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 فہرست

   فصل اّول
   آنحضرت کی دعائيں

  پہال باب 
   هللا تعالٰی کی تعريف و توصيف ميں

   دوسرا باب
   نماز اور هللا سے رازونياز کے بارے ميں دعائيں

  تيسرا باب 
   وقت دعائيں دشمن کے ساتھ جہاد کے

  چوتھا باب 
   لوگوں کی مذمت اور تعريف ميں

   پانچواں باب
   جت روائی کيلئےمصائب سے نجات اور حا

  چھٹا باب 
   خطرات اور بيماريوں سے نجات کيلئے

  ساتواں باب 
   ميں آپ کی دعائيںاياِم مبارک 

  
  فصل دوم 

   آنحضرت کے خطبات
  

   )١فصل سوم(
   آنحضرت کے اقوال

  
   )٢فصل سوم(

  آنحضرت کے اقوال 
  
  
 

 

 

  

  فصل اّول

  آنحضرت کی دعائيں اور مناجات

  هللا تعالٰی کی تعريف اور توصيف ميں۔ 
  نماز اور خدا کے ساتھ ربط ميں۔ 

  دشمنوں کے خالف جہاد کے بارے ميں۔ 
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  لوگوں کی مدح يا مذمت ميں۔ 
  مشکالت کے رفع ہونے اور حاجات کے بر النے ميں۔ 

  خطرات اور بيماريوں کے دور کرنے ميں۔ 
  مبارک ايام ميں۔ 

  
   پھال باب

  اور توصيف ميں ّهللاٰ کی تعريف

  
  ہر ماه کی پانچ تاريخ کو هللا سبحانہ کی تسبيح و تقديس 

  خدائے بزرگ و برتر کے حضور مناجات 
  حجر اسود کے قريب هللا تعالٰی سے رازونياز 

  اخالِق حسنہ کی طلب ميں 
  آخرت کی رغبت ميں 

  خالِف معمول کاموں سے بچنے کيلئے 
  مردوں کے لئے طلِب رحمت کرتے ہوئے 

  ہر ماه کی پانچ تاريخ ميں هللا تعالٰی کی تسبيح و تقد يس
پاک ہے وه ہستی جواعلٰی اور رفيع الدرجات ہے۔ پاک ہے وه ذات جو بزرگوار اور بلند مرتبہ ہے۔ پاک ہے وه ذات جو 

ات اس طرح ہے کہ کوئی بھی اس طرح نہيں ہے۔ کوئی ايک بھی اس کی برابری کی طاقت نہيں رکھتا۔ پاک ہے وه ذ
  جس کی ابتداء علم سے ہے ،جو قابِل توصيف نہيں اور اس کی انتہا ايسی دانائی ہے جو کبھی فنا نہيں ہوگی۔ 

پاک و منزه ہے وه ذات جو اپنی ربوبيت سے تمام موجودات پر برتری رکھتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کو 
وہم سے اُس کو تصور نہيں کرسکتے ،جس طرح زبان اُس پانہيں سکتی اور کوئی عقل اُسے مثال ميں نہيں ال سکتی۔ 

  کی توصيف کرنے سے قاصر ہے۔ 
پاک ہے وه ہستی جو آسمانوں ميں بلند مرتبہ ہے۔ پاک ہے وه ذات جس نے اپنے بندوں کيلئے موت کومقرر کيا۔پاک ہے

يں۔پاک ہے وه ذات جو وه ذات جس کی بادشاہی قدرت مند ہے۔ پاک ہے وه ذات جس کی حکمرانی ميں کوئی عيب نہ
   )٩۴:٢٠۵،بحار٩٢ہميشہ سے ہے اور رہے گا۔(دعوات:

  هللا تعالٰی سے مناجات کرتے ہوئے
روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم انس بن مالک کے ہمراه چل رہے تھے کہ حضرت خديجہ سالم هللا عليہا کی قبر 

  کے پاس پہنچے تو روئے۔ پھر فرمايا: 
چلے جاؤ۔ وه کہتا ہے کہ ميں امام عليہ السالم کی نگاہوں سے دور چال گيا۔ جب انہيں نماز  اے انس! مجھ سے دور

  پڑھتے پڑھتے دير ہوگئی تو ميں نے سنا کہ يوں فرمارہے تھے: 
  پروردگارا! پروردگارا! تو ميرا موال ہے۔ 

