ بکثرت موجود ہوں‘ رہے ہوں
جس طرح علی(عليہ السالم )کے ‘ تم انگوٹھی اتار لينا‘ ح علی(عليہ السالم )نے کياميں اسی طرح کروں گا جس طر

  اس طرح ہمارے لئے بھی آيت آئے گی۔ ‘ لئے آيت آئی ہے
  انہوں يہ بھی کہا کہ 

  اگر آيت آ گئی تو ٹھيک ہے اور اگر آيت نہ آئی تو تم ميری انگوٹھی واپس کر دينا۔ 
  چنانچہ انگوٹھی دے دی ليکن کچھ نہ اترا۔ ‘ ر آيتيں ماشاء هللا کافی آئيں گیتو پھ‘ تو جب اتنا زبردست جوش ہو
  اب وه احتجاج کر رہے ہيں۔ 

کيا وجہ ہے کہ علی(عليہ السالم )کوئی چيز ديتے ہيں تو آيت آ جاتی ہے۔ ١يا رسول هللا ‘ کی خدمت ميں١رسول هللا 
  ايک چھوٹی سی انگوٹھی دی اس کے لئے آيت آ گئی۔ 

ہم اس کو برداشت نہيں کر ‘ ليکن ہمارے لئے آيت نہ آئی‘ انگوٹھی بھی زکٰوة دی‘ چالتے رہے‘ تے رہےہم چيخ
  سکتے۔ 

  دين کو چھوڑ ديں گے۔ ١تو ہم تيری‘ اگر يہی حال رہا
  … يہ اپنی طرف سے نہيں

‘انگوٹھی بھی دی‘ سارے مال خرچ کرتے رہے‘ مال و دولت ديتے رہے‘ اگر يہی حال رہا اور ہمارے لئے آيت نہ آئی
  دين کو چھوڑ ديں گے۔ ١اگر ہمارے لئے آيت نہ آئی تو پھر ہم تيری

  قرآن مجيد نے اس کا ذکر کيا ہے: 
يا يھا الذين امنوا من يرتد منکم عن دينہ منسوف ياتی هللا بقوم يجھم ويجبونہ اذلة علی المومنين عزه علی الکافرين يجاہدون

   )۵۴‘ ئم ذلک فضل هللا يوتيہ من يشآء وهللا واسع عليم(مائدهفی سبيل هللا وال يخافون لومة ال
  ہم دين کو چھوڑ ديں گے۔ تو قرآن نے کہا: ‘ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے لئے آيت نہيں آئی

ہميں ‘ بڑی خوشی سے نکل جائے‘ دين سے نکلنا چاہتا ہے‘ "اے ايمان والو! تم ميں سے جو مرتد ہونا چاہتا ہے
  ت نہيں۔" ضرور

  تو پھر کيا ہو گا؟ ‘ تو خدايا! جب سب لوگ نکل جائيں گے
  خدا کہتا ہے: 

  منسوف ياتی هللا بقوم 
  "خدا کے ميں وه لوگ موجود ہيں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وه خدا سے محبت کرتے ہيں۔" 

  رسول اللہنے ارشاد فرمايا تھا کہ ‘ کل رات ميں نے ذکر کيا تھا
  الرايہ رجال کرارا غير فرار يحب هللا و رسولہ ويحبہ هللا و رسولہ  ال عطين ھذه

خدا ‘ جس کو خدا اور اس کے رسول سے محبت ہو گی‘ غير فرار ہو گا‘ جو کرار ہو گا‘ "کل علم اس مرد کو دوں گا
  کو اس سے محبت ہو گی۔" ١اور رسول

  جس ميں کہا جا رہا ہے: ‘ تو اس حديث اور اس آيت کو ديکھيں
جن کو ‘ اس لئے کہ دين ميں ايسے لوگ موجود ہيں‘ کوئی پرواه نہيں‘ دين کو چھوڑ ديں‘ پ بے شک مرتد ہو جائيں"آ

  خدا سے محبت اور خدا کو ان سے محبت ہے۔" 
  تو گويا يہ کہا گيا ہے کہ 



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

 
 

  ت ہے۔" "دين ميں علی(عليہ السالم )جيسی ہستی موجود ہے کہ جن کو خدا سے محبت ہے اور خدا کو ان سے محب
  اس کے بعد آيت ميں فرمايا گيا: 

  اعزه علی المومنين 
  "مومنين کے سامنے خضوع و خشوع کرنے والے ہيں۔" 

  اعزه علی الکافرين 
  "کافروں پر غلبہ حاصل کرنے والے ہيں۔" 

  يجاہدون فی سبيل هللا 
  "هللا کی راه ميں جہاد کرتے ہيں۔" 

  ں ہے۔ کسی مالمت کرنے والے کی مالمت کا خوف نہي
خدا کو ان سے محبت ہے۔‘ جو اپنی جان خدا پر قربان کرتے ہيں‘ تو جب ايسی ذوات مقدسہ هللا کے دين ميں موجود ہيں

  دين ميں تمہاری کوئی ضرورت نہيں ہے۔ ‘ اگر تم عليحده ہونا چاہتے ہو تو بڑی خوشی کے ساتھ ہو جاؤ
  ذہن سے نہ بھولے ہوں تو ميں يہ عرض کر رہا تھا کہ 

علی(عليہ السالم )کی عبادت ‘ ليکن علی(عليہ السالم )ايسے عبادت گزار ہيں‘ رچہ عبادت کرنے والے لوگ کافی ہيںاگ
  خدا کو ايسی پسند ہے کہ جب بھی وه کوئی کام کرتے ہيں تو قرآن کی آيت اس کی تصديق کرتی ہے۔ 

‘ علی(عليہ السالم )نے تين روٹياں دی ہيںآپ لوگ اکثر سنتے ہيں کہ علی(عليہ السالم )اور اوالد ‘ اب تيسری آيت
  مسکينوں اور فقيروں کو۔ ‘ يتيموں

جب‘ ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی راه خدا ميں خرچ کرتے ہيں ليکن راه خدا ميں کوئی شخص تب کوئی چيز ديتا ہے
  کوئی چيز زياده ہوتی ہے۔ 

‘ ايسے ہوتے ہيں جن کو آپ ايک روپيہ ديتے ہيںکچھ لوگ ‘ کچھ غريب و مسکين آ جاتے ہيں‘ آپ ُدکان پر بيٹھے ہيں
  کچھ ايسے ہوں گے جن کو ہزار روپيہ دے ديں گے۔ ‘جن کو آپ سو روپے دے ديں گے‘ کچھ ايسے ہوتے ہيں

  کيا کبھی ايسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ہزار روپيہ ہو تو آپ وه اٹھا کر دے ديں؟ 
ابق انسان ديتا ہے۔ فقط يہی چيز اس کے سامنے موجود ہے اور سوال ہی پيدا نہيں ہوتا! زياده چيز ہو تو اس کے مط

ادھر فقير آ نکلے کہ بنام خدا کچھ مجھے دے ‘ اس کے عالوه کچھ بھی نہيں ہے اس کے پاس‘ روٹی آدمی کھا رہا ہے
اگر وه ضد کرے تو اس سے لڑ پڑے گا کہ بندئہ خدا! روٹی تو ميرے لئے ‘ تو انسان اس سے معذرت کرے گا‘ دو
  تمہيں کہاں سے دوں؟ ‘ افی نہيں ہےک

  کيا کہنا اہل بيت(عليہ السالم )کا! 
‘ سارے دن کے بھوکے پياسے ہيں‘ اہل بيت(عليہ السالم )نے سارا دن روزه رکھا‘ آيات قرآنی بالوجہ نہيں آتی تھيں

کے باغ ميں روزه کی حالت فاطمہ(عليہ السالم )نے آٹا تيار کيا۔ يہودی ‘ شام کے وقت بيٹھے ہيں‘ کچھ کھايا پيا نہيں
روٹی تيار ہوئی۔ اب حسن ‘ آٹا تيار ہوا‘ وہاں سے کچھ پيسے جو ملے‘ ميں موال علی(عليہ السالم )نے مزدوری کی ہے

فاطمہ(عليہ السالم )بھی روزه سے ‘ حسين(عليہ السالم )پاک بھی روزه دار ہيں‘ مجتبٰی(عليہ السالم )بھی روزه دار ہيں
شريک١البتہ آج اس نعمت ميں رسول هللا‘ بھی روزه دار١ �م )نے بھی روزه رکھا ہوا تھا اور فضہعلی(عليہ السال‘ ہيں

  نہيں ہيں۔ 
وه کنيز بھی ايسی جس کو لفظ اماں سے‘ ايک کنيز ہے‘ جن ميں چار اہل بيت(عليہ السالم )ہيں‘ ان پانچوں کا روزه ہے

  وه کہتا ہے: ‘ آدمی آ جاتا ہے انہوں نے روزه رکھا ہوا ہے۔ ايک‘ تعبير کيا جاتا ہے
  ميں يتيم ہوں۔ 

کسی نے بھی اپنے ‘ ہر فرد خانہ اپنی اپنی روٹی دے رہا ہے‘ روٹياں دے دی جاتی ہيں‘ اس کو کھانا دے ديا جاتا ہے
  پاس روٹی نہيں رکھی۔ 

  کوئی مسکين آ جاتا ہے۔ ‘ دوسری رات
  دے ديا۔  پہلی شب کی طرح آج پھر سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کر

  پھر کوئی سائل آ جاتا ہے کہ اسير ہوں۔ ‘ تيسری رات
صبح پانی سے ‘ تو تين روزے اہل بيت(عليہ السالم )نے رکھے اور ہر روز بوقت افطار سائل کو سرفراز فرما ديتے

  روزے رکھے جاتے رہے۔ 
مسکين و اسير کو خالی ہاتھ واپس  افراد اہل بيت(عليہ السالم )نے۔ ليکن يتيم و‘ تين دن کی متواتر بھوک برداشت کی
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  نہيں کيا۔ 
  هللا کو يہ ادا ايسی پسند آئی کہ قرآن ميں فرمايا: 

  و يطعمون الطعام علٰے حبہ مسکينا و يتيما و اسيرا 
  خود بھوکے رہتے ہيں۔" ‘ "يہ وه لوگ ہيں جو خدا کی محبت ميں يتيم و مسکين و اسير کو کھانا کھالتے ہيں

  ليکن کيوں ديا؟ اس کی وجہ کيا ہے؟ کيا سبب تھا؟ ‘ مانگنے والوں کو‘ ان سائلوں کو‘ الياانہوں نے کھانا کھ
  تو خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ يہ لوگ کہہ رہے ہيں کہ ہم نے کھانا کيوں ديا؟ 

  انما نطعمکم لوجہ هللا ال نريد منکم جزآء و ال شکورا 
نريد منکم ‘ هللا کو خوش کرنے کے لئے کھانا دے رہے ہيں‘ ود ہےتقرب اٰلہی مقص‘ فقط هللا کی رضا کی ضرورت ہے

  جزاء و ال شکورا۔ 
جزاکم۔ نہ ‘ ہميں اس کی ضرورت نہيں کہ آپ کہيں‘ اے اسير! ہم نے هللا کی راه ميں کھانا ديا ہے‘ اے مسکين‘ اے يتيم

  وا ہے۔ يہ سب کچھ تو بوجہ هللا ہ‘ اس کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ہمارا شکريہ ادا کريں
  کہتے ہيں کہ ہميں اس کی ضرورت نہيں کہ جزا ديں يا شکريہ ادا کريں کہ آپ نے ہميں نعمت دی ہے۔ 

  خدا لئے ديا تھا۔ ‘ ليکن عظمت ربی کا کينا کہ جن کو کھانا ديا ان کے لئے نہيں ديا تھا
  جب کوئی عمل خدا کے لئے ہو تو خدا کو ہی چاہئے کہ وه ہی جزا دے۔ 

  زا دی کہ خدا نے کيا ج
  بلکہ کہا ہے کہ ‘ تين روٹيوں کے بدلے پورا سورئہ دہر نازل کيا

"اے ميرے ماننے والے! اے ميری محبت ميں دينے والے! بھوکے رہنے والے! آپ تو کہتے ہيں ہميں جزا کی 
ر اس ميں جزا ميں پورا سورئہ دہر دے رہا ہوں او‘ آپ کہتے ہيں کہ ہميں شکريے کی ضرورت نہيں‘ ضرورت نہيں

  تمہاری کوشش کا ميں خدا شکريہ ادا کرتا ہوں۔" ‘ کے ساتھ ساتھ يہ بھی کہ سعکم مشکورا
يعنی خداوند عالم کو يہ عمل اہل بيت(عليہ السالم )اتنا پسند آيا کہ خود شکريہ ادا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کيا 

  نعمت ہوتی ہے؟ 
  خدا نے آيت نازل کر دی۔  ‘فقط ايک آيت کہ علی(عليہ السالم )نے ايک کام کيا

جس ميں موال علی(عليہ السالم )کو شريک ‘ جنگ موتہ۔ مشہور جنگ ہے اور يہ واحد جنگ ہے‘ ايک جنگ ہوتی ہے
  مسلمان اس جنگ ميں مار کھا کر آئے۔ ‘ تو جس جنگ ميں علی(عليہ السالم )نہيں گئے‘ نہيں کيا گيا

ے چال جاؤں اور آخری جنگ ہو کہ جس ميں مسلمانوں کو شکست ہو رسالتمآب نے چاہا کہ ايسا نہ ہو کہ ميں دنيا س
اس جنگ کو حنين کہتے ہيں۔ اس جنگ ميں بھی سب سے پہلے ‘ لٰہذا حضور نے ايک اور جنگ کا حکم ديا‘ گئی ہو

  تاکہ لوگوں کو کم از کم علم ہو جائے کہ ہماری کيا طاقت ہے۔ ‘ علی(عليہ السالم )کو نہيں بھيجا گيا
‘ ساٹھ آدمی ان کے پاس آئے‘ وه صاحب جنگ ميں گئے تو مخالفين ميں سے پچاس‘ صاحب کو بھيجا گيا پہلے ايک

مار ‘ آپ کے پاس تعداد بہت کم ہے‘ انہوں نے انہيں سمجھايا کہ تم کيوں لڑتے ہو؟ ہمارے ساتھ بہت زياده لشکر ہے
عقلمند آدمی تھے۔‘ ے ہو؟ انہوں نے سمجھاياکيوں لڑت‘ اگر جان کے ساتھ محبت ہے‘ جان کے ساتھ پيار ہے‘ کھاؤ گے

  يہ باره ہزار کی تعداد۔ ‘ باره ہزار کا لشکر معمولی نہيں ہے
  ميں نہيں لڑتا اور واپس آ گئے۔ ‘ ٹھيک ہے‘ جب انہوں نے سمجھايا تو يہ بزرگوار کہنے لگے

يہ ‘ ے۔ يہ دوسرے صاِح گئےاب دوسرے صاحب کو بھيجا گيا۔ عقلمند وہی ہوتا ہے جو اپنی جان کی حفاظت کر سک
جب ان کو سمجھايا گيا کہ اے بندئہ خدا! تو ہمار ساتھ کيوں لڑتا ہے؟ کيوں مرتے ہو؟‘ پہلے سے بھی زياده عقلمند تھے

قوت ‘ پتہ نہيں بعد ميں کچھ تمہيں ملے گا بھی کہ نہيں۔ ہمارے پاس طاقت ہے‘ خواه مخواه اپنی جان ضائع کرتے ہو
  ں ہم چوڑيں گے تو نہيں تمہيں۔ جنگ مي‘ فوج ہے‘ ہے

  بس يہی کافی ہے اور ميں واپس جا رہا ہوں اور اب تيسری دفعہ روايت ميں ہے کہ ‘ انہوں ں ے کہا
مگر حسب معمول ان کی باتوں کو سن کر پورے امن و ‘ عمرو بن العاص کو بھيجا گيا۔ يہ گئے تو بڑے طمطراق سے

  سالمتی سے بخير و عافيت تشريف لے آئے۔ 
اب ‘ کافر و مشرک اسے سمجھا بجھا کر واپس بھيج ديتے ہيں‘ کہتے ہيں کہ جس کو بھی بھيجتا ہوں١اب رسول هللا

  بلکہ انہيں سمجھانے واال ہو گا۔ ‘ اسے ميدان ميں بھيجوں گا جو کافروں سے سمجھنے واال نہيں
الم )جا کر بڑو اور فتح کئے بغير نہ آنا۔ جب يہجاؤ علی(عليہ الس‘ اور اپنے برادر علی(عليہ السالم )کو باليا اور فرمايا

‘تم جوان ہو‘ گئے تو کافروں نے حسب عادت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ جب تيرے بوڑھے واپس چلے گئے
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  تم اپنی جوانی کيوں خراب کرتے ہو؟ 
  حضرت امير(عليہ السالم )نے فرمايا کہ 

ہمارے ‘ ورنہ جنگ کے لئے تيار ہو جاؤ‘ ؟ اسالم قبول کر لو نہ لڑوں گا"آپ کو پتہ نہيں کہ ميں(عليہ السالم )کون ہوں
  پہلے تين اور تھے اور ميں اور ہوں۔" ‘ ميں ان کا بدلے لئے بغير نہ جاؤں گا‘ مسلمان بھائی قتل ہوئے

ذکر کيا  لڑنے کو تيار ہوئے۔ اس واقعہ کو قرآن نے‘ انہوں نے سوچا کہ جب وه بھاگ گئے تو يہ جوان کيا کر لے گا
  ہے (جس کيلئے ميں نے اتنی کوشش کی) تئيسويں پارے ميں قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے: 

  والعديات ضبحا فاتموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً فاثرن بہ نقعاً قوسطن بہ جمعاً 
الم )کی ان ميں سے پہلی اور دوسری آيت ميں علی(عليہ الس‘ اب ديکھئے! جتنی تالوت آيات کی ميں نے کی ہيں

واليت علی(عليہ السالم )کا تذکره تھا۔ تيسری آيت ميں اہل بيت(عليہ السالم )کی تعريف کی گئی ‘ تعريف کی گئی تھی
بلکہ وه گھوڑے ‘ موال امير(عليہ السالم )کی تعريف نہيں‘ ليکن اس آيت ميں اہل بيت(عليہ السالم )کی تعريف نہيں‘ تھی

  يہ السالم )کی فوج سوار ہو کے گئے تھے۔ جس پر علی(عليہ السالم )اور علی(عل
  ارشاد ہو رہا ہے: 

تو ان کے دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں ‘ "مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی! جو تيزی سے دوڑتے ہيں
بڑی اچھی لگتی ہے۔ مجھے ‘ ان کے قدموں سے ايک چنگاری نکلتی ہے‘ کی! جو رات کی تاريکی ميں دوڑتے ہيں

  اس فوج کی! جس نے صبح صبح جا کے حملہ کيا اور وه فوج کامياب ہوئی۔" قسم ہے 
  يہاں گھوڑوں کی قسم کھا کے خدا نے ہميں متوجہ کر ديا: 

اے ميری توحيد کا اقرار کرنے والے! ميں فقط اہل بيت(عليہ السالم )کی تعريف ہی نہيں کرتا ‘ اے ميرے ماننے والے
ان گھوڑوں کی بھی ميں قسم کھاتا ہوں (اور اس گھوڑے پر ‘ ريوں پر سوار ہو جائيںبلکہ اہل بيت(عليہ السالم )جن سوا

  حسين(عليہ السالم )ابن علی(عليہ السالم )سوار ہو کر گئے تھے) اور انہوں نے دين خدا کو بچا ليا۔ 
  ين ہو گی۔ بلکہ عين د‘ بدعت نہيں ہو گی‘ تو اس گھوڑے کی عزت‘ تو جب ميں خود خدا ان کی قسم کھا رہا ہوں

  ميرا عنوان تھا: 
  اياک نعبد و اياک نستعين 

  عبادت علی(عليہ السالم )کا تذکره ہو رہا تھا۔ 
علی(عليہ السالم )کے اعمال اس قدر بلند ہيں کہ‘ علی(عليہ السالم )کا کردار‘ اب علی(عليہ السالم )کی عبادت کا اخالق

  آيات نازل ہو رہی ہيں۔ 
موالئے کائنات(عليہ السالم‘ لسالم )ميں يہ عظمت کيوں پيدا ہوئی؟ کون سی خصوصيت تھیاب ظاہر ہے کہ علی(عليہ ا

جب بھی کوئی کام کرتے؟ تين سو آيات موالئے کائنات(عليہ السالم )کی شان ميں نازل ‘ )کی کہ آيات پر آيات آ رہی ہيں
  ہوئيں۔ کوئی کام کرتے ہيں آيت نازل ہوتی ہے۔ 

  کيوں اس کی وجہ کيا ہے؟ 
ليکن مومنين کی تين قسميں پائی جاتی تھيں۔ تين ‘ مومنين کافی تعداد ميں موجود تھے‘ اگرچہ مسلمان موجود تھے
اب آپ فيصلہ کريں کہ ان تين قسموں ميں سب سے اچھی قسم کن مومنوں کی ہے؟ کچھ ‘ قسموں کا ميں ذکر کرتا ہوں

مشرک ‘ افی سارا عرصہ بغير ايمان کے گزرا۔ کافر تھےليکن ان کی عمر کا ک‘ مومن ايسے ہيں کہ جو ايمان تو الئے
کسی کو بيس سال اور کسی کو چاليس سال گزرے۔ تو گويا ان کی عمر کا ‘ کسی کو دس سال‘ بت پرست تھے‘ تھے

جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی عمر کا زياده حصہ کفر ميں گزرا۔ اب‘ شرک اور کفر ميں گزرا‘ زياده حصہ بت پرستی
ياد نہيں ‘ ليکن يہ اب تک مسلم ہے کہ بڑھاپے ميں کافی چيزيں ره جاتی ہيں‘ بڑھاپا بری چيز نہيں ہے ظاہر ہے کہ

  تب بھی چيز ياد نہيں ہوتی۔ ‘ آدمی کوشش بھی کرتا ہے‘ ہوتيں
اگر کوئی چيز کسی کو سمجھائی جائے تو نفسيات کے علماء يہی کہتے ہيں کہ يہ سمجھانا ايسا ہو گا کہ جيسے مٹی پر 

ليکن اگر جوانی ميں يا بچپن ميں کوئی چيز سمجھائی جائے تو وه ايسے ہوتا ہے جيسے ‘ لکير کھينچنا يا مٹی پر لکھنا
جو مٹی پر لکير ہو گی وه ايسے ہو گی کہ ہوا کا ايک ‘ وه نہيں مٹے گی‘ پتھر پر لکير۔ اب جب پتھر پر لکير ہو گی

  جھونکا آيا تو وه مٹ گئی۔ 
بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ اس کا ‘ کوئی دين ياد بھی کرتا ہے تو تب بھی اس کو وه چيز ياد جلد نہيں ہوتی‘ لٰہذا بوڑھا آدمی

اعمال دين ياد کر رہا ہے۔ اگر اسے ياد نہيں ہو رہے تو ‘ مطلب يہ نہيں خہ بوڑھا آدمی بڑھاپے ميں نماز ياد کر رہا ہے
بلکہ پندره سال ‘ اس نے ياد کرنے کی کوشش تو کی ہے کيونکہ‘ وه يہ خيال کرے کہ وه قيامت کے دن بخشا جائے گا
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اگر وه روزمره کے مسائل ياد نہيں ‘ کا آدمی جب ہو جاتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ياد کرو۔ ہر چيز ياد کرے
م سب خرابيوں کو چھوڑ کر۔ ابدين دار بن گيا ہے اور اس کے لئے الز‘ بڑھاپے ميں دين کی طرف لوٹ آيا ہے‘ کرتا

اب مجھ سے کوئی چيز ياد نہيں ہو سکتی ‘ ہے کہ ان چيزوں کو ياد کرے۔ يہ نہيں ہو سکتا کہ اب ميں بوڑھا ہو گيا ہوں
تو بہرحال اس کا تذکره کر رہا تھا کہ ہر شخص کے لئے الزم ہے کہ وه روزمره کے مسائل ياد کرے۔ کچھ لوگ ايسے 

  ظاہر ہے کہ يہ مومن نہيں۔ ‘ بعد ميں ايمان الئے‘ سکےايمان نہيں ال ‘ ہيں کہ دس سال کا عرصہ گزر گيا
ايمان دار بن ‘ ليکن ايمان ڈانواں ڈول تھا۔ جب موقع آيا‘ ايمان تھا‘ دوسرے نمبر پر ايسے مومن جو ايمان تو لے آئے

  گئے اور جب وقت آيا ايمانداری چھوڑ بيٹھے۔ 
بلکہ رسول اللہکے شيدائی بن ‘ ے۔ جب موقع آيا مومن بن گئےايسے لوگ کہ جن کا ايمان ڈانواں ڈول ہوتا ہ‘ لٰہذا ہيں نا

اس وقت ايک طرف ہو گئے۔ يہ اپنی طرف سے ‘ ليکن جب ديکھا گڑبڑ ہو رہی ہے‘ رسول کے ساتھی بن گئے‘ گئے
  نہيں قرآن کہتا ہے۔ 

ھر کفر اتنا بڑھ گيا کہ ليکن پ‘ پھر ايمان الئے پھر کافر بن گئے‘ کچھ لوگ ايسے ہيں جو ايمان الئے پھر کافر ہو گئے
ليکن جب ضرورت پڑتی تھی ان کا ايمان جدا ہو جاتا ‘ ايمان الئے‘ موجود ہيں‘ وه ختم نہيں ہوا۔ کچھ لوگ ايسے تھے

  باقی ميرا کام نہيں ہے۔ ‘ ان لوگوں کو آپ بہتر جانتے ہيں‘ تھا
  تو يہ دو قسم کے مومن ابتدائی زندگی گزاری ايمان نہيں تھا۔ 

ايسے لوگوں کی ہے کہ جو ايمان تو الئے ليکن ضرورت پڑی مومن بن گئے اور جب ضرورت پڑی دوسری قسم 
  ايمان کو چھوڑ ديا۔ 

  … تيسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اول سے لے کر آخر تک
بلکہ ايک سيکنڈ کے لئے بھی يہ خيال نہيں کيا جا سکتا کہ وه ايمان سے فارغ ‘ ايسے مومن رہے کہ ايک لمحہ کيلئے

ايک سيکنڈ کے لئے بھی ايمان ‘ يہ ايک لمحہ‘ وئے ہوں۔ اول زندگی سے آخر زندگی تک ان کا کبھی ايمان نہيں گياہ
نہيں گيا۔ اب اگر آپ سے فيصلہ ليں کہ ان تينوں ميں سے کون افضل ہيں؟ کن کا ايمان بہتر ہے؟ کيا وه لوگ جن کا 

تھا؟ يا وه لوگ بہتر ہيں جو اول زندگی سے آخر زندگی تک  …سال بعد تھا يا وه لوگ جو ايمان الئے ليکن ۴٠ايمان 
  کبھی ايمان سے خالی نہيں ہوئے؟ ‘ مومن ہيں

جو اول زندگی سے لے کر آخری زندگی تک ايک لمحہ‘ لٰہذا آپ کا فيصلہ يہی ہو گا کہ تيسری قسم کے لوگ افضل ہيں
  کے لئے بھی ايمان سے خارج نہيں ہوئے۔ 

  
  صلواة 

سمجھ سکتے ہيں کہ تيس چاليس سال بعد کوئی ايمان ال رہا ہے اور کس کا ‘ آپ پڑھے لکھے لوگ ہيں اب ظاہر ہے کہ
  ايمان اول زندگی سے لے کر آخری زندگی تک خارج نہيں ہوا۔ 

بہرحال موالئے کائنات(عليہ السالم )کی ذات وه ذات ہے کہ ابتداء سے لے کر انتہاء تک کبھی ايمان سے خرچ نہيں 
ليکن يہ زمين ميں آئے کہ اگر ہم يہ کہتے ہيں کہ موالئے کائنات(عليہ ‘ سيکنڈ کے لئے بھی خروج نہيں ہواايک ‘ کيا

بلندی نہيں ‘ اس ميں موالئے کائنات(عليہ السالم )کی عظمت نہيں‘ تو يہ ان کی تعريف نہيں کی‘ السالم )ايمان الئے
  کيوں؟ ‘ ہے

  ان نہ ہو۔ اس لئے کہ ايمان التا ہے جس کے پاس پہلے ايم
ليکن جہاں تک موالئے کائنات(عليہ ‘ ہے نا اسی طرح؟ جو ايمان سے خالی ہو اسے ايمان النے کی ضرورت پڑتی ہے

  ابھی ماں کے بطن ميں تھے۔ ‘ يہ تو اس وقت مومن تھے‘ السالم )کا تعلق ہے
ايا! تجھے واسطہ ہے ميرے اس فاطمہ نے کہا کہ خد‘ تذکره کيا تھا کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قريب گئيں

بلکہ ‘ بيٹے(عليہ السالم )کا جو ميرے پيٹ ميں ہے اور مجھ سے باتيں کرتا ہے۔ ظاہر ہے علی(عليہ السالم )مومن ہيں
ان کا ايمان ماں کے بطن ابراہيم(عليہ السالم )سے زياده تھا۔ اسمائے ابراہيم(عليہ السالم )کے نام کی سفارش قبول نہيں 

  علی(عليہ السالم )کے نام کی سفارش قبول ہوئی۔ بلکہ ‘ ہوئی
  

  صلواة 
علی(عليہ السالم )اس … نہيں… نہيں‘ سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ علی(عليہ السالم )کا ايمان فقط ماں کے بطن ميں تھا
ن علی(عليہ السالم )اس وقت بھی موم‘ وقت بھی مومن تھے جب عيسٰی(عليہ السالم )کو سولی پر لٹکانے لگے تھے
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علی(عليہ السالم )اس وقت بھی مومن تھے ‘ تھے جب ناِر نمرود کو گلزار بنا کر خليل هللا(عليہ السالم )کا وسيلہ بنے
علی(عليہ السالم )اس وقت بھی مومن تھے جب ‘ جب نوح(عليہ السالم )کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا وسيلہ بنے

  آدم(عليہ السالم )کی توبہ کا وسيلہ بنے۔ 
حقيقت يہ ہے کہ اگر آدم(عليہ السالم )سے بھی پہلے علی(عليہ السالم )کو مومن کہا جائے تو اس سے بھی کوئی بلکہ 

  بڑی عظمت نہيں۔ 
 اگر آپ کو ياد ہو کہ ميں نے پہلی تقرير ميں ذکر کيا تھا کہ رسالتمآب نے لوگوں کو مخاطب کر کے يہ بات کہی تھی: 

الئے کائنات(عليہ السالم )کو اميرالمومنين کے لقب سے کب ملقب کيا گيا تو وه اگر لوگوں کو يہ علم ہو جائے کہ مو
  کبھی علی(عليہ السالم )کی فضيلت کا انکار نہ کريں۔ 

  اميرالمومنين(عليہ السالم )کے لقب سے کب پکارا گيا؟ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمايا کہ 
جب آدم(عليہ السالم )ابھی مٹی کے اندر تھے اس وقت علی(عليہ  ‘علی(عليہ السالم )کو اميرالمومنين اس وقت کہا گيا

  السالم )کو اميرالمومنين کہا گيا۔ 
‘ تو علی(عليہ السالم )فقط مومن ہی نہيں بلکہ آدم کی پيدائش سے پہلے اميرالمومنين(عليہ السالم )تھے

  کيوں؟ ‘ يںاميرالمومنين(عليہ السالم )کو مومن کہنا يہ علی(عليہ السالم )کی عظمت نہ
  … مومن اس کو کہتے ہيں کہ جس ميں ايمان

  عادل کب بنے گا؟ ‘ ايک آدمی وک عادل کہيں
  جب اس ميں عدالت ہو۔ 

  منصف کب بنے گا؟ 
  جب اس ميں انصاف ہو۔ 

  آدمی کو سچا کب کہا جاتا ہے؟ 
  جب اس ميں سچائی ہو۔ 
  فاضل کب کہا جاتا ہے؟ 
  جب اس ميں فضيلت ہو۔ 

  ے گا؟ عالم کب کہا جائ
  جب اس ميں علم ہو۔ 

سچائی ايک حقيقت ہے کہ جس ميں پائی جائے وه اس کا حقدار کہالتا ‘ فضيلت ايک حقيقت ہے‘ تو علم ايک حقيقت ہے
  ہے۔ 

  تو اس طرح ايمان بھی ايک حقيقت ہے۔ 
  جس ميں ايمان پايا جائے وه کيا کہالئے جائے گا؟ 

  مومن! 
س کا مطلب کيا ہے کہ اس ميں علم ہے يعنی ذاتی طور پر علم سے خالی تھا علم اب ايک آدمی کو آپ عالم کہتے ہيں۔ ا

سخاوت آ گئی ‘ جب اس ميں انصاف آ گيا تو منصف بن گيا‘ ذاتی طور پر انصاف سے خالی تھا‘ آ گيا تو عالم بن گيا
‘ ايمان سے خالی تھا جس کو مومن کہا جاتا ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ وه‘ سخی بن گيا ذاتی طور پر سخی نہيں تھا
  جب اس ميں ايمان آ گيا وه مومن بن گيا۔ 

‘ کب گواره کرتے تھے کہ علی ابن ابی طالب(عليہ السالم )کے متعلق يہ کہا جائے کہ ان ميں ايمان نہيں تھا١رسول هللا 
  بعد ميں ايمان آيا اور رسول هللا نے ايک جنگ ميں علی(عليہ السالم )کو مخاطب کر کے کہا: 

  يمان کلہ الی الکفر کلہ اال
  بلکہ علی(عليہ السالم )کو کل ايمان کہنا۔" ‘ "علی(عليہ السالم )کو مومن نہ کہنا

تو ‘ علی(عليہ السالم )کی سيرت کو ديکھ کر ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ جب علی(عليہ السالم )عبادت گزار ہيں
جو کل ‘ اس کی جو عين ايمان ہے‘ ايک عبادت ہوتی ہے‘ ايمان متزلزل‘ ايک عبادت ہے ان مومنين کی جن کا ايمان

  ايمان ہے۔ 
  تاکہ درجہ بندی ہو جائے: ‘ اسی واسطے عبادت کی تين قسميں کی گئی ہيں‘ ظاہر ہے کہ ان عبادات ميں فرق ہو گا

حج ‘ اگر روزے نہ رکھے‘ نماز نہ پڑھی‘ کچھ لوگ عبادت کرتے ہيں جہنم کے ڈر سے کہ اگر ہم نے عبادت نہ کی
  قيامت کے دن پکڑ ہو گی۔ ‘ واجب نہ کی۔ يہ آدمی جب مرے گا
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  جہنم ميں جائے زکٰوة نہيں ديتا۔ 
‘ دفعہ دھويا گيا ٧٠سنا ہے کہ اگر ہم نے يہ کام نہ کئے تو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ اتنی سخت ہے کہ اس آگ کو 

ادت کرتے ہيں اور حقيقت يہ ہے کہ ہم سب پھر يہ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی آگ کہالئی ہے۔ تو ڈر کے مارے ہم عب
تيری ‘ کی عبادت زياده تر ڈڑ کے مارے ہوتی ہے۔ اگر پہلے کہہ ديا جائے کہ بندئہ خدا تيری مرضی چاہے عبادت کر

‘ يہ ٹيکس ہے‘ پھر کون عبادت کرتا؟ يہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ واجب ادا کرتے ہيں‘ مرضی چاہے عبادت نہ کر
اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ‘ کن اگر اس کے عالوه کسی کو کچھ دينا پڑے تو يہ بڑا مشکل ہو جاتا ہےزکٰوة۔ لي‘ ڈيوٹی ہے

اگر تھوڑا سا مال بھی کسی چيز پر خرچ کيا جائے تو لوگ کہتے ہيں کہ مال امام(عليہ السالم )لے جاؤ تاکہ اپنا پيسہ 
  خرچ نہ ہو۔ 

‘ پرانے زمانے کی بات ہے‘ ے کا خرچ دو ہزار روپے تھااس وقت اس نلک‘ آپ کے کسی امام باڑه ميں نلکا لگايا
‘ اب تک الکھوں روپے خرچ کرتے تھے‘ ہماری قوم کے لئے دو ہزار روپيہ ان کے لئے خرچ کرنا مشکل ہو رہا تھا

تو وه اجازت لينے گئے کہ ہميں اجازت دی جائے کہ دو ہزار روپے سے نلکا لگايا جائے تو انہوں نے کہا کہ بندئہ 
  کيا دو ہزار روپے اپنے پاس سے خرچ نہيں کر سکتے؟ ‘ سوچو کہ اتنی بڑی قوم ہو خدا!

  نماز نہ پڑھی تو جہنم کی آگ بڑی سخت ہو گی۔ ‘ نماز نہ پڑھی ڈنڈے پڑيں گے‘ ادا کرتا ہے‘ ايک ڈيوٹی ہے
ايسا ہوتا ہے کہ  ڈرپوں کی عبادت۔ بعض دفعہ‘ ايسی نماز کو کہا جتا ہے‘ انسان مجبوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے

بہترين ميوے ‘ اس ميں دودھ کی نہريں بہہ رہی ہوں گی‘ انسان نے يہ سن رکھا ہے کہ اگر عبادت کی تو جنت ملے گی
  ہر قسم کی نعمتيں موجود ہوں گی۔ ‘ ہوں گے

  تو ظاہر ہے کہ ان چيزوں کو سن کر انسان اللچ ميں خدا کی عبادت کرتا ہے۔ 
خدا مستحق عبادت ‘ اس لئے کہ خدا عبادت کے الئق ہے‘ و خدا کی عبادت کرتے ہيںتيسری قسم ان لوگوں خی ہے ج

  ہے۔ 
تو جب ہماری عبادت کی تين قسميں ہيں تو جزا بھی اسی طرح ہو گی۔ ظاہر ہے کہ اگر ‘ اس عبادت کی تين قسميں ہيں

نت کا حقدار تو نہيں ناں! ج‘ جہنم کے ڈر سے تو اس کی جزا يہی ہے کہ جہنم سے بچ جائے‘ کوئی عبادت کرتا ہے
خدا کی مرضی جہنم سے اسے بچا لے۔ ايک اور جگہ ہے جو جنت سے ذرا ‘ خدا کی مرضی اسے جنت ميں بھيج دے

تو ‘ خوف سے انسان عبادت کرتا ہے‘ ہو سکتاہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے ڈر سے‘ نرم ہے وہاں بھيج دے
وجہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت ظاہر ہوتا ہے تو انسان کو پياس بہتيہ کمزور ترين لوگوں کی عبادت ہے۔ يہی 

  زياده لگتی ہے۔ 
پانی دينا‘ پانی پال دو‘ اس لئے کہ پياسا نہ مر جائے‘ حکم ديا گيا ہے کہ اس کو پانی دو چاہے ڈاکٹرز روکتے بھی رہيں

ہے۔ جب کوئی پانی دينے واال اسے پانی  اتنی ہی آدمی کو پياس لگتی‘ پانی کی جس قدر ضرورت ہوتی ہے‘ چاہئے
کہتا ہے مجھ سے سے ‘ اس کے ہاتھ ميں پيالہ ہوتا ہے‘ پھر ابليس ايک بہت بڑے آدمی کی شکل ميں آتا ہے‘ نہيں ديتا

 پانی دے ديں۔ ‘ وه کہتا ہے کہ آپ مہربانی فرما ديں‘ ميں پانی دوں گا۔ اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے‘ پانی طلب کر
  تا ہے: ابليس کہ

ميں آدھی عبادت دے دوں ‘ ميں پانی دينے کو تيار ہوں مگر شرط يہ ہے کہ آدھی عبادت مجھے دے دے۔ وه کہتا ہے
پانی دو۔ ليکن اتنی ‘ اچھا آدمی عبادت لے لو‘ پانی کيلئے۔ ليکن جب يہی پياسا پياس سے مجبور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے

جب ‘ اب تو اسی پانی کے بدلے ميں پوری عبادت لوں گا‘ ے ضائع کر دياوه موقع تم ن‘ دير کرنے پر شيطان کہتا ہے
مگر پياس پھر بھی نہيں بجھتی اور پانی کا مطالبہ کرتا ‘ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور عبادت سے ہاتھ دھو بيٹھتا ہے

بس يہی سجده ‘ دوہے تو شيطان اس کی مجبوری سے فائده اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ميرے سامنے تھوڑا سا سر جھکا 
  سمجھ لوں گا۔ 

ہوتا کيا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کی عبادت دے بيٹھتا ہے۔ کيوں؟ اس لئے کہ اس کے اعمال ميں چاشنی نہ تھی 
  جو انسان کو پختہ کر ديتی ہے۔ ‘ اور روحانيت نہ تھی

ليکن وه ‘ تو اسے جنت مل جائے گیلٰہذا ايسا انسان اگر جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اللچ ميں عبادت کرتا ہے 
خدا کو مستحق عبادت سمجھ ‘ خدا کو الئق عبادت کہتے ہيں‘ لوگ جو خدا کی عبادت کو عبادت سمجھ کر سکتے ہيں

دوزخ و جنت کو تو ‘ جنت کا اللچ ان کے لئے کچھ نہيں‘ جہنم کا خوف ان کے لئے کچھ نہيں‘ کر عبادت کرتے ہيں
  خود تقسيم کرنے والے ہيں۔ 

  اب قابل فکر بات يہ ہے کہ آيا ايسے عابدوں کے لئے بھی کوئی جزا ہے يا نہيں۔ 
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  ان کی بھی تو کوئی جزا ہونی چاہئے نا! 
  چنانچہ حالل مشاکل(عليہ السالم )اپنی عبادت کی وجہ بيان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں: 

  للعبادة الہی ما عبدتک خوفا من نارک وال طمعاً فی جنتک و لکن جدتک اہال 
ميں(عليہ السالم )نے تيری جنت کے ‘ "اے هللا! ميں(عليہ السالم )نے تيرے جہنم کے خوف سے تيری عبادت نہيں کی

  نہ مجھے(عليہ السالم )جنت کا اللچ ہے۔" ‘ نہ مجھے(عليہ السالم )جہنم کا خوف ہے‘ اللچ ميں تيری عبادت نہيں کی
  اور 

  قيم النار و الجنہ 
  کر رہے ہيں۔" "پھر عبادت کيوں 

  آپ(عليہ السالم )نے فرمايا ہے کہ 
اگر تيری ذات الئق عبادت نہ ہوتی تو علی(عليہ السالم )کا سر کبھی بھی تيرے ‘ "اس لئے تيری ذات الئق عبادت ہے

  سامنے نہ جھکتا۔" 
دوزخ  دوزخ سے ڈر کر عبادت کرنے والوں کو‘ اب جنت کے اصول کے لئے عبادت کرنے والوں کو جنت ملے گی

اس کے لئے بھی کوئی جزا ‘ سے نجات ملے گی اور جو ہستی اس ذات کو الئق عبادت سمجھ کر عبادت کر رہی ہے
  ہے يا نہيں؟ 

  قرآن مجيد کا ارشاد ہے: 
  و رضوان من هللا اکبر زلک ھوالفوزالعظيم 

هللا کی تھوڑی سی رضا‘ ی ہو گاعربی زبان ميں تنوين قلت کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ رضوان من هللا کا معن
  اس جنت سے بڑھ کر ديا گيا ہے۔ ‘ جنت سے بڑھ کر ہے اور جن کو هللا کی تھوڑی سی رضا مل گئی

رمضان المبارک زخمی ہوتے ہوئے ميرے  ١٩شايد اسی لئے ‘ رضائے خدا پانے والوں کو يہ بڑی کاميابی ہے
  موال(عليہ السالم )نے فرمايا تھا: 

  ہ نزت برب الکعب
  "رب کعبہ کی قسم! ميں(عليہ السالم )کامياب ہو گيا۔" 