  اپنے اس بندے پر رحم فرما جو تيری بارگاه ميں پناه گزين ہے۔ 
  فات والے! ميرا تجھ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے عظيم الشان ص

  اُس کے لئے خوشخبری ہے جس کا تو موال ہے۔ 
خوشخبری ايسے شخص کيلئے جو خدمت گزار اور شب زنده دار ہے۔ جو اپنی مشکالت کو اپنے رب کے سامنے 

  رکھتا ہے اور جو چيزيں اپنے رب کے سامنے پيش کرتا ہے۔ 
زياده تر اپنے موال سے محبت کی خاطر ۔بہرحال جو بھی غصہ اور پريشانی  کوئی دل ميں بيماری نہيں رکھتا بلکہ

  بارگاِه ربوبيت ميں رکھی ہے، خدا جل شانہ نے سنی اور قبول فرمايا۔ 
کوئی بھی اگر اپنی پريشانيوں کو اندھيری رات ميں اُس کی بارگاه ميں رازونياز کرے، خدا اُس کو عزت بخشتا ہے اور

  تا ہے۔ اپنا قرب عطا فرما
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  پھر اُس بندے کو ندا دی جاتی ہے۔
  اے ميرے بندے! تو ميری حمايت ميں ہے اور تونے جو کچھ بھی کہا ہے، ہم اُس کو جانتے ہيں۔ 

ميرے فرشتے تيری آواز سننے کے مشتاق ہيں۔ کافی ہے کہ ہم تيری آواز کو سن رہے ہيں۔آپ کی دعا ميرے قريب ہے
  فی ہے کہ ہم تيرے لئے حجاب کو ہٹا ديتے ہيں۔ اور پردوں ميں گردش ميں ہے۔ کا

اگر اُس کی جانب سے ہوا چلے تو زمين پر بيہوشی سی طاری ہوجائے۔مجھ سے طمع، ڈر اور حساب کے بغير مانگ 
   )۴۴:١٩٣کيونکہ ميں تيرا رب ہوں۔(بحار

  حجر اسود کے قريب اپنے رب سے رازو نياز
ليکن مجھے شکر بجاالنے واال نہيں پايا۔ مجھے مصيبت کے ذريعے اے پروردگارا!تو نے مجھے نعمت سے نوازا 

  آزمايا ليکن مجھے صابر و شاکر نہيں پايا۔ 
اس کے باوجود شکر نہ بجا النے پر نعمتوں کو سلب نہيں فرمايا اور ميرے صبر نہ کرنے پر مصيبت ميں اضافہ نہيں 

  فرمايا۔ 
   )٣۵،عددالقويۃ:١:۴١۴ا۔(کشف الغمہپروردگارا! تيرے عالوه کسی کو عزت دار نہيں پاي

  اخالِق حسنہ کی طلب ميں
پروردگارا! ہدايت يافتہ لوگوں کی سی توفيق عطا فرما ،پرہيزگاروں کے سے اعمال عطا فرما، توبہ کرنے والوں کی 

د لوگوں سی خيرخواہی عطا فرما، ڈرنے والوں کی سی خشيت عطا فرما، اہِل علم کی سی طلب عطا فرما، متقی اور زاہ
  کی سی زينت عطا فرمااور جزع و فزح کرنے والوں کا سا خوف عطا فرما۔ 

پروردگارا! ہميشہ ميرے دل ميں اپنا خوف قرار دے جو مجھے گناه کرنے سے روکے اور تيرے فرامين پر عمل پيرا 
  جا الؤں۔ ہو کر تيری کرامت اور بزرگواری کا مستحق ٹھہر سکوں۔تيرے خوف سے تيری بارگاه ميں توبہ ب

اورپھر تجھ سے محبت ميں اعمال کوخلوص سے بجاالؤں۔ اپنے کاموں ميں تجھ پر حسن ظن کرتے ہوئے تيری ذات پر
ہی توکل کروں۔نور کے پيدا کرنے والی ذات پاکيزه ہے اور پاک ہے وه ذات جو عظيم الشان ہے ۔ تمام حمد و ستائش 

   )١۵٧اُسی کے ساتھ سزاوار ہے۔(مہج الدعوات:

  آخرت ميں رغبت اور توجہ طلب کرتے ہوئے
پروردگارا! مجھے آخرت ميں رغبت اور اشتياق عطا فرما تاکہ اس کے وجودکی صداقت سے اموِر دنيا ميں زہد کو 