وه کيا ہوتا ہے؟ کامياب! اور علی(عليہ السالم )کيا کہتے ہيں کہ ميری(عليہ ‘ اب جس کو رضائے خداوندی ديا جائے
ھوڑیت‘ کچھ رضا‘ ناکامی کبھی ميرا مقدر نہيں بنی۔ اب رضوان کے معنی ہيں‘ السالم )زندگی کاميابی سے گزری ہے

  علی(عليہ السالم )کو بھی تھوڑی سی رضائے خدا ملی۔ ‘ سی رضا
  … تو اب‘ ان کا درجہ بھی جنت سے زياده ہے‘ حاالنکہ ہے تھوڑی سی رضا بھی جنت سے بڑھ کر

  ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ ان کے لئے جس ہستی نے الئق عبادت سمجھ کر عبادت کی: 
  هللا وهللا و رووف بالعباد چمن الناس من يشری نفسہ ابتغاء مرضات 

جس طرح تيرا ‘ کہتے ہيں ميری جان کا مالک تو خدا ہے‘ جو خدا کو اپنی جان ديتے ہيں‘ کچھ لوگ ايسے ہوتے ہيں
  اسی طرح ميرا سر حاضر ہے۔ ان کو ملتا کيا ہے؟ ‘ حکم ہو گا

اگر کوئی خدا کو ‘ رضا ميں دے رہا ہوںانہيں اپنی ‘ جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ دربار خداوندی ميں پيش کر ديتے ہيں
اگر علی(عليہ السالم )راضی ہو گئے تو خدا ‘ راضی کرنا چاہتا ہے تو دروازئہ علی(عليہ السالم )پر سر جھکائے

  جس سے علی(عليہ السالم )ناراض ہوں وه کبھی خدا کو راضی نہيں کر سکتا۔ ‘راضی ہو گيا
يہ السالم )ايسے عبادت گزار کہ ہر رات کو علی(عليہ السالم )ہزار رکعت ہاں تو! تو عرض کيا جا رہا تھا کہ علی(عل

  نماز پڑھا کرتے۔ 
چنانچہ شب ضربت ميرے موال(عليہ السالم )نے ايک کلمہ اور اسی جملے ميں علی(عليہ السالم )کی پوری زندگی نظر

  آئے گی۔ 
   موال امير(عليہ السالم )نے آسمان کے ستاروں کو مخاطب کر کے کہا:

تم نے علی(عليہ السالم )کو کبھی‘ ميں(عليہ السالم )نے تمہيں طلوع ہوتے ديکھا ہے‘ "اے آسمان کے ستارو! گواه رہنا
  سوتے ہوئے نہيں ديکھا۔" 

سوتے نہ تھے خدا کی ‘ ميرے موال(عليہ السالم )ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے‘ کتنی بڑی عظمت ہے
  يک رات ايسی ہے جس ميں علی(عليہ السالم )بستر رسول پر سوئے۔ فقط ا‘ عبادت کيا کرتے تھے

  اگر اسے کہہ ديا جائے کہ تم سو جاؤ تو اس کو کبھی نيند نہيں آئے گی۔ ‘ اب ظاہر ہے کہ جو کبھی نہيں سويا
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صبح ‘ مثالً کوئی آدمی روز رات گياره بجے سونے کا عادی ہے اور اسے کہہ ديا جائے کہ شام سات بجے ہی سو جاؤ
آدمی ‘ ويسے ہی نيند آتی ہے‘ جلدی اٹھ کر کام کرنا ہے تو اس آدمی کو کبھی نيند نہيں آئے گی۔ جيسے عادت بن جائے

  … اب‘ اپنی عادت کے مطابق اٹھتا ہے
مگر جب علی(عليہ السالم )سے پوچھا ‘ انہيں آج نيند نہيں آنا چاہئے تھی‘ وه علی(عليہ السالم )جو کبھی نہ سوتے تھے

  ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر کيونکر سوئے؟ تو فرماتے ہيں کہ  جاتا
  اس رات کو ميں ايسا سويا کہ کروٹ تک نہيں بدلی۔ ‘ ايک ہی رات تو مجھے سونے کے لئے ملی تھی

عبادت ‘ خدا کے دربار ميں جھکتے تھے‘ ديکھيں! وه علی(عليہ السالم )جو ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے
آج اس علی(عليہ السالم )سے کہہ ديا گيا کہ اے علی(عليہ السالم )! آج تم نے نماز نہيں پڑھی۔ آج آپ(عليہ‘ کرتے تھے

تو علی(عليہ السالم )نے ويسے ہی عبادت کی جيسا خدا نے چاہا ‘ السالم )کی عبادت سے بہتر بستر رسول پر سونا ہے
  کو بتايا:  اور چين کی نيند سو کر ساری رات کروٹ نہ بدل کر لوگوں

وه کہے کھڑے ‘ ہم اس کے حکم کے پابند ہيں‘ لوگو! اگر عبادت کرو تو ايسی عبادت کرو جيسے خدا کی مرضی ہے
وه کہے سو جاؤ تو ہم سو جاتے ہيں ‘ وه کہے بھوکے رہو اور ہم بھوکے رہتے ہيں‘ ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہيں

  اور ايسا سوتے ہيں کہ کروٹ تک نہيں بدلتے۔ 
  رف ايک مسئلہ! ص

کسی مقصد کو پيش نظر رکھ کر کيا جاتا ہے اور اگر کام ‘ ديکھئے! قاعده ہے کہ جب بھی کوئی کام کيا جاتا ہے
  کرانے واال خدا ہو اور کام کرنے والے رسول ہوں تو بغير مصلحت و مقصد کے قطعاً کام نہ ہو گا۔ 

اس طرح اٹھا کر بکھيری کہ ‘ و تھوڑی سی مٹی اٹھائیعظيم گھر سے نکلے ت ١اب سوال پيدا ہوتا ہے کہ جب رسول
علی(عليہ السالم )کو ‘ ١کو گھر سے نکلتے وقت کفار تک نہ ديکھ سکے۔ تو يہ نہيں ہو سکتا کہ اگر رسول ١حضور

ايسے ہی علی(عليہ السالم )کو بھی کافر نہ ‘ کو کافر نہ ديکھ سکتے تھے١جيسے اکيلے رسول ‘ ساتھ لے کر جائيں
اپنے ساتھ علی(عليہ السالم )کو بھی لے ‘ ہجرت کر رہے تھے١تے تھے۔ اگر ايسے موقع پر جب رسول ديکھ سک
نہ کافروں کی تلواروں کے سايہ ميں اکيلے رہنا پڑتا۔ ممکن ‘ علی(عليہ السالم )نہ تنہا سوتے‘ تو کتنا فائده ہوتا‘ جاتے

ے ساتھ چلے جاتے تو شہزاديوں اور پرده داروں کو ہے کہ کوئی يہ جواب دے کہ اگر علی(عليہ السالم )بھی رسول ک
لے کر کون جاتا؟ تو جواباً کہا جا سکتا ہے کہ کئی اور بھی اس خاندان کے افراد تھے جن کے ذمہ يہ بات لگائی جا 

  حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت فاطمة الزہرا(عليہ السالم )کو ساتھ ليتے آنا۔ ‘ سکتی تھی کہ جب تم آؤ
جس کی وجہ سے صرف علی(عليہ السالم )کو بستر رسول پر ‘ جا سکتا ہے کہ ہر کوئی کام ايسا کام نہ تھا اس لئے کہا

  ساليا گيا۔ 
وه کون سی وجہ تھی جس کی بناء پر علی(عليہ السالم )کا بستر رسول پر سونا ضروری تھا؟ وه کون سا مقصد تھا کہ 

  ؟ حکم شريعت پورا نہ ہو سکتا؟ اگر بستر رسول پر نہ سوتے تو وه مقصد فوت ہو جاتا
اگر آج ‘ روايات بتالتی ہيں کہ اصل مقصد يہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی امانتيں حضرت رسالتمآب کے پاس رکھتے تھے

رسالتمآب چلے جاتے اور امانتيں ساتھ لے جاتے۔ اگر کوئی يہاں يہ بھی کہہ دے کہ امانتيں بعد ميں بھی ادا ہو سکتی 
مگر اس طرح ‘ بتايا جا سکتا تھا کہ امانتوں کا فکر نہ کرنا عنقريب تمہارا مال تمہيں مل جائے گا ان کافروں کو‘ تھيں

کافروں کو يہ سوچنے اور کہنے کا موقع تو مل سکتا تھا کہ عجيب ہيں جو دعوٰی رسالت بھی کرتے ہيں اور امانتيں 
  ہمارا مال و دولت ہضم کر گئے۔ ‘ ہمارا سونا کھا گئے‘ بھی لے گئے

  انہيں کون نبی مانے گا؟ 
‘علی(عليہ السالم )کی جان بھی محفوظ‘ کی جان بھی محفوظ١علی(عليہ السالم )کو ساتھ لے جاتے تو نبی  ١اگر رسول

کھڑے رہے اور علی(عليہ السالم ‘ کوئی خطره نہ تھا۔ ادھر لوگ ساری رات خانہ رسول کے گرد جھانکتے رہے
علی(عليہ السالم ‘ عليہ السالم )ساتھ جاتے تو خطرے سے بچ تو سکتے تھےاگر علی(‘ )ساری رات خطرے ميں رہے

)نے سو کر بتا ديا کہ اگر ميں چال جاؤں تو نبوت محفوظ نہيں ره سکتی۔ يوں کيوں نہ کہوں کہ علی(عليہ السالم )نے 
  بستر رسول پر سو کر نبوت کو محفوظ کر ديا۔ 

‘ اب بھی يہ کام ہو سکتا تھا‘ مانتيں کسی اور کے سپرد کر جاتےايک صورت يہ بھی ہو سکتی تھی کہ رسول اپنی ا
اس کا امانتوں سے کيا واسطہ؟ کيا ‘ جس کے سپرد کر گئے‘ مگر اس پر بھی اشکال ہو سکتا تھا کہ خود تو چلے گئے

  تعلق؟ 
بنتی ہے کہ اگرچہ وه  کا چلے جانا اس بات کی دليل١علی(عليہ السالم )کا ان امانتوں کا امين بن کر ره جانا اور نبی 
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‘ ايک ہيں١مگر پھر بھی کہتے تھے کہ علی(عليہ السالم )و نبی ‘ منکرين دين تھے‘ مشرک تھے‘ لوگ کافر تھے
علی(عليہ السالم )و نبی ميں کوئی فرق نہيں ہے اور اگر غير کے سپرد امانتيں ہو جاتيں تو کافر زياده کا مطالبہ کرتے 

اس سے زياده ميرے پاس ‘ يا جان چھڑاتا کہ يہ ہے امانتوں کا مال‘ ئی ثبوت تو تھا نہيںتو وه کيا کرتا؟ اس کے پاس کو
  کچھ نہيں ہے۔ کافر پھر کہہ سکتے تھے کہ ہمارا مال تو تمہارا رسول لے کر چال گيا۔ 

فر تو کا‘ جس طرح امانتيں سپرد کی گئی تھيں‘ اب ضرورت تھی ايسی ہستی کی جو امانتوں کو اسی طرح واپس کرے
کوئی روايت نہيں بتالتی کہ انہوں ‘ ان دونوں بھائيوں ميں کوئی فرق نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے کوئی روايت نہيں ملتی
  نے علی(عليہ السالم )سے پوچھا ہو کہ رسول تمہيں امانتيں دے گئے ہيں يا نہيں؟ 

پنی امانتوں کا مطالبہ علی(عليہ السالم بلکہ کہتے ہيں کہ اے علی(عليہ السالم )! ہماری امانتيں واپس کر دو۔ ان کا ا
  )سے کرنا واضح کرتا ہے کہ ان کی نگاہوں ميں ان دونوں ميں کوئی فرق نہيں۔ 

  کا دينا علی کا دينا ہے۔ ١رسول ‘ کی امانتيں علی(عليہ السالم )کی امانتيں ہيں١محمد 
ہ ادا کر سکتا تھا۔ جب امانتوں کے حصول کے جو امانتوں کو کماحق‘ اس لئے رسول هللا نے بھی اس کو امانت دار بنايا

  لئے اخالقی پستی کا اظہار کرتے ہوئے کافروں نے کہا: 
  زياده تھا۔ ‘ ہمارا اتنا تو مال نہ تھا

جس کا ايک تولہ سونا تھا وه کہتا ہے کہ ميرا تو دس تولے ‘ مثالً جس نے پچاس رکھے تھے اس نے سو کا مطالبہ کيا
  مطالبہ زياده کا تھا۔ ‘ تيں کم تھيںاب امان‘ سونا دينا تھا

  اب ديکھئے! 
يا تو کہہ ديں کہ ميرے پاس تو يہی مال ہے اور زياده کا مجھے علم نہيں ‘ يہاں پر معاملہ دو حال سے خالی نہيں ہے

ھا گئے۔کو دی تھيں(معاذهللا) وه ہماری امانتيں ک ١اگر يہ کہہ ديں تو پھر لوگ کہيں گے کہ ہم نے تو امانتيں رسول‘ ہے
اس طرح تقسيم کر ديتے۔ ‘ اتنا اتنا ديتے جاتے‘ يا پھر علی(عليہ السالم )اعجاز دکھا کر جتنا جتنا وه مانگ رہے تھے

اس طرح بھی اشکال ‘ ايک کی جگہ پر دس ديتے تو اس صورت ميں بھی لوگ کہتے کہ يہ کيسا خاندان ہے؟ بھوال ہے
  يہ السالم )پر حرف آتا۔ حکمت اہل بيت(عل‘ دانائی پر حرف آتا‘ ہوتا

‘ اب ميرے موال(عليہ السالم )نے وه راستہ اختيار کيا کہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے اور اشکال بھی وارد نہ ہو
  جس جس کا جتنا مال تھا اس کے مطابق دے ديا جائے۔ ‘ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے

  آپ(عليہ السالم )نے فرمايا: 
  امانتوں کی مقدار کم ہے۔ ‘ اور امانتيں کملوگوں کے دعوے زياده ہيں 

  تو حضرت(عليہ السالم )نے ارشاد فرمايا: 
  اب ايک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ مہر امانت سے پوچھوں کہ تو کس کی ہے؟ اور کتنی مقدار ميں اس کی ہے؟ 

  رتے گئے۔ بس موال(عليہ السالم )بے جان غير متحرک اشياء سے پوچھ پوچھ کر اس کے مالک کے حوالے ک
-----------------------------------   

  مجلس ہشتم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  سامعيِن گرامی! 
  بارگاِه رب العزت ميں عبادت گزار عرض کرتا ہے: 

  مانيں گے۔ تيرے عالوه کسی کو معبود نہ ‘ تيرے سامنے سر جھکے گا‘ ياهللا! ہم تيری عبادت کرتے ہيں
  دوسری طرف ہے معبود۔ ‘ ايک ہے عبد

  عبد: جس نے عبادت کرنی ہے۔ 
  معبود: وه جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ 

معبود يہی چاہتا ہے کہ ‘ ان فرائض کی ادائيگی عبادت ہے‘ اب اس معبود نے کچھ فرائض انسان کے ذمے لگائے ہيں
  ائض پر عمل کيا جائے۔ ميرے فرمائے ہوئے فر‘ ميرے احکام پر عمل کيا جائے

  جو خدا کے بتائے ہوئے ہوں تو اسے عبادت سے تعبير کيا جاتا ہے۔ ‘ اگر کوئی انسان فرائض پر عمل کرتا ہے
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  ايک يہ کہ اس خدا کی حمد و ثناء کی جائے۔ ‘ دو چيزيں انسان سے چاہتا ہے‘ خداوند عالم معبوِد مطلق ہے
خدا کے اوصاف بيان کرنے کا تعلق ہے۔ ‘ جہاں تک توصيف کا تعلق ہے ‘دوسرا يہ کہ خدا کے حکم پر عمل کيا جائے

دوسروں کو ‘ عظمت ربی کا احساس کرتا ہے‘ خدا کی تعريف کرتا ہے‘ ہر وقت انسان خدا کا تذکره کرتا رہتا ہے
 اہل‘ تعريف کرتا ہے‘ اس معاملہ ميں انسان ذرا سست ہے‘ ليکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے‘ احساس دالتا ہے

  بيت(عليہ السالم )کی تعريف کرتا ہے۔ 
ليکن عمل کے معاملے ميں تھوڑا سا نقص ہے ‘ خداوند عالم کی ثناء کرتا ہے‘ کی تعريف کرتا ہے١جناب رسالتمآب 

جو کچھ ميں فرماتا ‘ ميری تعريف بھی کی جائے اور حمد و ثناء کی جائے‘ اور خدا چاہتا ہے دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں
  مطابق عمل کيا جائے۔ اس کے ‘ ہوں

ليکن هللا کے حکم پر‘ خداوند کی بار بار تعريف تو کی‘ سب سے پہال شخص جس نے خداوند عالم کی ذات کو تسليم کيا
  عمل نہيں کيا۔ 
  وه ابليس تھا۔ 

  ابليس بار بار خدا کا تذکره کرتا تھا۔ 
  ِه خدا ميں عرض کر رہا ہے کہتا ہے: جب بھی کوئی چيز ابليس بارگا‘ قرآن مجيد کی آيات کا آپ تدبر کريں

  رب! ‘ رب‘ رب
  اے ميرے پالنے والے! ‘ اے ميرے پالنے والے‘ اے ميرے پالنے والے

  ليکن حکم پر عمل نہيں کرتا۔ 
تو اس وقت اس نے ايک ايسی چيز ايجاد کی کہ دنيا کی اکثريت اب اسی کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم تعريف تو کر 

اس ميں ‘ ليکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے‘ اہل بيت(عليہ السالم )کی تعريف ہو گی‘ ف ہو گیخدا کی تعري‘ رہے ہيں
  بہرحال نقص پايا جاتا ہے۔ 

  مگر خدا دونوں چيزيں چاہتا ہے کہ اس کی تعريف بھی کی جائے اور اس کے حکم کے مطابق عمل بھی کيا جائے۔ 
ليکن ابليس کے ‘ نہوں نے اس کے حکم کے مطابق عمل کياتو جتنے فرشتے تھے ا‘ جب تمام فرشتوں کو حکم ديا گيا

  متعلق ہے: 
  الی واستکبر و کان من الکافرين 

اپنے تکبر کی بدولت کافرين کی صف ميں شامل ہو ‘ "ابليس نے آدم(عليہ السالم )کو سجده کرنے سے انکار کر ديا
  گيا۔" 

  ليکن اس نے منافقت نہيں کی۔ ‘ ہو گيا ليکن يہ ذہن ميں رہے کہ ابليس اگرچہ کافرين کی صف ميں شامل
  …) ابليس يہ کر سکتا تھا کہ سجده کر ليتا اور دل سے نہ مانتا۔ (ايسا کر سکتا تھا ناں

‘ مگر دل سے تسليم نہ کرتا‘ حضرت آدم(عليہ السالم )کو سجده کر ليتا‘ خدا کے حکم پر ظاہری طور پر عمل کر ليتا
ليکن دل ‘ ساری دنيا تمہارے سامنے جھک رہی ہے‘ ک بھی بھيج ديتا کہ مبارک ہوہديہ تبري‘ انہيں سجده بھی کر ليتا

  کافر ضرور بن گيا۔ ‘ ليکن يہ منافق نہيں بنا‘ سے عمل نہ کرتا
  منافقين کا تذکره کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: 

  اذا جاء ک المنافقون قالو الشہدانک لرسول هللا 
کہتے ہيں تشہد ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ هللا کے رسول ہيں۔ ميں خدا بھی  "جب منافق آتے ہيں رسول هللا کے پاس تو

  جانتا ہوں کہ آپ ميرے رسول ہيں۔" 
  ميں جانتا ہوں کہ ‘ ليکن بعد ميں خدا فرماتا ہے

  وهللا و يشہد ان المنافقين لکاذبون 
کی  ١نے ديکھا کہ منافق رسول هللاسچ نہيں کہہ رہے۔ تو آپ ‘ اور هللا گواہی ديتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہيں

ليکن منافق اس قدر جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے سچ کو قرآن جھوٹا کہتا ہے۔ تو جب اس ‘ رسالت کی گواہی دے رہے ہيں
اس نے ‘ اگر وه جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ کرنا بڑا ہو گا؟ ليکن بايں طور بھی ابليس کافر بنا ہے‘ کا سچ جھوٹ ہے
  ين کی صف ميں شامل نہيں کيا ہے۔ اپنے آپ کو منافق

  الی و ستکبر و کان من الکافرين 
  "ابليس نے انکار کيا اور وه کافرين کی صف ميں شامل ہو گيا۔" 

اب کان عربی کا لفظ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہيں کہ کان کے بہت سے معنی کئے گئے ہيں۔ کان کا حقيقی معنی 
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اس وقت کان ‘ عنی کيا جاتا ہے کہ بعض دفعہ يہ کان صاڑ کے معنی ميں ہوتا ہےليکن کان کا ايک مجازی م‘ "تھا" تھا
  کے معنی ہو گا "ہو گيا"۔ 

اب سوال پيدا ہوتا ہے کہ اب يہاں پر کان کا معنی "تھا" کريں يا "ہو گيا" کريں۔ اب اگر معنی ليں مجازی تو پھر آيت کا 
پہلے ‘ وه کافروں ميں سے ہو گيا يعنی ابليس پہلے کافر نہيں تھا تکبر کيا اور‘ ترجمہ يوں گا کہ ابليس نے انکار کيا
ليکن جب اس نے تکبر کيا اور سجده کرنے سے انکار کر ديا تو کافرين کی صف ‘ کافروں کی صف ميں شامل نہيں تھا

  ميں شامل ہو گيا۔ 
خصوصاً قرآن مجيد‘ جانا چاہئے ليکن حقيقت يہ ہے کہ اگر ايک لفظ کا حقيقی معنی ہو سکتا ہو تو مجاز کی طرف نہيں

  ميں مجاز کا معنی نہيں کرنا چاہئے۔ 
  تو اگر اس کا حقيقی معنی کيا جائے تو معنی ہو گا کہ ابليس کافروں ميں سے تھا۔ 

‘ متقی تھا‘ اب کافر ہو گيا۔ نيک تھا‘ تو پہلی عبادت کے مطابق ابليس کافروں ميں سے ہو گيا۔ پہلے کافر نہيں تھا
‘ کافروں کی صف ميں شامل ہو گيا۔ ليکن اگر دوسرا معنی ليا جائے‘ اب حکم خداوندی پر عمل نہيں‘ تھاپرہيزگار 

تکبر کيا اور ابليس پہلے ہی کافروں کی صف ميں ‘ حقيقی معنی کيا جائے تو اس کا مطلب يہ ہو گا کہ اس نے انکار کيا
  شامل تھا۔ 

  کيا مطلب! 
ليکن ‘ پنی عبادت کی بہتات کی وجہ سے اس نے اپنے کفر کو چھپا رکھا تھاا‘ يعنی ابليس اپنی عبادت کی سنگينی

  اب اس کا کفر ظاہر ہو گيا۔ ‘ جب منزل امتحان آئی تو کافر ثابت ہوا‘ حقيقتاً کافر تھا
  سوال يہ ہے کہ ياهللا! 