  اپنے اندر محسوس کروں۔ 
وجہ پروردگارا! مجھے اُموِر آخرت کی پہچان اوربصيرت عطافرما تاکہ ميں نيکيوں ميں اشتياق اور تيرے خوف کی 

   )٢:۶٣سے گناہوں سے دورر ہوں۔(کشف الغمہ

  استدراج سے امن ميں رہنے کيلئے
پروردگارا! مجھے اپنی عطا کرده نعمتوں سے غافل نہ فرمانا تاکہ ميں تيرے عذاب کی راه پر چل نکلوں اور مجھے 

   )٢۴اپنی ناراضگی سے ادب نہ سکھانا۔(درة الباہره:

  وئےُمردوں کيلئے طلِب رحمت کرتے ہ
پروردگارا!اے ان فنا ہونے والی ارواح کے رب! بوسيده جسموں کے رب اور نرم شده ہڈيوں کے رب!جو تجھ پر ايمان 

اور اعتقاد کی صورت ميں دنيا سے گئے ہيں،اُن پر اپنی رحمتيں نازل فرما اور ميری جانب سے سالم 
   )١٠٢:٣٠٠بھيج۔(بحار

  
   دوسرا باب

  کے بارے ميں آنحضرت کی دعائيں نماز اور ّهللاٰ سے رازونياز
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  قنوت ميں 
  قنوت کی حالت ميں 

  نماِز وتر کی قنوت ميں 
  سجدئہ شکر ميں 

  صبح اور شب کی نماز ميں 
  باراِن رحمت کی طلب ميں 

  بارش کی طلب ميں 
  منافقين کی نماِز جنازه ميں 

  قنوت ميں آنحضرت کی دعا
ور انجاِم کار بھی تيرے ارادے کے تحت ہے۔ قوت و قدرت بھی تيرے پروردگارا! ہر چيز کا آغاز بھی تجھ سے ہے ا

لئے مخصوص ہے۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ تو نے اپنے اولياء کے دلوں کو اپنی مشيت اور ارادے کا محل 
  ہوں۔  قرار ديا ہے اور ان کے کردار سے امرونہی کی تعليم فرمائی ہے تاکہ تيری ياد سے ايک لمحہ بھی غافل نہ

جب تو کسی چيز کا اراده کرلے تو اپنے اولياء کو وديعت شده اسرار کو متحرک کرديتا ہے اور ان کی زبانوں سے وہی
کچھ جاری کرواديتا ہے جو انہيں سمجھا رکھا ہے اور وه تيری عطا کرده عقل سے تجھے پکارتے ہيں۔جو کچھ مجھے 

  ے دکھائی ہيں ، مجھے پناه دی ہے۔ توہی شکرگزاری کا سزاوار ہے۔ تعليم ديا ہے، ميں جانتا ہوں اور جو چيزيں مجھ
پروردگارا! اس قدرت اور طاقت کے باوجود تيری پناه کا طلب گار ہوں۔ ميں راضی ہوں کہ مجھے اپنی قضا و قدر کے

پر سختی سے متعلق اپنے علم کی راه پر قرار ديا اور اس کے راستے پر متحرک کيا۔ جو کچھ تو چاہتا ہے ، ميں اس 
کاربند ہوں اور جن چيزوں کے متعلق تو مجھ سے راضی ہے، بخيل نہيں ہوں۔جس چيز کی طرف مجھے باليا ہے، 

  کوتاہی نہيں کروں گا۔ 
جس چيز کی مجھے تعليم دی ہے، اس ميں جلدی کروں گا۔ جس چيز سے تو نے ميری ابتداء کی تھی، ميں بھی اسی 

دايت سے ہدايت کا طلب گار ہوں۔ جن امور ميں بچنے کا حکم ديا ہے، بچوں گا يا جنسے آغاز کروں گا۔ تيری ہی راِه ہ
امور ميں احتياط برتنے کو کہا ہے، احتياط کروں گا۔ پس تو بھی مجھے رعايت سے محروم نہ فرما اور اپنی عنايت 

اور خوشنودی والی راه سے  سے باہر نہ فرما۔ مجھے اپنی تائيداور توفيقات کے فيض سے محروم نہ فرما۔ اپنی خوشی
  خارج نہ فرما۔ 