  ابليس کا واقعہ ہميں کيوں سنايا جا رہا ہے؟ 
  کيوں بتايا جا رہا ہے کہ ابليس کافر تھا؟ 

قرآن مجيد ‘ وه ہر زمانے ميں الگو ہو سکتے ہيں‘ تو اس طرف سے اشاره ہو گيا کہ قرآن مجيد ميں جتنے واقعات ہيں
  تو جيسے ابليس کا تذکره کيا گيا ہے۔ ‘ کا کوئی واقعہ ہر زمانے ميں چل سکتا ہے

  و کفر ميں چھپا رکھا تھا۔ ليکن اپنی عبادت کی سنگينی کی وجہ سے اس نے اپنی عبادت ک‘ ابليس واقعتا کافر تھا
توحيد ‘ کا کلمہ پڑھ ليتا ہے١رسول هللا ‘ آپ ديکھتے ہيں کہ کبھی ايسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے

بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ‘ کا کلمہ پڑھ ليتا ہے۔ واقعہ ابليس بتاتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہ سمجھنا
ليکن بعض مفادات کی وجہ سے۔ اسالم ظاہر کرتا ہے بہت سارے لوگ ايسے تھے کہ جن کو ‘ ر ہوتا ہےدل سے کاف

تو وه ظاہراً اسالم تو ‘ کل آپ ترقی کر سکتے ہيں‘ خبر دی گئی کہ گر آپ اسالم لے آئيں تو آپ کو فائده ہو سکتا ہے
  ليکن اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ ‘ الئے

جب اس کا امتحان ليا گيا تو اس کا کفر ظاہر ہو … اس کے باوجود اس کا کفر چھپا ہوا ‘جيسے ابليس عبادت گزار تھا
  گيا۔ 

  فرمان خدا پر عمل نہيں کيا تو خدا اس سے پوچھ رہا ہے: ‘ ديکھئے! ابليس بارگاِه رب العزت ميں موجود ہے
  مامنعک ان ال تسجد اذا مرتک 

جس کی وجہ سے تو نے سجده نہيں ‘ تو کونسا مانع آ گيا‘ ے کا"اے ابليس! ميں نے جب تجھے حکم ديا ہے سجده کرن
  کيا؟" 

  
  عزيزاِن محترم! 

  توجہ ہے ناں! 
  خدا پوچھ رہا ہے سجده نہ کرنے کی تيری دليل کيا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا: 

  ا اسجد لمن خلقت طيناً 
  اس کو ميں سجده کروں۔" ‘ "جس کو تو نے مٹی سے پيدا کيا

  اپنے سجده نہ کرنے کے۔ ‘ ےدالئل دے رہا ہ
  ميں اسے سجده کروں۔ ايک دوسری آيات ميں تشريح بھی ہے کہ ابليس کہتا ہے: ‘ جس کو تو نے مٹی سے بنايا ہے 

  انا خير منہ 
  "ميں آدم(عليہ السالم )سے بہتر ہوں۔" 
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  خلقتنی من نار و خلقتہ من طين 
  " "تو نے مجھے آگ سے بنايا اور اس کو مٹی سے پيدا کيا۔

مٹی جتنی بھی اوپر جائے تب بھی ‘ اس ميں لطافت پائی جاتی ہے‘ آگ بلندی چاہتی ہے‘ آگ ہميشہ اوپر کو جاتی ہے
  نيچے آتی ہے۔ 

اس لحاظ سے ميں آدم(عليہ السالم )سے بہتر ‘ آدم(عليہ السالم )کی خلقت ہے مٹی سے‘ تو ميری خلقت ہے آگ سے
  ہوں۔ 

اس واسطے ميں نے ‘ جھک سکتا تو چونکہ ميں آدم(عليہ السالم )سے افضل ہوں کبھی بہتر غير بہتر کے سامنے نہيں
آدم(عليہ السالم )کو سجده نہيں کيا۔ اگر اب مٹی اور اس کی تشريح کی جائے تو پہلی چيز يہ ہے کہ آدم(عليہ السالم 

  آدم(عليہ السالم )کی روح کو سجده ہو رہا ہے۔ ‘ )کے جسم کو سجده نہيں ہو رہا تھا
تو روح ميں لطافت اس قدر زياده ہے کہ کسی اور چيز کا ‘ تب سجده کرنا‘ کہا گيا تھا کہ جب ميں روح پھونک دوں کيا

  تصور نہيں کيا جا سکتا۔ 
پستی کی طرف نہيں جاتی۔ يہ نہيں ديکھنا کہ آدم(عليہ السالم )کی پيدائش کس چيز سے‘ روح بلندی کی طرف جاتی ہے

ہ سجده کيا جا رہا ہے آدم(عليہ السالم )کی روح کو۔ روح پستی کی طرف نہيں بلکہ بلندی کیہوئی؟ بلکہ ديکھنا يہ ہے ک
ليکن اس دليل کے ہونے کے باوجود خداوند عالم نے اس کا جواب ہی نہيں ديا۔ خدا نے يہ بھی نہيں ‘ طرف جاتی ہے

  ٹھيک نہيں ہيں۔ ‘ سے بہتر ہوںتيرے يہ دالئل کہ آدم(عليہ السالم )‘ کہا کہ اے ابليس! تو غلط کہہ رہا ہے
قابل توجہ ہے يہ بات کہ جب سوال و جواب ہو رہا ہے۔ ابليس سے پوچھا گيا کہ کيوں سجده نہيں کيا؟ اور ابليس نے 

تيرا درجہ ‘ تو چاہئے تھا کہ خدا جواباً فرماتا کہ اے ابليس! تو آدم(عليہ السالم )سے بہتر نہيں‘ دالئل بھی دے ديئے
نکل جاؤ يہاں سے۔‘ دفعہ ہو جاؤ‘ بلکہ فرمايا‘ مگر خدا نے اس کی دليل کا جواب نہيں ديا‘ م )سے کم ہےآدم(عليہ السال

  ياهللا! ‘ غور فرمائيں! ابليس دليليں ديتا ہے
ابليس دليل دے رہا ہے اور اس نام والے سے تو نے خود ہی تو پوچھا ہے کہ تو نے سجده کيوں نہيں کيا۔ جب اس نے 

مگر خدا تو دليل نہيں دے ‘ اس کی دليل کا جواب ديا جاتا‘ ھ جواب دے ديا تو اس کی دليل کو ٹھکرايا جاتادليل کے سات
اسے غصہ آ جاتا ‘ جس کے پاس حقيقت نہ ہو‘ اس کو نکاال جا رہا ہے اور نکالتا وه ہے جس کے پاس دليل نہ ہو‘ رہا

  ميں تم سے بات نہيں کرتا۔ ‘ ہے کہ چلے جاؤ يہاں سے
  ! تيری ذات عظيم ہے۔ خدايا

ليکن کون سی مصلحت ہے کہ اس کی دليل کا جواب تو ‘ چاہئے تو يہ تھا کہ اس کی دليل کا جواب دليل سے ديا جاتا
  البتہ اس کو دربار سے نکال ديا۔ ‘ نہيں ديا

  ديکھئے! 
س کی غلطیجب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو بعض اوقات ا‘ مصلحت کے لئے آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے

  کسی نے سمجھانے کی کوشش کی ليکن نہيں سمجھ سکا۔ ‘ کو شرعاً خطاء اجتہادی سے تعبير کيا جاتا ہے
‘ مگر يہ خطاء وہاں معاف ہوتی ہے جہاں اس کے مقابلے ميں کوئی واضح دليل ہو‘ خطاء اجتہادی معاف ہو گئی ہے

اس کے باوجود آدمی اپنی طرف سے کوئی چيز بنا لے‘ اگر قرآن مجيد کی کوئی واضح آيت يا واضح روايت موجود ہو
  مگر شريعت اس خطاء کو تسليم نہيں رکتی۔ ‘ تو اگر يہ اس کا نام خطاء اجتہادی رکھ ليا جائے

دوسری طرف ايک اور ‘ قرآنی آيات کی تالوت فرما رہے ہيں‘ ايک طرف امام جعفر صادق(عليہ السالم )موجود ہيں
ہے کہ امام جعفر صادق(عليہ السالم )کی ہر حال ميں مخالفت کی جائے۔ جو  جن کی کوشش‘ صاحب موجود ہے

اس کی مخالفت کرنا ميرا کام ہے اور نوبت بايں جا رسيد کہ اس نے کہہ ديا کہ ‘ جو حکم کريں گے‘ فرمائيں گے
ہيں يا کھلی۔ مقصد  مجھے آج تک يہ پتہ نہ چل سکا کہ آيا امام جعفر صادق(عليہ السالم )سجدے ميں آنکھيں بند رکھتے

اگر ان کا حکم آنکھيں کھلی ‘ يہ ہے کہ اگر وه آنکھيں بند رکھتے ہيں تو ميں آنکھيں کھلی رکھنے کا حکم دے دوں
  رکھنے کا ہے تو اسے بند رکھنے کا حکم جاری کر دوں۔ 

‘ يم نماز ميں بالضرور پڑھوجيسا کہ مشہور ہے کہ اہل بيت(عليہ السالم )ہميشہ ہی فرماتے ہيں کہ بسم هللا الرحمن الرح
ان کے مقابلے ميں ان لوگوں کی يہ کوشش رہی يا تو بسم هللا الرحمن الرحيم پڑھنا چھوڑ ديا يا پھر پڑھو بھی تو بالکل 

  آہستہ۔ 
پہلے ‘ چنانچہ روايت ہے کہ امير شام معاويہ نے ايک دفعہ نماز پڑھائی اور اس نے بسم هللا الرحمن الرحيم نہيں پڑھی

لٰہذا اس نے بسم هللا الرحمن الرحيم ترک کر دی۔ لوگوں نے بعد ‘ چونکہ اب مخالفت مراد تھی‘ ٹھاک پڑھتا تھا ٹھيک
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تو معاويہ کو يہ کہنا پڑا کہ اس نے دل ميں ‘ ميں پوچھا کہ اے معاويہ! تم بھول گئے تھے يا نماز ميں چوری کر لی
رماتے تھے کہ بلند آواز سے پڑھا کرو تو ان کا مقصد يہ تھا کہ ہم تسميہ پڑھ ليا تھا کيونکہ علی(عليہ السالم )ہميشہ ف

  نے اہل بيت(عليہ السالم )کی مخالفت کرنی ہے(دين رہے يا چال جائے)۔ 
واضح نفرت ‘ سامنے نص موجود ہے‘ اب اگر مخالفت واضح نص کے مطابق نہ ہو تو وه خطاء اجتہادی نہيں ہے

اس وقت اگر مخالفت کی جائے تو پھر خطاء اجتہادی ‘ و شبہ نہيں ہے جس ميں کسی قسم کا کوئی شک‘ موجود ہے
  ليکن شريعت يہی خطاء اجتہادی تسليم نہيں کرتی۔ ‘ ہے

  توجہ ہے ناں! 
  يہ اس لئے بار بار تذکره کر رہا ہوں تاکہ اصل مقصد سمجھ ميں آ جائے۔ 

  اب معاويہ کی حضرت علی(عليہ السالم )سے جنگ ہوئی۔ 
دو الکھ آدمی قتل ہوئے اور ‘ ايک الکھ بيس ہزار اور ميرے موال امير(عليہ السالم )کی فوج اکتيس تھیمعاويہ کی فوج 

زياده سے زياده معاويہ ‘ ميرے موال علی(عليہ السالم )بھی حق پر ہيں‘ لوگ آج کہتے ہيں کہ معاويہ بھی حق پر ہے
  دی تھی۔ کی غلطی تسليم کريں تو کہہ ديتے ہيں کہ معاويہ کی خطاء اجتہا

امام(عليہ السالم )حقيقی موجود ہيں اور معاويہ بھی جانتا ہے کہ يہی‘ اب ايک طرف امام زمانہ(عليہ السالم )موجود ہيں
  امام زمانہ(عليہ السالم )ہيں۔ ‘ امام حق(عليہ السالم )ہيں

  ہادی ہے؟ پھر اس کی خطا خطائے اجت‘ دو الکھ آدمی مارا جا رہا ہے‘ جو اس کا مقابلہ کر رہے ہيں
  ايسی خطائے اجتہادی کو کون قبول کرتا ہے؟ 

  جس کے مقابلے ميں حقيقی نص موجود ہو۔ ‘ خطائے اجتہادی ہی قبول کی جاتی ہے
  خدا کے حکم کی طرف۔ ‘ جب يہ واضح ہو گيا تو اب آيئے توجہ کريں

  
  صلواة 

  اس کے ساتھ ساتھ ايک اور چيز کی وضاحت ہو جائے۔ 
ليکن خدا نے ‘ ابليس نے خدا کے حکم کے مطابق عمل نہيں کيا۔ اس سے دليل بھی پوچھی گئی‘ تھاخداوند عالم کا حکم 

مجھے قلم دوات دے ‘ لوگوں سے کہہ رہے ہيں‘ اس کو جواب نہيں ديا۔ رسول اعظم ايک محفل ميں تشريف فرما ہيں
ا کہ رسول خدا نے قلم دوات مانگی۔ اب يہاں سب کچھ ہو گا۔ کوئی راوی نہيں کہہ رہ‘ دو۔ رسول خدا خود موجود ہيں

  تب ہم کہتے کہ پتہ نہيں روايت صحيح ہے يا غلط۔ ‘ اگر کوئی راوی کہتا
قلم اور دوات ‘ کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہيں۔ رسول هللا خود فرما رہے ہيں ١رسول هللا‘ موجود ہيں �صحابہ کرام

  مجھی دو۔ 
  خطائے اجتہادی تسليم نہ کی جائے گی۔  تو واضہ حکم اور نص واضح کے مقابلے ميں کبھی

  جب يہ چيزيں واضح ہو گئيں تو اب آئيں کہ خداوند عالم نے ابليس سے يہ سوال تو ضرور کيا کہ 
  تو نے سجده کيوں نہ کيا؟ 

  اس نے جواب ديا کہ 
  ميں بہتر ہوں۔ 

  اس کا يہ جواب غلط تھا۔ 
اور حضرت آدم(عليہ السالم ) بھی تھے۔ خداند عالم آدم(عليہ فرشتے بھی تھے ‘ اس لئے خدا کے سامنے ابليس بھی تھا

خدا سے ‘ خدا ابليس کا بھی خالق ہے۔ ہر ايک کو خدا جانتا ہے‘ خدا فرشتوں کا بھی خالق ہے‘ السالم )کا بھی خالق ہے
 اور کون جاہل۔  خدا جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون بدتر۔ خدا جانتا ہے کہ کون عالم ہے‘ کوئی چيز مخفی نہيں ہے
  يہ سب چيزيں سامنے آ گئيں۔ ‘ فرشتوں کا مناظره بھی ہوا

تو اب جبکہ خداوند عالم نے ايک واضح حکم ديا تھا کہ جب ميں آدم(عليہ السالم )ميں روح پھونک دوں تو سب کے 
  سب سجدے ميں گر جائيں۔ 

  اس واضح حکم کے سامنے کسی کو حق نہيں تھا کہ مخالفت کرے۔ 
  اس کو کوئی خطاء اجتہادی سے تعبير کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو قبول کرنے کو تيار نہيں۔ اب اگر 
  کيوں؟ 

يعنی اگر ميں حکم دوں ماننے والے کہہ ‘ اس لئے کہ خدا جانتا ہے کہ اگر خطائے اجتہادی کے جوابات ديئے جائيں
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  ا۔ تو کوئی فرق نہيں پڑے گ‘ نہ ماننا‘ ديں کہ يہ خطائے اجتہادی ہے
  لوگ نہ مانيں تو يہ خطائے اجتہادی ہو گی۔ نہيں مانتے تو کيا فرق پڑتا ہے۔ ‘ حکم دے گا١رسول

لوگ بتالئيں گے کہ خطائے اجتہادی ہے۔ تو خطائے اجتہادی نص کے مقابلے ميں بھی ہو ‘ الکھوں آدمی مارے گئے
 نے شيطان کی خطائے اجتہادی کیسکتی ہے۔ اس خطائے اجتہادی کے چکر کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے هللا

  پرواه نہيں اور فرما ديا: 
  تو اس قابل نہيں ہے کہ ميرے دربار ميں رہے۔" ‘ "نکل جا! ميرے دربار سے

  چنانچہ کس چيز کو ديکھتے ہو؟ جب رسول هللا نے فرمايا کہ 
  تو لوگوں نے کہا: ‘ قلم اور دوات دو
  حسبنا کتاب هللا 

ا کہ خطائے اجتہادی کے چکر کو مکمل طور پر ختم کر ديا جائے تاکہ کل کوئی بہانہ بنا کر خداوند عالم نے يہی چاہ
  ميرے رسول يا ميرے بنائے ہوئے آئمہ(عليہ السالم )کی مخالفت نہ کرتا پھرے۔ 

اسی طرح ‘ تو جس طرح کدا نے اس ابليس کی دليل کے جواب ميں کہہ ديا کہ تو ذليل ہے ميرے دربار سے نکل جا
" کا نعره لگايا۔ اس کو وه‘ ر نے قلم دوات مانگی۔ بجائے اس کے کہ لوگ قلم دوات ديتےحضو سب نے "حسبنا کتاب ّهللاٰ

  خطائے اجتہادی سمجھ سکتے تھے۔ 
  اس طرح رسول نے بھی اس خطاء کو قبول نہيں فرمايا۔ ‘ لٰہذا جس طرح خدا نے اس خطاء کو قبول نہيں کيا

  فاظ ميں ابليس کو کہا گيا: چنانچہ تقريباً ايک جيسے ال
  "نکل جاؤ! تو ذليل ہے۔" 
  تو رسول نے بھی فرمايا: 

  "نکل جاؤ تم اس قابل نہيں ہو۔" 
  اب خدا ابليس کو اپنے دربار سے نکال رہا ہے۔ 

  کون ہے جو خدا سے سوال کر سکے؟ کہ خدايا! تو نے کيوں نکاال؟ 
" کا نعره بلند تو آيا رسول هللا کے ‘ سب اس کے قبضہ قدرت ميں ہے اختيار ميں بھی يہ بات ہے کہ جو "حسبنا ّهللاٰ

کی تکليف کو بيان کيا  ١اسے نکال ديں يا دربار سے اٹھوا ديں يا نہيں۔ تو قرآن کی ايک آيت ہے جس ميں رسول‘ کرے
  گيا ہے: 

من حسابک عليھم من شی وان تطر و الذين يدعون ربھم بالغداوه والحشتی يريدون وجھہ ما عليک من حسابھم من شی وما
  فتطر و ھم فتکون من الظالمين 

کو حق نہيں ہے کہ ان کو اپنی بارگاه سے اٹھا  ١اب آپ‘ "اے ميرے حبيب! جو لوگ رات دن خدا کا تذکره کرتے ہيں
  ديں۔" 

  ساتواں پاره ہے۔ ‘ يہ آيت قرآنی ہے
  توجہ ہے ناں! 

  ان کا حساب ميری ذات پر ہے۔ ‘ ہيں کرناان کا مقصد خدا کی ذات ہے کيونکہ آپنے کوئی حساب ن
صرف هللا ہی کو چاہتے ‘ رات دن خدا کا تذکره کرتے رہے‘ کو فرمايا جا رہا ہے کہ جو لوگ ايمان الئے١رسالتمآب 

  کو کوئی حق نہيں پہنچتا ان کو دربار سے اٹھانے کا۔  ١اب آپ‘ ہيں
  فتطر و ھم فتکون من الظالمين 
  ظالم بن جائيں گے۔  ١ار سے اٹھا ديا تو آپاگر آپ نے ان کو اپنے درب

اگر اٹھا ديا تو ظالموں ‘ جو لوگ مومن ہيں ان کی توجہ خدا کی طرف ہے۔ آپ انہيں ہرگز اپنے دربار سے نہ اٹھائيں
  ميں سے ہو جائيں گے۔ 

  يہ کون کہہ رہا ہے؟ 
  خدا! 

  (توجہ چاہئے) 
  ايا جب يہ آپس ميں جھگڑ رہے تھے۔ ادھر رسول نے اپنے دربار سے اس وقت ان لوگوں کو اٹھ

هللا کی کتاب کافی ‘ دوسرا کہتا ہے‘ قلم دوات دے دينا چاہئے‘ کوئی کہہ رہا تھا کہ رسول خدا نے قلم دوات طلب کی
  ہے يا (معاذ هللا) ہذيان کہہ رہا ہے۔ 
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  جب اس قسم کی باتيں ہو رہی تھيں تو رسول خدا نے فرمايا: 
  اٹھ جاؤ! ميرے دربار سے۔ 

‘ تو اب معاملہ دو حال سے خالی نہيں ہے کہ خدايا! تو نے تو فرمايا تھا کہ جو مومن ہيں انہيں اٹھانے کا حق نہيں ہے
  اگر اٹھايا گيا تو (معاذهللا) رسول ظالم ہو جائيں گے۔ 

  (اب معاملہ دو حال سے خالی نہيں) 
  رسول! ان کو اٹھانا ٹھيک نہيں ہے۔ ‘ تو يہ مومن تھے
کا ان کو اٹھا دينا يہ دليل ہے اس بات کی کہ يہ ١تو رسول هللا‘ ان کا اٹھانا ٹھيک ہے‘ ل تو معصوم ہيںظاہر ہے رسو

  مگر ايمان ان کے اندر نہ تھا۔ ‘ لوگ سب کچھ تھے
  

  صلواة 
  توجہ! 