ميری حرکت کو ميری بصيرت پر قرار دے اور ميری راه کو ہدايت کے ساتھ قرار دے۔ ميری زندگی رشدوکمال کے 
ساتھ قرار دے۔ اگر مجھے ہدايت فرمائی ہے تو ميرے وسيلہ سے دوسروں کو بھی اسی راه کی ہدايت فرما جس کو تو 

  کيلئے مجھے خلق کيا ہے، اسی کيلئے مجھے پناه دے رکھی ہے اور مجھے وہاں پر اتارے گا۔ پسند فرماتا ہے،جس 
باِر اٰلہا!اپنے اولياء کو ميرے وسيلہ سے امتحان کرنے سے اپنی پناه ميں رکھ بلکہ ان کو اپنی رحمت اور نعمتوں کے 

طريقہ اور ميری راه سے ان کے برگزيده  وسيلہ سے امتحان فرما۔اپنے اولياء کو پليديوں سے پاک ہونے کيلئے ميرے
ہونے کا سبب قرار دے۔مجھے اپنے آباء و اجداد اور صالح عزيزواقارب سے ملحق فرما۔(مہج 

   )٨۵:٢١۴،بحار۴٨الدعوات:

  حالت ِقنوت ميں پڑھی جانے والی دعا
پنا ملجا ء قرار ديں، ميرا ملجاء پروردگارا! لوگ جہاں بھی پناه ليتے رہيں، ميری پناه گاه تو ہی ہے اور لوگ جس کو ا

تو ہی ہے۔ باِر اٰلہا!محمد وآِل محمد پر درود بھيج۔ ميری دعاؤں کو سن اور ميری دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے نزديک ہی 
مجھے جگہ عطا فرما اور امتحان اور ابتال کے وقت، شيطان کے ذريعے گمراہی يا کسی بھی جہت سے لڑکھڑانے 

ی بزرگواری کے صدقے جو انسانی کذب و افترا اور خيال پردازيوں سے محفوظ ہے اور کوئی سے محفوظ فرما۔ اپن
چيز اس سے خالی نہيں ہے، مجھے اپنے ارادے اور مشيت سے اپنی طرف لوٹا۔البتہ تيرے اور تيری رحمت سے ميں 

   )٨۵:٢١۵،بحار۴٩شکوک و شبہات سے باال تر رہوں، اے بہترين رحم کرنے والے۔(مہج الدعوات:

  نماِز وتر کے قنوت ميں
باِر اٰلہا! تو ديکھتا ہے ليکن تجھے نہيں ديکھا جا سکتا، تيری جگہ بہت بلند ہے۔ تيری ہی طرف بازگشت ہے۔ دنيا و 
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   )٨:٨٢آخرت تيرے ہی لئے ہے۔باِر اٰلہا! زلت و رسوائی ميں تيری پناه گاه کا طلب گار ہوں۔(کنزالعمال

  سجدئہ شکر ميں دعا
شريح سے روايت ہے ، وه کہتا ہے کہ ميں مسجد نبوی ميں داخل ہواتو حسين عليہ السالم کو ديکھا جو مسجد ميں تھے۔ 

  سر ميں خاک ڈال کر کہہ رہے تھے: 
"اے باِر اٰلہا! کيا ميرے بدن کے اعضاء کو آگ بگوال گرزوں کيلئے خلق کيا تھا؟ کيا ميرے وجودکو جہنم کے کھولتے 

ئے خلق کيا تھا؟ پروردگارا! اگر تو مجھے گناہوں سے روکے تو ميں کريم اور بخشنے والے کو ہی پانی پينے کيل
پکاروں گا اور اگر مجھے خطاکاروں سے قرار دے تو ميں تيری دوستی کے بارے ميں اُنہيں بتاؤں گا۔ اے ميرے 

نچا سکتے۔ پس وه چيز جو تيرے لئے آقا!ميری اطاعت تجھے فائده نہيں پہنچاتی اور ميرے گناه تجھے نقصان نہيں پہ
فائده مند نہيں ہے، مجھے عنايت فرمادے اور جو تجھے نقصان نہيں پہنچا سکتی، اس سے مجھے محفوظ فرما۔پس تو 