  ا کہ ادھر ان لوگوں نے خطائے اجتہادی کی۔ ابليس کو خدا نے نکال ديا اور کہ‘ ادھر ابليس نے خطائے اجتہادی کی
  انک من الصاغرين 

  "تو ذليل ہے۔" 
ان ‘ انہوں نے بھی خطاء کی۔ ابليس کو خدا نے اٹھايا‘ ايک جيسے لفظ۔ اس نے بھی خطا کی‘ انہيں رسول هللا نے نکاال

رسول خدا کا عمل ان لوگوں کے لئے۔ خدا و رسول دونوں کا عمل ‘ کو رسول نے اٹھايا۔ خدا کا يہ عمل ابليس کے لئے
  ا۔ ايک جيس

  انہيں کسی قسم کا کوئی فرق نہيں ہے۔ ‘ لٰہذا ماننا پڑے گا کہ دين کے لحاظ سے بھی يہ سب ايک جيسے ہيں
  

  صلواة 
  حضراِت گرامی! 

  سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ عجيب بات شروع ہو گئی کہ آدم(عليہ السالم )بہتر ہيں يا ابليس؟ 
  ليہ السالم )يقيناً بہتر ہيں۔ حاالنکہ حضرت آدم(ع‘ ميں بہتر ہوں‘ ابليس کہتا ہے

اب اگر يہ تعريف کی جائے کہ آدم(عليہ السالم )ابليس سے بہتر ہيں تو کيا يہ حضرت آدم(عليہ السالم )کی تعريف ہو 
  گی؟ 

تو اس کو ‘ بلکہ کسی مومن يا موالئی يا کسی اچھے آدمی کی آپ تعريف کريں کہ فالں مومن شيطان سے بہتر ہے
  بدتعريفی؟ تعريف کہيں گے يا 

  يہ قطعاً تعريف نہيں ہے۔ 
  بھائيو! 

مناسبت کے بغير ‘ جب کسی کی کسی کے مقابلے ميں تعريف کی جائے تو ان ميں کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہونی چاہئے
  کوئی تقابل نہيں ہوتا۔ 

  اسی مناسبت کو واضح کرنے کے لئے ايک واقعہ: 
ل کے بيٹوں کا استاد ابن ُسکيت بھی موجود ہے۔ متوکل کے دل ميں متوک‘ متوکل کے دو بيٹے ہيں‘ متوکل کا دربار ہے

ميں اس سے پوچھوں تو سہی اس کو ‘ يہ خيال پيدا ہوا کہ ابن ُسکيت ميرے بيٹوں کو کافی م دت سے پڑھا رہا ہے
  ميرے بيٹوں کے ساتھ محبت بھی ہے يا نہيں؟ 

  اے ابن ُسکيت! ‘ تو متوکل اس سے پوچھتا ہے
  بيٹوں سے تجھے زياده محبت ہے يا حسن(عليہ السالم )و حسين(عليہ السالم )سے زياده محبت ہے؟  يہ بتا کہ ميرے

متوکل سوال کر رہا ہے۔ بنی عباس ميں متوکل جيسا ظالم کوئی پيدا ‘ کوئی عام آدمی نہيں ہے‘ متوکل سوال کر رہا ہے
فين(عليہ السالم )؟ کس کے ساتھ تجھے زياده محبتيہ سوال کر رہا ہے کہ ميرے بيٹے بہتر ہيں يا حسنين شري‘ نہيں ہوا

جاه و حشمت ‘ بادشاه کی وجاہت ہے‘ ايک طرف مال و دولت کے ڈھير ہيں‘ سوچ رہا ہے‘ ہے؟ ابن ُسکيت خاموش ہے
  بادشاه کا رعب و دبدبہ ہے اور تخت بادشاه کے دائيں ہاتھ بيٹھا ہے۔ ‘ ہے

حسنين(عليہ السالم )سے زياده محبت ہے تو پھر تلوار ہو گی اور  اگر يہ کہتا ہوں کہ‘ سچ ہے‘ دوسری طرف حق ہے
  سوچ رہا ہے کہ کيا کرے؟ ‘ ميرا سر ہو گا۔ حيران و پريشان ہے
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  محبت علی(عليہ السالم )دنيا کے طمع پر چھا گئی۔ ‘ محب علی(عليہ السالم )کے ايمان کا جذبہ بھڑک اٹھا
(عليہ السالم )و حسين(عليہ السالم )زياده بہتر ہيں۔ کيونکہ وه جانتا اس نے يہ کہا کہ حسن‘ اس وقت اس نے جواب ديا

  تھا کہ متوکل کے بيٹوں اور امامنين شريفين(عليہ السالم )کا مقابلہ کيسا؟ 
اگر حسنين(عليہ السالم )اس کے بچوں سے بہتر ہو جائيں تو اماموں کی کونسی فضيلت ہے؟ ان کا درجہ تو انبياء(عليہ 

  اسی لئے ابن ُسکيت نے متوکل کی آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کر فرمايا: ‘ ند ہےالسالم )سے بل
  ان قنبر خادما اميرالمومنين احب الی منک و من انبيک 

  آپ تو حسنين(عليہ السالم )اور اپنے بيٹوں کا تقابل کر کے پوچھ رہے ہيں کہ ان ميں سے کون بہتر ہے؟ 
  سنو! 

  وه تجھ سے اور تيرے بيٹوں سے افضل ہے۔ ‘ )کا غالم تھا قنبر جو ميرے موال علی(عليہ السالم
  اس کی سزا اسے ملی۔ ‘ ابليس نے خدا کے حکم پر عمل نہ کيا

  ان عليک لعنتی الی يوم الدين 
  "ميری لعنت تجھ پر ہو گی۔" 

يا جاتا ہے جو کس کو ديا جاتا ہے؟ اس کو د‘ لعنت ايک تحفہ ہے‘ ابليس کو کيا مال؟ لعنت۔ لعنت کوئی گالی نہيں ہے
  لعنت ہے۔ ‘ کا مخالف ہو١حکم خدا و رسول
  اظہار نفرة شديده 

  اپنی سخت ترين نفرت کا اظہار لعنت کہالتا ہے۔ 
  صلواة ايک بہت بڑا ہديہ ہے۔ ‘ اس کے مقابلے ميں ہے۔ صلواة

  اس کا مطلب کی ہے؟ 
  اظہار محبتة شديده 

  کہ شديد ترين محبت کا اظہار۔ 
  صلواة۔ ‘ اظہار ہو تو اس کے لئے ہےتو اب اگر محبت کا 

  لعنت۔ ‘ اگر شديد نفرت کا اظہار ہو تو اس کے لئے ہے
تو وه ‘ يہ لوگ جن کے سامنے کوئی چيز ظاہر ہو جائے نفرت کی‘ اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ لعنت خود خدا کرتا ہے

  مت ميں پيش کرتا ہوں)۔ لوگ لعنت بھی کرتے ہيں (اگر آپ کی توجہ ہو تو چند قرآنی آيات آپ کی خد
  ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ 

کچھ لوگوں کے سامنے بہت سے لوگ ‘ کچھ لوگ جائيں گے‘ اس سے پہلے سمجھ ليجئے کہ جب قيامت کا دن ہو گا
ہم ‘ تمہارے ساتھ جمعيت تھی‘ ديکھو ہم آپ کے ساتھ تھے‘ انہيں کہيں گے‘ اربوں کی تعداد ميں ہوں گے‘ ہوں گے

فالں فالں ‘ دوسرے لوگوں پر بالوجہ اشکال کرتے رہے‘ تمہاری خاطر لڑتے رہے‘ پيچھے چلتے رہے بھی تمہارے
  کی مخالفت کرتے رہے۔ 

اب بتاؤ اس مشکل گھڑی ميں تم ہماری ‘ سخت ترين منزل ہے‘ هللا کی بارگاه ہے‘ اب بتاؤ! قيامت کا دربار لگ گيا ہے
آپ کہاں سے آ گئے؟ ہمارا تمہارے ‘ کہ ہم تو آپ کو جانتے نہيں کيا مدد کرو گے؟ تو جواب ميں يہ لوگ کہيں گے

  ساتھ کيا تعلق؟ 
حق والوں کی مخالفت کرتے ‘ آپ کی خاطر لڑتے رہے‘ وه کہيں گے کہ دنيا ميں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے

  لق نہيں۔ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تع‘ جاؤ جہاں سے آؤ ہو‘ وه کہيں گے کہ ہم تو آپ کو جانتے نہيں‘ رہے
  بلکہ قرآن مجيد کہہ رہا ہے۔ ‘ اپنی طرف سے نہيں‘ يہ قرآن مجيد کے دوسرے پارے ميں واقعہ نقل ہوا ہے

  اذتبرء الذين اتبعو من الذين اتبعو والء و العذاب و تقطعت بھم االسباب 
آپ کے ‘ و آپ کے ہيںوه کہيں گے کہ ہم ت‘ کچھ لوگ جائيں گے‘ اسباب کا سلسلہ منقطع ہو گا‘ عذاب سامنے ہو گا
  سب کچھ کرتے رہے تو وه رہبر کيا کہيں گے؟ ‘ پيچھے چلتے رہے

  … تو جب يہ حالت ہو گی‘ جائيں ہم آپ کو کچھ نہيں سمجھتے‘ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہيں ہے
ہ پھر ہميں اے خدا! ايک دفع‘ وه لوگ کہيں گے ان کو جو ان کے پاس جائيں گے‘ اب جن لوگوں نے پيروی کی ہو گی

جيسے يہ لوگ ہم سے برات کر رہے ہيں۔ لفظ برات کا استعمال کرنا کہ ہم بھی ان سے بری ہو ‘ دنيا ميں بھيج دے
  ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہيں۔ ‘ جائيں گے

   ايسا رہنما کہ جس سے لوگ برات کا اظہار کرنا چاہتے ہيں۔‘ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی ہے ايسا رہبر
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کوئی واسطہ نہيں ‘ ان کی خدمت ميں کون پہنچتے ہيں اور رہبر کيا کہتے ہيں؟ کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہيں ہے
  گويا کہ ہم ان سے عليحده ہو جاتے ہيں اور وه لوگ کہيں گے: ‘ ہم ان سے بری ہيں‘ ہے

  يہ ہم سے بری ہوئے ہيں۔ جس طرح ‘ ہم بھی ان سے اسی طرح بری ہو جائيں‘ خدايا! ہميں دنيا ميں بھيج دے
تو گويا يہ لوگ رہبروں پر تبرهّ کريں گے اور وه رہبر ان مريدوں پر تبرهّ کريں گے۔ اس لئے برات کا لفظ ميں نے کہا 

  اظہار برات۔ ميں نے کہا تھا ايک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنا۔ ‘ تھا
  تبرهّ تبرء الذين اتبعوا ايک دوسرے پر تبرهّ کريں گے۔ 

ايک دوسرے ‘ ميں آ جائے گی يہ بات کہ يہ دونوں گروه ايک دوسرے سے جھگڑ رہے ہيں۔ يہ ميدان قيامت ہے سمجھ
  آپس ميں لڑنا شروع ہو گئے۔ ‘ هللا کی بارگاه ہے‘ سے لڑنا نہيں چاہئے

سارے کا سارا الزام اتحاد کر ليتے ہيں اور ‘ اتفاق کر ليتے ہيں‘ اکٹھے ہو جاتے ہيں‘ دنيا ميں تو ہم يونين بنا ليتے ہيں
)Blameہمارا تو کوئی تعلق نہيں ہے۔ ‘ اس کی شرارت ہے‘ )کسی دوسرے پر لگا ديتے ہيں  

  (توجہ ہے ناں!) 
ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ‘ وه کہيں گے‘ لوگ ان کی خدمت ميں جائيں گے‘ رہنما ہوں گے‘ يہ کچھ رہبر ہوں گے

  نہيں۔ 
ہم بھی دنيا ميں ان سے کوئی تعلق نہ رکھيں گے۔ جب يہ دونوں ليڈر و ‘ دےخدايا! ہميں بھيج ‘ يہ لوگ کہيں گے

ہم آپس ميں اتفاق و اتحاد کر ليں اور اتحاد کر کے ‘ جھگڑيں نہيں‘ پيروکار دنيا ميں آئيں گے تو کہيں گے کہ لڑيں نہيں
  کہيں گے: 

  خدايا! 
  ارا قصور شيطان کا ہے۔ اصل ميں سارے کا س‘ نہ ہمارے ليڈروں کا کوئی قصور ہے نہ ہمارا

  وہاں پر تو نقد سودا ہو گا۔ شيطان کو باليا جائے گا۔ ‘ اب ظاہر ہے کہ وہاں خدا کی بارگاه ہے
  اے شيطان! 

پيچھے چلنے والے بھی تيرا قصور ‘ رہبر بھی تيرا قصور بتاتے ہيں‘ يہ لوگ کہتے ہيں کہ سارا قصور تيرا ہے
  تو بتا کس کا قصور ہے؟ ‘ گردانتے ہيں

  (پوری تفصيل تو بيان نہيں ہو سکتی) 
  قرآن مجيد کی آيت ہے کہ شيطان کہے گا: 

ميں نے ان کی رہبری ميں ان کی رہنمائی ميں ان کی گردن تو نہيں ‘ ياهللا! ميں نے ان کو کوئی مجبور تو نہيں کيا تھا
  پکڑی تھی۔(يہ قرآن مجيد کے لفظ ہيں) 

ان ‘ ميں انہيں اپنی طرف بالتا تھا‘ ھی کہ تو ان کو اپنی طرف بالتا تھاکہ ميرے سامنے جھک جاؤ۔ صرف بات اتنی ت
  ان کا ووٹ ميری طرف چال جاتا تھا۔ ‘ کا جھکاؤ

  اس ميں ميرا تو کوئی قصور نہيں ہے ناں! 
  اس کے بعد شيطان ان کو مخاطب کر کے کہے گا: 

  اے لوگو! 
  کيا تمہيں علم نہيں تھا کہ ميں شيطان ہوں؟ ‘ يں ہوںميں بھی دربار خداوندی م‘ تم بھی دربار خداوندی ميں ہو

ميرے خالف تم اب کيوں باتيں کرتے‘ ميں مومن کا دشمن ہوں‘ اور خدا نے تمہيں نہيں کہا تھا کہ ميں خدا کا دشمن ہوں
يں م‘ آپ اپنا جواب کنٹرول کريں‘ ميں آپ لوگوں کے خالف بات نہيں کرتا‘ ہو؟ کوئی بھی ميرے خالف بات نہ کرے

  اپنا سوال و جواب پورا کرتا ہوں۔ 
  تو اس وقت کہيں گے: ‘ يہاں پر تو کچھ ہو نہيں سکتا‘ جب يہ حالت ہو گی تو کہيں گے

کيونکہ م دنيا ميں بھی تو سب کچھ ‘ ايسا کريں کہ رہبران اور پوری قوم مل کر چليں مشکل کشاء(عليہ السالم )کے پاس
ميں ضرورت پڑتی تھی تو باِغ يہودی ميں مشکل کشاء(عليہ السالم بن گئے تھے اور اس وقت بھی جب کبھی ہ

)مزدوری کر رہے ہوتے تھے تو ہم ان(عليہ السالم )کی خدمت ميں وہاں بھی پہنچ جايا کرتے تھے اور حالل 
  اب ہميں لڑنا نہيں چاہئے۔ ‘ مشاکل(عليہ السالم )ہماری مشکل حل کر ديا کرتے تھے

  کہيں گے کہ ‘ السالم )کی بارگاه ميں جائيں گے تو جب يہ سب مشکل کشاء(عليہ
‘ آج بھی ہماری مشکل کشائی کريں‘ موال(عليہ السالم )! دنيا ميں بھی آپ(عليہ السالم )ہماری مشکل کشائی کرتے تھے

  ہميں جنت ميں لے جائيں۔ 
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  ديں۔  ہماری مشکل حل فرما‘ ليکن آپ(عليہ السالم )مشکل کشاء ہيں‘ بے شک ہم غلط کام کرتے رہے
  تو موال(عليہ السالم )اس وقت فرمائيں گے: 

ميری ‘ گالياں ديتے رہے‘ تم مجھے اذيتيں ديتے رہے‘ دنيا ميں(عليہ السالم )ميں مشکل کشاء تھا بغير قيمت کے
‘ وہاں پر ميں مشکل کشائی کرتا تھا‘ ليکن دنيا دارالعمل تھی‘ پھر بھی ميں مشکل کشائی کرتا رہا‘ مخالفت کرتے رہے

اگر آپ کے دل ميں والئے علی ابن ابی طالب(عليہ السالم )ہے تو مشکل ‘ اب يہ ہے دارالجزاء يہاں تو قيمت لگے گی
  ورنہ جاؤ يہاں سے۔ ‘ کشائی ہو گی

  
  صلواة 

  اب تو ٹکٹ لينی ہے ناں تم نے؟ 
  والئے علی(عليہ السالم )۔ ‘ ٹکٹ بغير قيمت نہيں ملتی اور اس ٹکٹ کی قيمت ہے

  بوئے جنت بھی نہيں سونگھ سکتے۔ ‘ ورنہ نہيں‘ جنت ميں جا سکتے ہو اگر ہے تو
موال(عليہ ‘ شيطان نے جواب دے ديا‘ ليڈر کام نہ آئے‘ پير کام نہ آئے‘ جب يہ لوگ ہر طرف سے مايوس ہو جائيں گے

  السالم )نے انکار کر ديا تو پھر آپس ميں جھگڑيں گے۔ اس وقت کہيں گے: 
  کھيں۔ بيسواں پاره اٹھا کر دي

  يقولون يا ليتنا اطعنا هللا و اطعنا الرسول 
 ان بدبختوں کے پيچھے نہ چلتے۔" ‘ ان کا کہا مانتے‘ "اے کاش! ہم دنيا ميں هللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے

  اس کے بعد کيا کہيں گے؟ 
  … قالوا اربنا

ان ‘ جن کو ہم نے بڑا سمجھا تھا‘ اطاعت کیاپنے اپنے من گھڑت سرداروں کی ‘ خدايا! دنيا ميں ہم سے غلطی ہو گئی
ان کے پيچھے ہم چلتے رہے۔ اس کا نتيجہ يہ ہوا کہ يہ خود بھی گمراه ہوئے اور ہميں بھی گمراه کر ‘ کی اطاعت کی

  وه کہيں گے: ‘ ديا۔ اس کے بعد جو چيز بيان کر رہا تھا
ان لوگوں نے ‘ ہميں کسی چيز کا قدر نہ تھا‘ تھےہم جاہل ‘ ہم بے چارے تھے‘ خدا! ان لوگوں نے ہميں دھوکہ ديا ہے

  ہميں گمراه کيا۔ 
  دوسرا ہميں گمراه کيا۔ ‘ ايک يہ خود غلط کام کرتے رہے‘ لٰہذا ان کو دگنا عذاب دے

لعنت ان کے پيچھے لگی رہے۔(کچھ چيزيں بيان کرنا چاہتا ‘ جدھر جائيں‘ جہاں جائيں‘ لعنت کو ان کے پيچھے لگا دے
  کی کمی ہے)  تھا ليکن وقت

  بہرحال سمجھ ليجئے کہ ميرے موال(عليہ السالم )کا ہر کام خدا کے حکم کے مطابق ہے ناں! 
ہر فعل خدا کے ‘ ہر عمل خدا کے حکم کے مطابق‘ موالئے کائنات(عليہ السالم )کی ہر مشيت خدا کے حکم کے مطابق

  حکم کے مطابق۔ 
  (عليہ السالم )ہم سے کيا چاہتے ہيں؟ تو اب موال‘ تو جب سب کچھ خدا کے حکم کے مطابق
  اتنی عبادت تم سے نہيں ہو سکتی۔ ‘ جس طرح ميں عبادت کرتا ہوں‘ ديکھو! تم ميری طرح کام نہيں کر سکتے
عثمان ابن حنيف۔ پبلک ميں سے کسی نے اپنے ہاں مدعو کيا‘بصره کا‘کوفہ کا ‘ چنانچہ موال(عليہ السالم )کا گورنر تھا

  نے چلے گئے تو موال(عليہ السالم )نے اسے سرزنش کی۔ نہج البالغہ ميں يہ واقعہ موجود ہے۔ اور يہ دعوت کھا
  موال(عليہ السالم )فرماتے ہيں: 

تو نے غرباء کو ‘ کبھی سوچا کہ تمہارے سامنے قسم ہا قسم کے کھانے تھے‘ اے ابن حنيف! تو دعوت ميں چال گيا
  ايک طرف دھکيل ديا۔ 
لٰہذا ايسی دعوت ميں تو نے کيوں ‘ ت ميں غرباء نے نہ ہوں وه دعوت هللا کو ناپسند ہوتی ہےفرماتے ہيں کہ جس دعو

جب تو گورنر نہ تھا اس وقت بھی کبھی ‘ کيونکہ تو گورنر تھا‘ شرکت کی؟ آج تو ان لوگوں نے تجھے دعوت دی
نے سوچا تھا کہ يہ کھانا حالل سے ہے اس وقت تو ‘ انہوں نے تمہيں مدعو کيا؟ اور فرمايا کہ جب تو کھانا کھا رہا تھا

  يا حرام سے۔ 
انسان کو چاہئے کہ اس امام کے حکم کے مطابق عمل کرے اور ‘ ہر شخص کا کوئی ايمان ہوتا ہے‘ اس کے بعد فرمايا

)پاس دو پھٹی پرانی چادريں ميرے(عليہ السالم ‘ ميں تمہارا امام(عليہ السالم )ہوں۔ ميری(عليہ السالم )زندگی کو ديکھو
ميں(عليہ السالم )نے کبھی ان کو تبديل کرنے کی کوشس نہيں کی۔ ميں(عليہ السالم )اگر چاہوں تو بہترين کھانے ‘ ہيں
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کيا ميں(عليہ السالم ‘ چاہوں تو بہترين رہائش اختيار کر سکتا ہوں‘ چاہوں تو بہترين لباس پہن سکتا ہوں‘ کھا سکتا ہوں
 مجھے اميرالمومنينکہا جاتا ہے اور لوگوں کی تکليف ميں شريک نہ ہوں گا؟ )صرف اس بات پر خوش ہو جاؤں گا کہ 

مجھے(عليہ السالم )اس طرح زندگی بسر کرنا ہو گی کہ خدا کہہ دے کہ ميری پسنديده سيرت علی(عليہ ‘ نہيں‘ نہيں
  السالم )کی زندگی ہے۔ 

  اس کے بعد موال(عليہ السالم )فرماتے ہيں: 
جس‘ ليکن کم از کم يہ تو کوشش کرو‘ ہيں کہتا ہوں کہ ميری(عليہ السالم )طرح زندگی بسر کروميں(عليہ السالم )يہ تم

ايسا نہ ‘ تم بھی اس کے پيچھے ہو‘ طرح تمہارا امام(عليہ السالم )چاه رہا ہے۔ جس طرح علی(عليہ السالم )جا رہا ہے
  رہے ہو۔ ہو کہ علی(عليہ السالم )کعبہ کو جا رہا ہو اور تم مشرق کی طرف جا 

  روزه دار تھا۔ موال(عليہ السالم )نے فرمايا: ‘ ايک شخص موال(عليہ السالم )کا مہمان ہوا
جی موال(عليہ السالم )۔ تو موال(عليہ السالم )نے اس کو روٹی کا ايک ٹکڑا جو ‘ روزه افطار کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا

ليکن وه روٹی کا ٹکڑا نہ ‘ تھی۔ اس شخص نے بڑی کوشش کی کا تھا اور تھيلی ميں بند تھا اور وه تھيلی مہر شده‘ جو’
توڑ سکا۔ وه ٹکڑا تھا بھی اتنا سخت کہ توڑا نہيں جا سکتا تھا اور خود موال(عليہ السالم )کے متعلق ہے کہ موال(عليہ 

‘ ان ہواحير‘ السالم )جب روٹی توڑنا چاہتے تھے تو گھٹنوں پر رکھ کر توڑا کرتے تھے۔ يہ شخص بڑا پريشان ہوا
  يا حضرت(عليہ السالم )! ميں تو يہ روٹی نہيں کھا سکتا اور امير(عليہ السالم )نے ارشاد فرمايا: ‘ کہنے لگا

  وہاں جا کر روزه افطار کر لو۔ ‘ کسی نے دعوت دی ہوئی ہے‘ محلہ بنی ہاشم ميں چلے جاؤ
اس مہمان روزه دار کو بھی بٹھا ‘ ا کھا رہے تھےسب لوگ کھان‘ وہاں بہترين دعوت کا انتظام تھا‘ وه محلہ بنی ہاشم گيا

  يہ بھی کھانا کھانے لگا۔ ‘ ديا گيا
تو انتظاميہ ميں سے ‘ ليکن يہ عجيب کام کرنے لگا کہ ايک لقمہ خود کھاتا تھا اور ايک لقمہ اپنی آستين ميں ڈالتا گيا

ر گھر کے لئے کھانے کی ضرورت کسی نے ديکھ کر اس شخص سے پوچھا يہ کيا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگ
  خود سير ہو کر کھانا کھا لو۔ ‘ جتنا چاہے لے جانا ہم آپ کو دے ديں گے‘ ہے

‘ دراصل بات يہ ہے کہ مسجد ميں گيا تھا وہاں ايک بوڑھا آدمی ديکھا‘ اس نے جواب ديا کہ گھر کے لئے نہيں ڈال رہا
ميں يہ چاہتا ہوں کہ ‘ کہ وه اسے کھا نہ سکتا تھااس قدر سخت تھی ‘ کی ايک خشک روٹی تھی‘ جو’اس کے پاس 

  کھانا خود بھی کھا لوں اور اس بوڑھے کے لئے بھی کھانا لے جاؤں۔ 
  يہ سننا تھا کہ اس شخصيت نے فرمايا: 

جانتے ہو وه بوڑھا کون ہے؟ اس کا نام علی(عليہ السالم )ہے اور يہ دسترخوان اس(عليہ السالم )اس کے بيٹے کا بچھا 
  ہے جس کا نام حسن مجتبٰی(عليہ السالم )ہے۔ ہوا 

عطيات دينے والے جب اس دنيا سے چلے جاتے ‘ غريب و غرباء کی مدد کرنے والے‘ ہر کسی کی مدد کرنے والے
تب فقراء کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ناصر کون تھا؟ جو ہماری مدد کيا کرتا تھا۔ وه کون تھا؟ جو پشت پر ہمارے ‘ تھے

  الد اليا کرتا تھا۔  لئے کھانا
جو ‘ تب غرباء کو پتہ چال کہ يہ دسترخوان حسن(عليہ السالم )کا تھا‘ جب امام حسين(عليہ السالم )دنيا سے چلے گئے

  وہاں بھی کھاتے تھے اور ہمارے گھروں ميں بھی پہنچ جاتا تھا۔ 
ی گئی اور زہر کی وجہ سے امام امام حسن(عليہ السالم )کی شہادت کا جب وقت آيا تو اس حالت کيا تھی؟ زہر د

حسن(عليہ السالم )کے جگر کے ٹکڑے جناب زينب(عليہ السالم )نے طشت ميں لئے۔ امام حسن(عليہ السالم )سے 
پوچھا گيا کہ کس نے زہر دی؟ ليکن امام(عليہ السالم )نے نہيں بتايا۔ جب امام حسن(عليہ السالم )کی اس حالت کو امام 

‘ حسين(عليہ السالم )آئے اور بھائی کے گلے سے لپٹ گئے اور کافی دير تک گريہ کيا‘ يکھاحسين(عليہ السالم )نے د
جو اس قدر گريہ کر رہے ہيں۔ امام حسن(عليہ ‘ اتنا گريہ کيا کہ مالئکہ ميں کہرام برپا ہو گيا کہ کوئی رو رہے ہيں

  برو کرو۔ بھيا حسين(عليہ السالم )! ص‘ پھر بھی کہتے تھے‘ السالم )مصيبت ميں تھے
  بھائی کيسے صبر کروں؟ جگر کے ٹکڑے طشت ميں ديکھ رہا ہوں۔ ‘ حسين(عليہ السالم )کہتے

  اس وقت امام حسن(عليہ السالم )نے فرمايا: 
  حسين(عليہ السالم )تيری مصيبت اتنی بڑی ہو گی کہ جس کا تصور نہيں کيا جا سکتا۔ 

ہادت کے بعد امام حسن(عليہ السالم )کے بيٹا حضرت قاسم روايت ميں موجود ہے کہ حضرت حسن(عليہ السالم )کی ش
‘ جب زينب(عليہ السالم )کے دروازے پر پہنچے تو دہليز پر بيٹھ گئے‘ جناب زينب(عليہ السالم )کے دروازے پر گئے

دہليز پاک پر  تھوڑی دير بعد جب زينب(عليہ السالم )کا باہر آنا ہوا تو کيا ديکھتی ہيں کہ بھتيجا‘ گھر ميں قدم نہيں رکھا



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

 
 

  بيٹھا ہوا ہے۔ 
جب آئے سيدھے گھر ميں چلے ‘ تو زينب(عليہ السالم )نے کہا بيٹا قاسم! پہلے تو آپ کبھی اس طرح نہيں کرتے تھے

آج کيا دم ہے کہ دروازے ‘ اپنے بہن بھائيوں کے پاس آ جاتے‘ ميرے بچوں کے پاس آ جاتے‘ ميرے پاس آ جاتے‘ آئے
  يٹھ گئے؟ ليکن ميرے گھر ميں نہيں آئے؟ پر بيٹھ گئے؟ چوکھٹ پر ب

  سنو گے قاسم نے کيا جواب ديا؟ 
  قاسم کہتے ہيں: 

ميں يتيم ہو ‘ جس طرح ماں باپ والوں کا ہوتا ہے‘ يتيم کا حال اس طرح نہيں ہوتا‘ پھوپھی اماں! اب ميں يتيم ہو گيا ہوں
  کوئی کہہ دے ميرے گھر ميں کيوں آئے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ ‘ گيا ہوں اس لئے بغير اجازت اندر قدم نہيں رکھا

  عزادارو! 
  يہی قاسم ميدان کربال ميں چچا کے پاس آيا۔ 

ديکھا کہ آنکھوں‘ دور سے جب امام حسين(عليہ السالم )نے جب اس يتيم کو ديکھا۔ مالحظہ کيا‘ روايت ميں موجود ہے
اپنے يتيم کو گلے سے ‘ نی کرسی چھوڑ دیحسين(عليہ السالم )نے اپ‘ ہونٹ خشک ہيں‘ ميں گڑھے پڑے ہوئے ہيں

  سر پر شفقت کا ہاتھ پھيرتے رہے۔ ‘ لگايا اور کافی دير تک روتے رہے
رياض المقدس ميں ہے کہ دروازے سے سکينہ اور رقيہ ديکھ رہی تھيں۔ سکينہ نے ديکھا کہ قاسم کے سر پر شفقت کا 

  رونا شروع کر ديا۔ ‘ ہاتھ پھير رہے ہيں
  م )فرماتے ہيں کہ حسين(عليہ السال

  تم کيوں رو رہی ہو؟ 
کون ہو گا جو ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ پھيرے گا؟ بہرحال بڑی مشکل کے ساتھ ‘ کہا کہ ہميں اپنی يتيمی ياد آ گئی
  قاسم کو جنگ کی اجازت ملی۔ 

اپنے ‘ ٹھے ہيںروايت ميں ہے کہ قاسم کو حسين(عليہ السالم )نے جنگ کی اجازت دی اور قاسم بي‘ صرف دو جملے
  قاسم(عليہ السالم )کی ماں آئی اور کہتی ہے: ‘ گريہ کر رہے ہيں‘ گھٹنوں ميں سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہيں

ليکن حسين(عليہ السالم )تجھے اجازت نہيں ‘ بيٹا! آج تيرا باپ(عليہ السالم )تو تجھے حسين(عليہ السالم )پر قربان کرتا
اے ‘ جب پڑھا تو اس ميں لکھا ہوا تھا‘ عليہ السالم )کی خدمت ميں گئے(١چچا‘ ھادے رہے۔ بازو پر ايک تعويز ديک

  ميرے فرزند قاسم! 
  کبھی بھی مدد کرنا۔ ‘ عليہ السالم )دشمنوں ميں گھر جائے تو اس کی مدد کرنا(١جب تيرا چچا

اکبر کو کفن ‘ يجے کو بھيجاحسين(عليہ السالم )نے کفن پہنا کے بھت‘ روايت ميں موجود ہے کہ قاسم ايک بھتيجا تھا
ليکن بھتيجے کو کفن پہنا کے بھيج اہے۔ جب يہ ‘ دوسرے لوگوں کو حسين(عليہ السالم )نے کفن نہيں پہنايا‘ نہيں پہنايا

‘ قاسم نے اسے فی النار کيا کہ جب چھ ظالم مارے جا چکے۔ اب ان کا باپ تغلق آيا ہے‘ ايک ظالم آيا‘ بھتيجا گيا ہے
اس وقت کيا حالت ہے؟ زينب(عليہ السالم )کی نظر فضہ پر ہے اور فضہ کی نظر ‘ ہادر تھاجو سب سے بڑا ب

اے زينب(عليہ السالم )! ميری شہزادی زينب(عليہ السالم )حسين(عليہ السالم ‘ حسين(عليہ السالم )پر ہے۔ فضہ نے بتايا
  اس وقت جناب فضہ نے پوچھا:  پتہ نہيں کيا بات ہو گی؟ خدا کرے قاسم خير سے ہو۔‘ )پريشان ہو گئے ہيں

  موال(عليہ السالم )کيوں پريشان ہو؟ اس وقت حسين(عليہ السالم )نے فرمايا: 
يہ ظالم بڑا بہادر ‘ اپنے بال کھول لے اور دعا کرے کہ قاسم خيريت سے ہو‘ اُّم فروه سے کہو کہ زمين پر بيٹھ جائے

  قاسم خيريت سے ہو۔ ‘ ہے
   ميں نے ديکھا ہے:‘ روايت ميں

  سر کے بال کھول ديئے اور کلمہ کہا: ‘ اُّم فروه زمين پر بيٹھ گئی ہيں
  الھی بغربت ابی عبدهللا 

اٰلہی تجھے حسين(عليہ السالم )کی پياس کا ‘ اٰلہی ابی عبدهللا‘ "خدايا! تجھے حسين(عليہ السالم )کی غربت کا واسطہ
  واسطہ ميرا بيٹا ميرے پاس آ جائے۔" 

  روايت ميں موجود ہے: 
ميرے ‘ پانی نہيں ہے‘ تغلق کو فی النار کيا اور قاسم اپنے چچا کے پاس پہنچے۔ کيا کہتے ہيں؟ مجھے پياس لگی ہے

تھوڑا سا پانی ہے تو دے ديں اور تو کچھ نہيں تھا ايک انگوٹھی دی ‘ زبان خشک ہو گئی يہ‘ ہونٹ خشک ہو گئے ہيں
  کہ بيٹا اسے اپنے منہ ميں رکھو اور فرمايا: 
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  وه بڑی پريشان ہے۔ ‘ ں کے پاس چلے جاؤاس ما
کبھی اس ‘ روايت ميں موجود ہے کہ جب قاسم خيمہ ميں آئے تو کيا ديکھتے ہيں کہ اُّم فروه کبھی اس طرف جاتی ہيں

  اے ميری آنکھوں کی ٹھنڈک! تم کہاں ہو؟ ‘ طرف جاتی ہيں اور کہہ رہی ہيں
  حملہ کرتے رہے اور عمر سعد نے حکم ديا: دشمن ‘ جب پہنچے ہيں‘ بہرحال قاسم جنگ کے لئے گئے
اس پر پتھر برساؤ ورنہ مقابلہ نہ ‘ علی(عليہ السالم )کا پوتا ہے اور جعفر کا پوتا ہے‘ يہ حسن(عليہ السالم )کا بيٹا ہے

  کر سکو گے۔ 
بيب دوسرا عباس ابن ش‘ ايک ُحر تھا‘ روايت ميں موجود ہے کہ چار ايسے شہيد تھے جن پر پتھر برسائے گئے

چوتھے موال مظلوم حسين(عليہ السالم )جن پر پتھر برسائے گئے۔ ‘ تيسرے حسن(عليہ السالم )کے يتيم قاسم‘ شاکری
  تلواروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ‘ تيروں خی بھی بارش ہو رہی تھی‘ اب پتھر بھی برسائے گئے

کبھی بائيں ‘ گھوڑا کبھی دائيں جانب جاتا‘ احضرت قاسم اس قدر زخمی ہو گئے کہ اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر لٹا دي
قاسم کی الش کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب قاسم ‘ تيروں کی برسات ہو رہی ہے‘ تلواروں کے حملے ہو رہے ہيں‘ جانب

  گھوڑے سے گرے تو آواز دی: 
  عليہ السالم )! مدد کو پہنچئے۔ (١چچا

آئے اور قاسم کو اٹھايا۔ آپ کے امام ‘ آتا ہےحسين(عليہ السالم )اس طرح آئے کہ جيسے شکاری اپنے شکار پر 
  زمانہ(عليہ السالم ) قاسم کا تذکره کرتے ہوئے کہتے ہيں: 

 جس کی دائيں پسلياں بائيں چلی گئيں اور بائيں پسلياں دائيں چلی گئيں۔ ‘ ميری جان قربان ہو جائے اس شہزادے قاسم پر
ہ قاسم کی ايڑياں زمين پر رگڑ رہی تھيں۔ يتيم بھتيجے کو اٹھايا موال(عليہ السالم )نے جب اٹھايا تو روايت ميں ہے ک

جب خيمہ ميں آئے تو بيبياں رو رہی تھيں اور جب شہزاده علی اکبر بھی شہيد ہو گئے اور ‘ اور گٹھڑی بنا کر الئے
  قاسم بھی شہيد ہو گئے تو حسين(عليہ السالم )کو کتنا صدمہ ہوا؟ 

درميان ميں دو ‘ ايک طرف الشہ علی اکبر کو رکھا اور ايک طرف الشہ قاسم کو رکھاحسين(عليہ السالم )نے کيا کيا؟ 
ايک ہاتھ اکبر کی الش پر رکھا اور ايک ہاتھ قاسم کی‘ زانو ہو کر اس طرح بيٹھے جيسے نمازی مصلحے پر بيٹھتا ہے

  الش پر رکھا۔ 
  اور فرمايا: "واعز تباه" اے ميری غربت! 

  کس طرح شہيد کر ديا۔  ظالموں نے ميرے بيٹوں کو
 ----------------------------------------------   

  مجلس نہم
  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم 

  اياک نعبد و اياک نستعين 
  

  حضراِت گرامی! 
  انسان بارگاِه رب العزت ميں عرض کرتا ہے: 

يہ‘ اپنی زندگی بسر کرنے کا اقدا کر رہا ہےوه دين جس دين کے مطابق انسان ‘ ياهللا! فقط ہم تيرے سامنے جھکتے ہيں
يہ دين ہميں درس ديتا ہے ايک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت ‘ دين شفقت ہے‘ دين حقيقت ہے‘ يہ دين‘ دين حق ہے

  کے ساتھ پيش آئيں۔ 
  چنانچہ اس دين کا خالصہ بيان کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر(عليہ السالم )فرماتے ہيں: 

  يا ؟ دين اسالم ک
  اطاعت الخالق و شفقت المخلوق ہے۔ ‘ اطاعت مخلوق

يہ دونوں کام اگر آدمی کرتا ہے تووه سمجھتا ہے کہ ‘ دين ہے خالق کی اطاعت اور مخلوق کے ساتھ شفقت سے پيش آنا
خالق کے حکم کے مطابق ‘ فرمانبرداری کرے‘ ہم اس دين کے مطابق چل رہے ہيں۔ يہ کہ اپنے خالق کی اطاعت کرے

  کبھی ان پر ظلم و تعدی نہ کرے۔ ‘ لے اور دوسرا مخلوق کے ساتھ نہايت رحمت اور شفقت سے پيش آئےچ
  اتنی آتی رہی۔ ‘ ليکن جتنی دين کی ضرورت تھ‘ دين کا سلسلہ اگرچہ حضرت آدم(عليہ السالم )سے چال

  دين کی کماليت کب ہوئی؟ 
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تو‘ اتنے قوانين اگر اس ميں آ جائيں‘ کی يہ کائنات محتاج تھیجتنے قوانين ‘ جتنے احکام کی اس کائنات کو احتياج تھی
  گويا دين کامل۔ چونکہ اس دين نے قيامت تک کے لئے جانا ہے۔ 

اس وقت تک‘ جب تک وه قوانين رسول هللا کے زمانے ميں مکمل نہيں ہوئے‘ لٰہذا قيامت تک کے لئے جتنے قوانين ہيں
  کامل ہو گئے۔ ‘ انين مکمل ہوئےوه قو‘ دين کو کماليت کی سند نہيں ملی

  دين کامل ہو گيا۔ ‘ لٰہذا يہ دين
  اب اس کے بعد نبوت کا کسی منصب کا کوئی تعلق نہيں ہے۔ 

  چنانچہ کہا گيا ہے: 
  وما کان محمد ابا حد من رجا لکم و لکن رسول هللا و خاتم النبيين 

کے باپ نہيں ہيں۔ ولکن رسول ّهللاٰ کے رسول  آپ ميں سے کسی‘ آپ ميں سے کسی کے والد نہيں١ديکھئے! رسالتمآب
  ہيں۔  ١ہيں اور انبياء(عليہ السالم )کے خاتم

وه سارے آ گئے۔ کائنات ‘ کيوں قرار ديئے گئے؟ کہ جتنے قوانين کی ضرورت تھی ١١تو انبياء(عليہ السالم )کے خاتم
  وه قوانين آ گئے ہيں۔ ‘ رت تھیقيامت تک کے لئے جن جن قوانين کی ضرو‘ کو جن جن قوانين کی احتياج تھی

اس کا قرآن عالمين کے لئے ‘ لٰہذا اس کے بعد کسی قانون کی ضرورت نہيں ہے۔ تو يہ نبی عالمين کے لئے رحمت
  آخری نبی بن کر کيوں؟ ‘ عالمين کے لئے يہ نبی آيا‘ ہے

کے بعد کسی ايسے  آپ‘ اس لئے کہ جن قوانين کی ضرورت تھی وه سارے کے سارے قوانين چونکہ آ چکے ہيں
  شخص کی ضرورت نہيں ہے جو آئے اور ہمارے سامنے نئے قوانين کو پيش کرے۔ 

‘ ان کا سارا نچوڑ‘ جن کا ذکر کيا گيا ہے‘ ظاہر ہے کہ ايک لحاظ سے آخری مجلس ہے۔ چاہتا ہوں کہ ميں کچھ چيزيں
  دين شفقت ہے۔ ‘ دين‘ سارا نتيجہ عرض کر ديا جائے کہ دين رحمت ہے

  يہوديوں کی توجہ ہميشہ مال و دولت کی طرف رہی۔ ‘ نصرانيت آ چکی تھی‘ پہلے يہوديت گزر چکی تھی اس سے
مال و دولت کے خزانے ہمارے پاس ہوں تاکہ يہ زندگی ‘ يہوديت يہی سمجھتی کہ جتنا ہو سکے مال و دولت جمع کرو

صرانيوں نے روحانيت کی طرف ليکن جب اس کے مقابلے ميں نصرانيت آئی تو ن‘ اچھے طريقے سے گزر سکے
‘ مال و دولت کی طرف نصرانيوں کی توجہ نہ تھی۔ ٹھيک ہے مال و دولت کے خزانے ان کے پاس بن گئے‘ توجہ کی

عيسائيت يہ کہتی تھی کہ ‘ ورنہ عيسائيت کی توجہ روحانيت کی طرف تھی۔ عيسائيت روحانيت کا درس ديتی تھی
کسی کے ہاں آنا ‘ نہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرو‘ دنيا کا کوئی کام نہ کرو‘ وخدا کی عبادت کر‘ گھروں ميں بيٹھ جاؤ

  آپ خدا کی عبادت کرتے رہے۔ ‘ جانا نہ کرو
جنگ کرنا ‘ کسی کو کچھ نہ کرو‘ کسی کا دل نہ دکھاؤ‘ چنانچہ ان کی روحانيت اس درجہ تک پہنچ گئی کہ کہتے تھے

مارتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنا دوسرا رخسار اس کے سامنے پيش کر  ٹھيک نہيں۔ اگر ايک آدمی کسی انسان کو تھپڑ
  دے اور کہے کہ اس پر بھی طمانچے مارو۔ 

  تو اب آپ نے ديکھا کہ يہ دونوں دين آپس ميں متحارب تھے۔ 
ليکن جہاں تک حضرت انسان کا تعلق ‘ يہوديت کی توجہ ماديت کی طرف اور عيسائيت کی توجہ روحانيت کی طرف

لٰہذا ‘ روح بھی‘ جسم بھی موجود ہے‘ فقط روحانی بھی نہيں۔ اس کا بدن بھی موجود ہے‘ ہ فقط مادی بھی نہيںي‘ ہے
اس کو ماديت کے لئے کچھ چيزوں کی ضرورت ہے تاکہ مادی زندگی بسر کر سکے۔ روحانيت کے لئے بھی کسی کی

  ضرورت ہے تاکہ اس کا روح تعلق کر سکے۔ 
يہ کہ يہوديت کا تعلق ‘ ذاہب چونکہ ايک ايک چيز کے لئے اپنے آپ کو کافی سمجھتے تھےدونوں م‘ تو يہ دونوں دين

روحانيت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہيں۔ ليکن دين اسالم چونکہ اس نے قيامت تک جانا ہے اور ‘ فقط ماديت کے ساتھ
  و تبدل نہيں ہوا۔ اس ميں کسی قسم کا تغير ‘ اس ميں کسی قسم کی تعريف نہيں ہے‘ يہ کامل دين ہے

  لٰہذا يہ دين دين معتبر ہے۔ 
روحانيت کو پس پشت ڈال دو ‘ نہ يہ دين ہميں کہتا ہے کہ صرف دنيادار بن جاؤ‘ نہ اس ميں تفريح‘ نہ اس ميں افراط

عبادت ہر وقت خدا کی ‘ ہر وقت هللا هللا کرو‘ گھروں ميں جا کر بيٹھ جاؤ‘ اور نہ يہ دين ہميں کہتا ہے کہ راہب بن جاؤ
  … نہيں‘ دنيا کی کمائی نہ کرو‘ ہر وقت اپنا سر جھکائے رہو اور مال و دنيا کا کوئی کام نہ کرو‘ کرو

  جيسے کہ رسالتمآب نے فرمايا ہے کہ ‘ بلکہ يہ دين ہميں يہ درس ديتا ہے
  ليس منا من ترک االخيره االدنيا 

  وه شخص ہمارا نہيں جو آخرت کو دنيا کے لئے خراب کرے۔ 
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  آخرت کی پرواه نہ کرے اور دوسرے کلمے ميں ارشاد ہے: ‘ نيا ميں ہی مگن رہےبس د
  و ليس منا من ترک الدنيا لالخيره 

  وه بھی ہم ميں سے نہيں جو دنيا کو چھوڑ دے اور فقط آخرت کار ہو جائے۔ 
سمجھے کہ ميں نے ہميشہ دنيا ميں اس طرح کام کرنا چاہئے کہ وه ‘ بلکہ انسان کو دنياوی راستے اختيار کرنے چاہئيں

ليکن خدائی قوانين کو مدنظر رکھتے ہوئے آخرت کے لئے اس طرح کام کرے کہ وه سمجھے ہو ‘ دنيا ميں رہنا ہے
  اس وقت مجھے درباِر خداوندی ميں حاضر ہونا ہے۔ ‘ سکتا ہے ميری کل ميں موت واقعہ ہو جائے

خدا کے دربار ميں حاضر ‘ اقع ہو جائے تب بھی ميں تيار ہوںلٰہذا يہ کام اس طرح کرنا چاہئے کہ اگر اسی وقت موت و
  ہو سکتا ہوں اور وہاں جا کر اپنا حساب و کتاب ابھی دے سکتا ہوں تو دونوں چيزوں کو سامنے رکھے گا۔ 

  دين معتبر ہے۔ ‘ تو يہ دين
  خدائی قوانين کو چھوڑ دے۔ ‘ تو اب اگر کوئی شخص فقط دنيا کو لے لے

تو يہ شخص حقيقی مسلم نہ ہو ‘ دنيا کی کمائيوں کے لئے حالل و حرام کی توجہ نہيں‘ طرف توجہ نہيںقوانين اٰلہی کی 
  گا۔ 

راہبانہ زندگی بسر‘ راہب بن جائے‘ اگر کوئی شخص آخرت کو لے لے‘ اب اس کا تعلق يہوديوں کے ساتھ ہو سکتا ہے
ليکن زياده تر اس کی بازگشت عيسائيت کی ‘ ہےکرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ يہ اسالم اس کا اپنی جگہ ر

  نہ فقط روحانی۔ ‘ نہ فقط مادی بن جاؤ‘ طرف ہو گی۔ معتبر دين اختيار کرو
  دو چيزوں سے: ‘ تمہارا جسم مرکب ہے

  بدن اور روح۔ 
لٰہذا اگر دونوں کو اس طرح اکٹؤے کر ‘ روح کے لئے آخرت کی ضرورت ہے‘ بدن کے لئے دنيا کی ضرورت ہے

  اگر ہم نے ايک کو لے ليا تو تمہاری زندگی کامياب نہ ہو گی۔ ‘ کھو تو تب تمہاری زندگی کامياب ہو گیکے ر
جو گورنر ہے۔ اس نے آپ کے موال(عليہ السالم )کی خدمت ميں عرض ‘ عثمان بن حنيف کا‘ ابھی پرسوں تذکره کيا تھا

اس ميں اضافہ کيا جائے تاکہ ميرا وقت اچھا گزر سکے۔ ‘ ميرا شہريہ کم ہے‘ کی کہ موال(عليہ السالم )! تنخواه کم ہے
  فرمايا: 

اتنی تنخواه دی جاتی ہے جو آپ کی ‘ اس ميں اضافے کی ضرورت کيوں پڑ گئی‘ تمہيں تو معقول تنخواه دی جاتی ہے
  ضرورت زندگی کے لئے کافی ہے۔ 

ی حکومت کے لئے ضروری ہے کہ ہر ليکن اسالم‘ اگرچہ حکومتيں موجود ہيں جو اپنے آپ کو اسالمی کہالتی ہيں
کاروبار ميں ‘ مالزمت ميں‘ جس کی وجہ سے وه اپنی زندگی عزت سے بسر کر سکے‘ شخص کو کوئی ايسا کام دے

روزگار فراہم نہيں کرتی تو حکومت اسالمی کے ‘ اس کی مدد کرے۔ اگر کسی کو حکومت اسالمی کوئی کام نہيں ديتی
  کيونکہ اسے کام نہيں ديا جا رہا۔ ‘ الزم پورے کرےلئے ضروری ہے کہ اس کے اخراجات 

ان ‘ ليکن ہمارے حکمران اپنے پيٹ سے فارغ نہيں ہوتے‘ آج يورپ ميں ديکھيں تو وه اس حکم پر عمل کر رہے ہيں
  کی توجہ قوم کی طرف ہو اور قوم کے لئے کچھ کر سکيں۔ 

  خدمت ميں تنخواه ميں اضافے کا معاملہ پيش کيا۔  ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ اس گورنر نے موال(عليہ السالم )کی
  اس ميں اضافہ کيوں کيا جائے؟ ‘ تيری تنخواه معقول ہے‘ امير(عليہ السالم )نے فرمايا

مگر بڑے بھائی کے بال بچے ہيں جن کے اخراجات ‘ موال(عليہ السالم )! يہ تنخواه ميرے لئے تو کافی ہے‘ عرض کيا
  لٰہذا تنخواه کافی نہيں ہے۔ ‘ چونکہ دو گھرانوں کے اخراجات ميرے ذمے ہيں اس لئے‘ مجھے دينے پڑتے ہيں

  موال(عليہ السالم )نے پوچھا: 
  تيرا بھائی کيا کرتا ہے؟ 
  کوئی کام نہيں کرتا۔ ‘ رات دن نمازيں پڑھتا ہے‘ کہا کہ بس هللا هللا کرتا ہے

  آپ(عليہ السالم )نے اس کے بھائی کو بال کر فرمايا: 
  دن رات نمازيں کيوں پڑھتے رہتے ہو؟  راہب يہ
  موال(عليہ السالم )! ‘ کہنے لگا

  آپ(عليہ السالم )کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ 
موال(عليہ السالم )! آپ کيا کرتے ہيں؟ ايک ہزار رکعت نماز رات پڑھتے ہيں۔ ميرے اندر اتنی طاقت نہيں کہ ہر رات 

تب جا کے ميں اپنی نمازيں ‘ چوبيس گھنٹے لگا رہتا ہوں‘ لگا رہتا ہوںلٰہذا دين رات ‘ کو ہزار رکعت نماز پڑھ سکوں
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  ميں بھی آپ(عليہ السالم )کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو حضرت(عليہ السالم )نے فرمايا: ‘ پوری کر سکتا ہوں
ے اسے جو فريضہ ہ‘ جہاں تک تيرا تعلق ہے کہ تم صرف واجبات ادا کرو‘ ہزار رکعت نماز پڑھنا ہمارے لئے ہے

اس کام کے دوران وقت‘ اپنی روزی کا بندوبست کرو‘ بچوں کے لئے روزی کماؤ‘ اس کے بعد اپنا کام کرو‘ پورا کرو
ورنہ نوافل کی ضرورت نہيں ہے۔ اس نے ديکھا کہ موال(عليہ السالم )خود روک ‘ ملے تو نوافل و مستحاب ادا کرو

رزق کے لئے ‘ کہ ہم نے بچوں کے لئے روزی کمانا ہےاس لئے تمہاری توجہ اس طرف ہونی چاہئے ‘ رہے ہيں
ليکن اگر حرام طريقے سے ‘ ليکن يہ مسئلہ ذہن ميں رہے کہ رزق حالل طريقے سے کمايا جائے‘ کوشاں ہونا ہے

  جائز نہيں۔ ‘ کمايا جائے تو خواه وه بچوں کے لئے ہو
‘ اس ميں افتراق نہيں‘ يہ دين معقول ہے‘ م معتبر ہےيہ دين اسال‘ موال(عليہ السالم )ہميں يہ کہہ رہے ہيں کہ يہ اسالم

بلکہ يہ دين تمہيں کہتا ہے کہ ‘ نہ تمہيں نماز ميں رہنے واال بناتا ہے‘ نہ وه تمہيں صرف دنيادار بناتا ہے‘ تفرق نہيں
ری دن دنيا کے لئے اس طرح بن جاؤ کہ اسی ميں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو کہ گويا آج ہمارا آخ

  آج ہم نے چلے جانا ہے۔ ‘ ہے
  ليکن دين ہے کيا؟ 

  ظاہر ہے کہ اس وقت ميں پوری تفصيل عرض کرنا مشکل ہے۔ 
  عرض کر ديتا ہوں۔ ‘ البتہ چند چيزيں بنيادی ہيں

دين اسالم ‘ سب سے پہلی چيز يہ کہ يہ دين ہميں انسانيت کا درس ديتا ہے۔ اسالم انسانيت کو بلند کرنے کے لئے ہے
  انسانيت کو کمال تک پہنچانے کے لئے آيا ہے۔ ‘ سانيت کو عروج تک پہنچانے کے لئے آيا ہےان

ہميں يہ اجازت نہيں دی گئی کہ کسی کی خودداری کو ‘ لٰہذا ہميں اجازت نہيں دی گئی کہ ہم انسانيت کو پس پشت کريں
اپنے آپ کو ذليل ‘ نسانيت کو بھول جائيںہميں يہ حق نہيں ہے کہ شخص کو ذليل کيا جائے کہ اپنی ا‘ ٹھيس پہنچائيں

کسی سے اتنی بے رخی سے برتاؤ ‘ کسی کو اتنا بے عزت کيا جائے‘ لٰہذا اگر ذليل کيا جائے‘ سمجھنا شروع کر دے
مجھے تو يہ چاہئے کہ ‘ انسان تو وه ہيں جو کرسی پر بيٹھے ہيں‘ کيا جائے کہ وه سمجھے کہ ميں انسان نہيں ہوں

  اگر کسی کی انسانيت کو ہم نے مرده کر ديا تو يہ فعل ايسے ہی ہے جيسے قتل۔ ‘ ؤںزمين پر بيٹھ جا
  اگر کسی کی انسانيت کو زنده کر ديا تو ايسے ہے جيسے کسی کو زندگی بخش دی۔ 

  تو آپ سمجھتے ہيں کہ زندگی رکھنا کتنا بڑا کارنامہ ہے اور کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناه ہے۔ 
  ے تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ اس کی وضاحت کے لئ

آدمی مومن ‘ ان کے سامنے ايک آدمی آتا ہے‘ دولت مند موجود ہيں‘ اعلٰی لوگوں کا طبقہ بيٹھا ہے‘ امراء بيٹھے ہيں
تہجد گزار ہے۔ ‘ نماز کا پابند ہے‘ ليکن ہے بے چاره غريب و فقير‘ محب اہل بيت(عليہ السالم )ہے‘ موالئی ہے‘ ہے

  بقے کے پاس آ کر سالم کرتا ہے تو وه اس کے سالم کا جواب دينا پسند نہيں کرتے۔ جب يہ شخص امراء کے ط
  کہتے ہيں۔ ‘ خاموشی سے بيٹھ جاؤ

مگر پھر بھی اسے کوئی کچھ نہيں ‘ اس کی عزت کے لئے کچھ خرچ نہيں ہوتا‘ اسے کرسی پيش نہيں کی جاتی
بے توجہی بڑھتی جاتی ہے۔ نتيجہ يہ آدمی پريشان ہو جاتا  ‘جواب و سالم نہيں ديتا‘ کوئی سالم کرنا تو درکنار‘ سمجھتا

‘ ميں بھی علی(عليہ السالم )کا ماننے واال ہوں‘ ہے اور سوچتا ہے کہ يہ بھی علی(عليہ السالم )کے ماننے والے ہيں
  تہجد پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ ‘ ميں نماز بھی پڑھتا ہوں

يا وجہ ہے کہ ميری عزت نہيں کرتے؟ کيا وجہ ہے کہ مجھے اٹھ کر نہيں ليکن ک‘ عبادت بھی ان سے زياده کرتا ہوں
  ميرے ساتھ بات چيت نہيں کرتے؟ ‘ ملتے؟ يہ کھڑے ہو کر ميرا استقبال نہيں کرتے

اگر اچھے ہوتے تو ميری عزت کرتے۔ اب ‘ تو کہے گا کہ يہ لوگ اچھے نہيں ہيں‘ ظاہر ہے کہ جب محسوس کرے گا
پانچويں بار ان امراء ‘ چوتھی دفعہ‘ پھر تيسری دفعہ‘ کسی نے عزت نہيں کی‘ ے پاس پھر آيادوسری دفعہ کبھی ان ک

تو ايک منزل ايسی آئے گی کہ وه يقين کرے گا کہ يہ لوگ ‘ مگر کسی نے ايک دفعہ بھی عزت نہيں کی‘ کے پاس آيا
ميں اس قابل نہيں ہوں کہ ان کے ‘ بڑی عزت والے ہيں‘ بڑی بڑی شخصيت کے مالک ہيں‘ يہ امراء ہيں‘ ہيں معززين

چاہئے کہ ميں نيچے زمين پر بيٹھوں اور ان کے حقے بھرتا رہوں اور يہ لوگ کرسی پر ‘ برابر کرسی پر بيٹھوں
  بيٹھيں۔ 

اس کی ‘ مگر اپنی انسانيت کو بھول گيا ہے‘ يہ وه وقت ہوتا ہے کہ وه شخص باوجود کہ خدا کی عبادت کر رہا ہے
وه يہ ماننے لگ ‘ وه اپنی انسانيت کو سمجھتا ہی نہيں ہے‘ اس کی انسانيت پست ہو گئی ہے‘ ئی ہےانسانيت مرده ہو گ

ہمارا کام ‘ ايک نوکر کی طرح کام کرنا‘ يہ بڑی شخصيتيں ہيں اور ہمارا کام ہے‘ جاتا ہے کہ يہ معززين کا طبقہ ہے
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‘بڑی شخصيتيں ہيں‘ ظيم کرنا۔ يہ تو بڑے آدمی ہيںان کے لئے اٹھ کر تع‘ ہے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سالم کرنا
اسے احساس تک نہيں رہتا کہ ميں بھی انسان ‘ يہ وه منزل ہے کہ غريب آدمی بے چاره اپنی انسانيت کو بھول جاتا ہے

يہ بھی علی(عليہ السالم )کے ماننے والے ہيں اور وه بھی علی(عليہ … وه بھی‘ يہ بھی خالق کی مخلوق ہے‘ ہوں
فقط فرق رہے گا ان کے پاس چند کوڑی سکے ہيں اور اس غريب کے پاس مال و دولت نہيں ‘ م )کے ماننے والےالسال
  اس لئے يہ اپنی انسانيت کو مرده کر چکا ہے۔ ‘ ہے

اپنی ‘ وه يہ سمجھے کہ ميں اسے زنده درگور کر رہا ہوں‘ بس جو کوئی بھی اس غريب کی انسانيت کو مار رہا ہے
ليکن وہی غريب انسان ‘ اس لئے کہ اس کو اپنی انسانيت کا پتہ نہيں ہے‘ يہ چلتی پھرتی الش ہے‘ وںموت مار رہا ہ

اس کا استقبال ‘ پسمانده انسان اگر ايسے معززين کی محفل ميں آئے اور امراء طبقہ اسے ديکھ کر کھڑے ہو جائيں
ميں غريب ‘ يہ معزز لوگ‘ ے لکھے لوگسوچتا ہے کہ پڑھ… ايک دفعہ تو يہ غريب حيران ہو جائے گا ناں‘ کريں
مگر ميرے لئے کھڑے ہو گئے۔ ليکن اگر يہی امراء ‘ ميں حقير انسان‘ يہ بڑی شخصيتيں‘ زمين پر بيٹھنے واال‘ آدمی

ہر دفعہ اس کے آنے پر اسی طرح کھڑے ہوتے رہے تو آہستہ آہستہ اس کی حيرانی ختم ہو جائے گی اور اس کی 
يہ ميری ‘ ميں ان کی تعظيم کرتا ہوں‘ ميں بھی انسان‘ يہ بھی انسان‘ ے گی اور وه سوچے گاانسانيت بيدار ہوتی جائ

  جب وه ايسی منزل پر پہنچتا ہے تو قرآن ان کے بارے ميں کہتا ہے: ‘ تعظيم کرتے ہيں
  من احيا ھافکا نما احياء الناس جميعا 

  يں نے پورے انسان کو زنده کيا۔" وه سمجھے کہ م‘ "جو شخص ايک انسان کی شخصيت کو زنده کرتا ہے
وہاں متقی و پرہيزگاری کو نہيں ديکھا جاتا۔ حالت يہ ہو گئی ہے کہ غريب آدمی ‘ جہاں مال و دولت کو ديکھا جاتا ہے

ليکن اگر کوئی ايسا آ جائے جس کے پاس چند کوڑياں موجود ‘ انتہائی پاک ذہن کے آدمی کے لئے کوئی کھڑا نہيں ہوتا
  … يہ پتہ نہيں کہ اس کا کاروبار حرام مال سے بنا يا حالل مال سے‘ س کا استقبال کريں گےہوں تو لوگ ا

ليکن آدمی اس کی تعظيم کے لئے کھڑا ہو گيا۔ اس غريب ‘ سب کچھ حرام مال سے‘ زمينيں ہيں ليکن حرام مال سے
ہونا۔ گويا يہ بتاتا ہے کہ خدا اس کے لئے کھڑا ‘ کے لئے کھڑا نہ ہونا اور جس شخص کا کاروبار مال حرام سے ہے

‘ جس کے پاس مال ہو گا‘ ہميں تو مال و دولت کا لحاظ حے‘ ہميں انسانيت کا لحاظ نہيں‘ کے احکام کا ہميں پاس نہيں
  اس سے ہميں قرب حاصل ہو گا۔ 

دت کے ورنہ عبا‘ جس کا پاس نہ ہو گا وه ہمارے لحاظ سے پست ہو گا‘ ہم انسان کے لحاظ سے پستی کی طرف ہيں
  لحاظ سے کئی گنا بہتر ہو گا۔ 

 انسان کے عروج و ارتقاء کا درس ديتا ہے۔ ‘ انسانيت کی عظمت کا درس ديتا ہے‘ اسالم ہميں انسانيت کا درس ديتا ہے
  دوسرا اسالم مساوات کا درس ديتا ہے۔ مساوات کيا؟ 
  فقير ہو جائيں يا سب امير ہو جائيں۔  سب‘ سب غريب ہو جائيں‘ مساوات يہ نہيں کہ تمام لوگ ايک جيسے ہو جائيں

کسی ‘ جيسے موالئے کائنات(عليہ السالم )کا فرمان ہے‘ مساوات سے مراد مساوات‘ ايسی مساوات قائم ہو سکتی ہے
ہو سکتا ہے اس ميں ايسی کوئی نيکی پائی ‘ اگر ايک انسان غلط کار آدمی ہے‘ انسان کو اپنے سے ذليل نہ سمجھنا

  در موجود ہو تو کسی کو ذليل نہ سمجھو۔ جائے جو اس کے ان
  چنانچہ اس لئے موال(عليہ السالم )فرماتے ہيں: 

تيری طرح ‘ جتنا انسان دنيا ميں موجود ہے وه ميرا بھائی ہے يا دوسرے لفظوں ميں اگر وه تيری طرح مومن ہے
مسلمان دوسرے مسلمان کو اذيت  ايک‘ مسلمان ہے تو وه بھائی ہو گا۔ اگر ايک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے

اسے کسی قسم کی ‘ اسے زخمی نہيں کر سکتا‘ ايک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہيں لوٹ سکتا‘ نہيں دے سکتا
ايک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکليف نہيں ديتا بلکہ مسلمان ہوتا ہی وه ہے جس کے ہاتھ سے ‘ تکليف نہيں دے سکتا

  جس کی زبان سے کسی کو تکليف نہ پہنچے۔ ‘ ہنچےدوسرے مسلمان کو تکليف نہ پ
ليکن اگر کوئی‘ ايک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے‘ مسلمان ہے تو ميرا بھائی‘ اب اگر کوئی شخص مومن ہے

اسے بھائی نہ ‘ وه تيرا بھائی تو نہيں ہو سکتا‘ نصرانی ہے‘ يہودی ہے‘ کافر ہے‘ شخص ايسا ہے کہ غير مسلم ہے
ويسے ہی اسے خالق نے اسے بھی پيدا ‘ جيسے تجھے اس خالق نے پيدا کيا‘ وه تيری طرح کی مخلوق ہے‘ سمجھنا

  کيا ہے۔ 
وه مجھ سے بڑے ہوں گے يا ميرے ہم عمر ہوں گے يا مجھ سے چھوٹے ہوں گے اور تو ‘ لٰہذا جتنے انسان بھی ہين

  کوئی صورت نہيں۔ 
يہ مجھ سے چھوٹا ‘ شفقت سے پيش آ۔ کيوں يہ خأال کرتے ہوئے‘ اس کی بھی عزت کر‘ اگر کوئی تجھ سے چھوٹا ہے
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اس کے گناه مجھ سے کم ہوں گے؟ چونکہ مجھ سے چھوٹا ہے لٰہذا اس کے گناه مجھ سے کم ہوں گے۔ اگر ايک ‘ ہے
اس کی ‘ اس لحاظ سے کہ کيونکہ يہ شخص مجھ سے بڑا ہے‘ شخص آپ سے بڑا ہے تو اس کی بھی عزت کی جائے

ھ سے زياده ہوں گی۔ کون سی برائی ايسی ہے جو کسی انسان ميں نہيں ہوتی؟ ليکن نيکياں تو انسان ميں ہوتی نيکياں مج
اس کی نيکياں مجھ ‘ بلکہ بڑے‘ تو چھوٹے کے لحاظ سے بھی يہ خيال کرے کہ اس کے گناه مجھ سے کم ہيں‘ ہيں

اپنے ‘ کہ ميں تو اپنی غلطيوں کو جانتا ہوںسے زياده ہوں اور جو اپنا ہم عمر ہے اس کے متعلق يہ خيال کر لے 
  اس کی خطاؤں کا۔ ‘ ليکن مجھے حقيقی طور پر پتہ نہيں‘ اپنی خطاؤں کو جانتا ہوں‘ گناہوں کو جانتا ہوں

  ميری کوئی ادا اسے پسند نہ ہو۔ ‘ لٰہذا ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا مجھ کو پسند آ جائے
ر شخص کی عزت کرے يا اس کا بھائی يا اس جيسی مخلوق ہے۔ چھوٹا ہے اس لحاظ سے ہر انسان کو چاہئے کہ وه ہ

گويا ‘ اگر اس طرح کرے گا‘ اگر ہم عمر ہے تب بھی اس کی عزت کرے‘ بڑا ہے عزت کرے‘ شفقت سے پيش آئے
  انسانيت کو چار چاند لگا ديئے اور اس قدر بلندی پا لی۔ ‘ اس نے انسانيت کی عزت کی
  پورا عشره آپ کی خدمت ميں پڑھا ہے۔ ‘ ی طرف زياده توجہ دے رہا ہےاسالم ايک اور چيز جس ک

يہ موال(عليہ السالم )کے ‘ اس ميں فضائل و برکات بيان کئے گئے ہيں يہ جو کچھ بيان کر رہا ہوں‘ آپ ديکھتے ہيں
مين ہيں جو ہماری اس موالئے کائنات(عليہ السالم )کے فرا‘ فرامين يعنی يہ موالئے کائنات(عليہ السالم )کے فرامين

  لٰہذا ان کا تذکره کيا جائے۔ ‘ ہماری خود سازی کے لئے خدائی ہے‘ ہماری تربيت کے لئے‘ زندگی کے لئے
  

  صلواة 
  وه ہے عدالت۔ ‘ اسالم ايک اور چيز جس کی طرف زياده توجہ ديتا ہے
ہ ہر شخص اپنی جگہ پر پريشان ان کا ايک سبب يہ بھی ہے ک‘ آج کل ہمارے ملک ميں حقيقی خرابياں پائی جاتی ہيں

  اسے يہ پتہ نہيں چل رہا کہ اب مجھے کہيں سے انصاف بھی مل سکتا ہے يا نہيں۔ ‘ ہے
چوری کر لی جائے ‘ کسی کا مال لوٹ ليا جائے تب بھی انصاف نہيں ملتا‘ کوئی مارا جاتا ہے تب انصاف نہيں ملتا

 ر شخص کو توقع يہی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہيں ملے گا۔ اگر کوئی گھر لوٹ کر لے جائے تب ہ‘ انصاف نہيں ملتا
‘ پوليس کے پاس جاؤں گا تو مجھے ديکھيں گے ميں پيچھے ره جاؤں گا۔ پوليس والے جب آئيں گے تو خرچہ ہو گا

  پيسے ليں گے اور کہيں گے کہ جب تک قائداعظم کا پرچم بلند ہے اس وقت تک کام نہيں ہو سکتا۔ 
وہاں کے لوگ پريشان ہوں گے۔ نتيجہ کيا ‘ ايسا ملک کہ جس ملک ميں انصاف مہيا نہيں ہو رہااب ظاہر ہے کہ کوئی 

اپنے آپ کو معزز کہنے ‘ امراء اپنے آپ کو بڑا کہنے والے‘ ہے کہ پاکستان کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پريشان ہے
اسال م نے ‘ تک اسالم کا تعلق ہے ليکن جہاں‘ والے وه اپنے پيٹ سے فارغ نہيں ہيں کہ قوم کے لئے کچھ کر سکيں

عدالت کا معيار اتنا بلند کيا ہے کہ اسالم کی عدالت کو ديکھ کر غير مسلم اسی وقت مسلمان ہو گئے کہ اسالم کی عدالت
  اتنی بلند ہے کہ ہماری عدالتيں اس کا مقابلہ نہيں کر سکتيں۔ 

  ۔ ايک طرف حالل مشاکل(عليہ السالم )اور دوسری طرف يہودی ہيں
  يہودی کہتا ہے کہ يہ تلوار ميری ہے۔ 

  موال(عليہ السالم )نے فرمايا: 
  تلوار ميری ہے۔ 

اس وقت ميرے موال(عليہ السالم )امام ہونے کے ساتھ ساتھ ‘ جب موال(عليہ السالم )پنچائيت کے سامنے پيش ہوئے
تھ ميں ہے اور سامنے ان کا معين حکومت کی باگ ڈور بھی ان کے ہا‘ خليفہ وقت بھی ہيں‘ سربراه مملکت بھی ہيں

  کرده قاضی ہے۔ 
عدالت‘ انہيں بھی چاہئے کہ اپنے آپ کو اسی طرح عدالتوں ميں پيش کيا کريں‘ آج کل حاکم بھی بڑے پکے مسلمان ہيں
  و قاضی کو اپنے سامنے پيش نہ کريں۔ 

جب اس کی عدالت ميں آئے تو قاضأ  ‘ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ قاضی موال(عليہ السالم )کا اپنا متعين کرده ہے
  تعظيماً کھڑا ہو گيا۔ 

  موالئے کائنات(عليہ السالم )نے فرمايا: 
  اے قاضی! 

مگر عدالت ميں دونوں فريقوں ‘ تيری يہ پہلی ناانصافی ہے کہ اگرچہ ميرے(عليہ السالم )مقابلے ميں يہودی ہی ہے
  اس کے لئے کھڑا نہيں ہوا۔ ‘ تو کھڑا ہو گيا تو ميرے(عليہ السالم )لئے‘ سے مساوی سلوک ہونا چاہئے
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  جب معاملہ پيش ہوا اور دونوں اطراف سے گواه پيش ہوئے تو بات قسم پر آ گئی۔ 
  امير(عليہ السالم )نے فرمايا: 

  نتيجتاً تلوار يہودی کو دے دی گئی۔ ‘ تلوار کوئی ايسی چيز نہيں ہے جس کے لئے قسم اٹھائی جائے
بادشاِه ‘ سربراه مملکت بھی ہيں‘ کہ يہ(عليہ السالم )موالئے کائنات(عليہ السالم )بھی ہيں تو اب يہودی نے ديکھا

پھر ‘ دوسری طرف انہی(عليہ السالم )کا متعين کرده قاضی بھی ہے‘ حکومت کے مالک بھی ہيں‘ حکومت بھی ہيں
  اس کے لئے کھڑا نہيں ہوا۔ موالئے کائنات(عليہ السالم )خود فرما رہے ہيں کہ تيری يہ ناانصافی ہے کہ تو 

اگر چاہتے تو آپ(عليہ السالم )اپنے پاس تلوار رکھ سکتے تھے اور خدا کی قسم بھی نہيں اٹھائی کہ هللا کا نام بہت بڑا 
  اس کے لئے قسم نہيں اٹھائی جا سکتی۔ ‘ ہے

چند قدم چلنے کے بعد وه ‘ ہےاس يہودی نے کسی حاکم کے دربار ميں ايسا منظر کبھی نہ ديکھا تھا۔ وه سوچتا جا رہا 
  واپس لوٹ آيا۔ امام(عليہ السالم )کے قدموں پر گر گيا اور کہنے لگا: 

  موال(عليہ السالم )! آپ(عليہ السالم )کا عدل مجھے مجبور کر رہا ہے کہ ميں کلمہ پڑھوں۔ 
  جب موال(عليہ السالم )نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو ايک اعالن فرمايا: 

غلطی ميں پکڑا جائے گا اس کو سزا ‘ تخريب کار ہو گا‘ کا معيار بلند کرنے کے لئے جو بھی غلط کار ہو گاعدالتوں 
  دی جائے گی۔ 

مالدار کے لئے حکومتوں ميں حکم ہے کہ ان کو سزا نہ ‘ وزير‘ (ہمارے ہاں بڑے آدمی سزا سے بچ جاتے ہيں۔ گورنر
کيونکہ يہ ‘ اس سے مال الگ کمايا جائے گا‘ کو جوٹے پڑيں گے دی جائے اور اگر کوئی بے چاره پکڑا جائے تو اس

کوئی بڑا آدمی غلطی کرنے ‘ اسالمی حکومت نہيں ہے۔ اگر اسالم ہوتا تو اسالم ميں چھوٹے بڑے ميں فرق نہيں ہے
کہ  جيل دونوں کے لئے ايک جيسی۔ آپ کہيں بھی نہيں ديکھيں گے‘ قيد دونوں کے لئے ايک جيسی‘ واال ہو يا چھوٹا

اس لئے کہ بڑا آدمی‘ بلکہ يہاں تو اسے معاف کر ديا جاتا ہے‘ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اسے سزا مل رہی ہو
يہ ڈاکٹر ہے اور اس پر ہزاروں روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ يہ ناممکن ہے کہ اس کو ‘ يہ جنرل ہے‘ يہ گورنر ہے‘ ہے

ہے اگر اس کو مار ديا جائے تو سوچا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہو  اچکا‘ قاتل ہے‘ بظاہر يہ ڈاکو ہے‘ مار ديا جائے
  انسانوں کی نہيں۔ اس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ انصاف نہيں ملتا)۔ ‘ انہيں خزانوں کی ضرورت ہے‘ گا

  ليکن علی(عليہ السالم )کيا کہہ رہے ہيں؟ 
ب تک کمزور کا حق ميں اس سے لے ج‘ جو شخص اپنے آپ کو طاقت ور سمجھتا ہے اور کسی کا حق چھينتا ہے

  اس وقت تک وه ميرے لئے ذليل ہو گا۔ ‘ نہيں لوں گا
  اس وقت ميرے نزديک طاقت ور ہو گا۔ ‘ جب تک اس کا حق دے نہيں دوں گا‘ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے

  موال(عليہ السالم )کی مخالفت کيوں ہوئی؟ 
يہ السالم )نے پکڑ ليا اور سب سے کہا کہ لوٹا ہوا مال بيت المال ميںان سب کو موال(عل‘ کيونکہ جتنے بڑے گروه تھے

جتنا مال بھی بيت المال سے غلط طريقے سے ليا گيا ‘ واپس جمع کراؤ۔ لوگ تمہيں ديتے رہے اور تم مالک بنتے رہے
  يہاں تک فرمايا: ‘ وه سارے کا سارا مال واپس لوں گا‘ ہے

تب بھی وه لونڈی لے کر واپس ‘ ی ہے اور اس کے بچے بھی پيدا ہو گئے ہيںاگر کوئی لونڈی غلط طريقے پر دی گئ
  اس آدمی کو حق نہيں ہے کہ وه اسے اپنے پاس رکھے۔ ‘ اصل مالک کو پہنچاؤں گا

‘ انہوں نے مخالفت شروع کر دی‘ جن کے مفادات ضائع ہوتے تھے‘ چنانچہ جن افراد کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی
  الم )نے کسی مخالف کی مخالفت کی پرواه نہيں کی اور ان مخالفتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کيا۔ ليکن موال(عليہ الس

اس دين کی خاطر امام مظلوم(عليہ السالم )قربانی ‘ جس دين کی بقاء امام حسين(عليہ السالم )کی وجہ سے ہو رہی ہے
ا۔ اب ظاہر ہے يہ چيزيں جو دين کی جس دين کو بچانے کے لئے سب کچھ امام(عليہ السالم )نے دے دي‘ دے رہے ہيں

جس کی وجہ سے دين اتنی عظمت رکھتا ہے کہ حسين(عليہ السالم )جيسی ذات اپنی جان ‘ بلندی کا موجب بنتی ہيں
  قربان کر رہی ہے۔ 

 عدالت اور عدالت کو انتہاء تک پہنچانے واال يہی دين اسالم ہے۔ مساوات کا‘ انسانيت کی عظمت کا نگہبان يہ دين ہے
اس کے ساتھ ساتھ يہ دين ہميں آزادی اور عبديت کا بھی ‘ يہی دين ہے‘ درس دينے واال کہ تمام مخلوق کی عزت کرو

  درس ديتا ہے۔ 
  جيسے ہمارے موالحالل مشاکل اميرالمومنين(عليہ السالم )فرماتے ہيں: 

  … ال تکن عبد غيرک
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اسی ارشاِد موال(عليہ السالم )پر چلنا ‘ مان پر عمل کريںاگر ہم اسی کو اصول بنا ليں۔ موال(عليہ السالم )کے اسی فر
  اپنی زندگی کا طور طريقہ اسی فرمان کے مطابق بنا ليں تو ہمارے لئے يہی کافی ہے۔ ‘ شروع کر ديں

  موال(عليہ السالم )کيا فرماتے ہيں: 
  ال تکن عبد غيرک 

  غير کا غالم نہ بن کہ خدا نے تجھے آزاد پيدا کيا ہے۔ 
گورنری کے سامنے کيوں ‘ کے سامنے کيوں جھکتا ہے؟ مال و دولت کے سامنے کيوں جھکتا ہے؟ افسریتو غير 

  جھکتا ہے؟ اپنے نفس کے سامنے کيوں جھکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال کے سامنے کيوں جھکتا ہے؟ 
يا بگاڑ سکتا ہے؟ گورنر تيرا کيا کر سکتا يہ آفيسر تيرا ک‘ يہ جاگير تيرے ہاتھ کی ميل کچيل ہے‘ يہ ماِل دنيا‘ يہ دولت

پھر ان سے ‘خدا نہ چاہے تو کچھ نہيں ہو سکتا‘ خدا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے‘ ہے؟ جب خدا تيرے حق ميں ہے
  کيوں ڈرتا ہے؟ ان کا خوف تيرے دل ميں کيوں ہے؟ 

  خدا کے سامنے جھک جا۔ 
جس طرح جھکنے کا ‘ ان ميرے سامنے اس طرح جھک جائے"اے انسان! ميرا تيرے ساتھ يہ معاہده ہے کہ جو انس

  حق ہے تو ميں علی کل شی قدير اس کے سامنے پوری کائنات جھکا دوں۔" 
دنيا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہيں کر سکتی۔ کيا وجہ ہے کہ ہمارا معاشره اجتماعی طور پر کمزور ہے؟ ہماری 

ز راسخ ہو گئی ہے کہ جب تک ہم کسی بڑی سلطنت کا سہارا نہيں ليں حکومتيں کمزور ہوتی ہيں۔ ہمارے دل ميں يہ چي
اس ‘ ہماری سياست ان کے تابع نہ ہو گی‘ ان کی حمايت حاصل نہ کريں گے‘ ان کے سامنے جھکيں گے نہيں‘ گے

  وقت تک ہم زنده نہيں رہيں گے۔ 
  … پاکستان اس وقت تک ترقی نہيں کر سکتا

تہذيب کے لحاظ سے ‘ ہم زندگی کے لحاظ سے مرده ہو چکے ہيں‘ رده ہو چکے ہيںنتيجتاً ہم انسانيت کے لحاظ سے م
ہمارے پاس غيروں‘ ثقافت کے لحاظ سے برباد ہو چکے ہيں‘ تمدن کے لحاظ سے تباه ہو چکے ہيں‘ مرده ہو چکے ہيں

کی کوشش کرتے  اسی طرح ہم کھانے‘ جس طرح وه کھاتے ہيں‘ ہمارا اٹھنا بيٹھنا غيروں کی طرح ہے‘ کا لباس ہے
  ہيں۔ 

  گويا کہ غيروں کی حکومت ہمارے اندر اس طرح راسخ ہو گئی ہے کہ ہم ہر حال ميں ان کے غالم نظر آتے ہيں۔ 
‘ بلکہ ہم ادھر کو جاتے ہيں‘ اپنے ملک کے مال و دولت پر بھروسہ نہيں ہے‘ ہمارے ملک پر ہمارا ہی بھروسہ نہ ہے

ہم ادھر سے خاموش ہو جاتے ہيں اور يہ سمجھتے ہيں کہ ‘ ھ نہيں ملتا ہےجہاں سے کچھ مل جائے اور جہاں سے کچ
جو چاہتا ہے ہم سے منوا ليتا ‘ جس طرح چاہتا ہے ہميں دباتا ہے‘ ہماری مدد کيوں کريں گے۔ امريکہ جو چاہے کر لے

جو ‘ (عليہ السالم )ہےنہ ہمارا کوئی علی‘ نہ ہمارا کوئی رسول ہے‘ نہ ہمارا کوئی خدا ہے‘ ہم تو بے چارے ہيں‘ ہے
مسلم ممالک کو صرف اس سپر طاقت کی۔ سب مسلم ممالک امريکہ کے قبضے ميں آ ‘ ہماری مدد کريں۔ بس! آس ہے

اال ماشاء هللا ہم اس طرح غالمی کی زندگی بسر کرتے ہيں اور مظلوم کب تک ان امريکيوں اور يہوديوں کے‘ گئے ہيں
  دست نگر رہيں۔ 

  … کفر‘ شرک‘ کا نام نامی اسم گرامی مدد کے لئے ليں تو بدعت١ے ان کے نزديک رسول هللاحد يہ کہ ان کے سامن
  ان کے نزديک۔ ‘ تو ياعلی(عليہ السالم )مدد کہنا تو بالکل کفر ہو گا‘ کا نام لينا بدعت ہے١جب يا رسول هللا 

وٰی لگانے والوں پر ان يارسول هللا کہنے ليکن ياعلی(عليہ السالم )مدد پر کفر کا فت‘ بلکہ گناه کبيره ہے ان کے نزديک
  مشکل گھڑی آ جائے تو "يا امريکہ مدد" کہہ ديتے ہيں۔ ‘ پر شرک کا فتوٰی لگانے والوں پر خود مصيبت آ جائے

عيسائی ‘ ليکن عيسائی ان کی مدد کرتے ہيں‘ خدا تو ان کی مدد نہيں کر سکتا‘ رسول تو ان کی مدد نہيں کر سکتے
  ہيں۔ انہيں بچا سکتے 

  يہ کيوں ہوا؟ 
  اسالم کے اصولوں سے ناواقف۔ ‘ کيونکہ ہم دين سے بيزار
ہميں آزادی کا درس ‘ جو ہميں انسانيت کا درس ديتا ہے‘ اسالمی اصولوں کو سامنے رکھيں‘ اگر ہم دين دار بن جائيں

سے بدتر ہے اور روس  وه کہتا ہے کہ امريکہ رو‘ ديتا ہے اور جن لوگوں نے اسالمی اصولوں کو سامنے رکھا ہے
کيوں؟ اس لئے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے ‘ نہ ہميں روس کا ڈر ہے‘ نہ ہميں امريکہ کا خوف ہے‘ امريکہ سے بدتر ہے

 اس کا کوئی کچھ نہيں بگاڑ سکتا۔ ‘ اور جس کے ساتھ خدا ہو
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