   )١١:۴٢۴بہترين رحم کر نے واال ہے۔(احقاق الحق

  صبح و شب ميں دعا
 کے ساتھ، هللا تعالٰی سے اور اس کی راه ميں ، اس هللا کے نام سے جو بخشنے واال مہربان ہے۔ هللا کے نام سے ، هللا

  کے رسول کے مذہب پر اور ميں خدا پر توکل کرتا ہوں، قوت و طاقت صرف بزرگ و برتر هللا کيلئے ہے۔ 
پروردگارا! ميں اپنی جان کو تيرے حوالے کرتا ہوں۔ ميں نے تيری طرف رخ کيا ہے اور اپنے امور کو تجھے تفويض 

  و آخرت ميں ہر بدی اور برائی سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ کيا ہے۔ دنيا 
پروردگارا!تو نے مجھے دوسروں سے بے نياز کرديا ہے اور کوئی بھی مجھے تجھ سے بے نياز نہيں کرسکتا۔پس 
تو خوف وہراس ميں ميری کفايت فرما اور کاموں ميں ميرے لئے آسانياں فرما کيونکہ تو جانتا ہے اور ميں نہيں جانتا۔ 

   )١۵٧قدرت واال ہے جبکہ ميں قادر نہيں ہوں۔ تو ہر کام پر توانا ہے ، اے بہترين رحمت کرنے والے۔(مہج الدعوات:

  طلب ِ باران کيلئے دعا
پروردگارا! اے خيرات کو اس کی مخصوص جگہوں سے دينے والے اور رحمتوں کے خزانوں سے رحمتيں برسانے 

رنے والے! بارش تيری جانب سے مدد دينے والی ہے اور تو بھی بہترين مددگار والے، اہل لوگوں پر برکتيں نازل ک
اور دوست ہے۔ہم گناہگار اور خطاکار ہيں جبکہ تو وه ہے کہ جس سے طلب ِبخشش ہو، تو بخشنے واال ہے۔ تيرے 

  عالوه کوئی معبود نہيں۔ 
ارشيں برسا۔ باعث ِ رحمت بارشيں، بہت زياده اور باِر اٰلہا!آسمان سے مسلسل بارشيں نازل فرما اور ہمارے لئے زياده ب

وسيع بارشيں نازل فرما۔موسال دھار تيز بارشيں جو بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ ہوں۔ بہت زياده باراِن رحمت کا 
نزول فرما۔ ايسی بارشيں جو ہر کسی کيلئے مفيد ہوں۔ اس طرح کہ اس کے قطرات پے در پے اور اس کا جاری ہونا 

ہ ہو۔ البتہ خالی گرج چمک کے ساتھ گزر جانے والے بادلوں سے نہ ہو۔ ايسی بارشيں ضعيف اور کمزور منقطع ن
لوگوں کو زنده کريں اور تيرے غير آباد ديہاتوں کو زندگی بخش ديں۔شہروں ميں موجود گھروں کو روشنی بخش دے ۔ 

، اے جہانوں کے پروردگار۔(قرب اس بارش کے وسيلہ سے ہميں اپنے احسانات کے قابل اور الئق قرار دے 
   )٩١:٣٢١،بحار١۵٧االسناد:

  طلب ِ باران کيلئے
پروردگارا! وسيع ، ہمہ گير، مفيد اور (ضرر سے پاک) بغير ضرر کے بارش نازل فرما جو شہروں اور ديہاتوں ميں 

  برابر جاری ہو تاکہ ہماری روزی اور ہمارے شکر ميں اضافہ ہو۔ 
کی اساس پر اپنی روزی اور عطا کا مستحق قرار دے۔بے شک تو دينے کے بعد واپس نہيں ليتا۔باِر  باِر اٰلہا! ہميں ايمان

   )٢:٢٧٩اٰلہا! ہماری زمين پر بارش بھيج اور زمين کی رونقيں، ہريالی اور سبزه جات کو پيدا فرما۔(عيون االخبار

  منافقين ميں سے کسی ايک کی نماِز جنازه کے دوران کی دعا
دق عليہ السالم سے روايت ہے کہ فرمارہے تھے کہ منافقين ميں سے کوئی شخص مرگيا۔ امام حسين عليہ امام صا

السالم اس کی تشيع جنازه ميں شريک ہوئے۔ پھر فرماتے ہيں کہ مرده شخص کے ولی اور سرپرست نے تکبير کہی 
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  ليکن امام عليہ السالم نے اس طرح تکبير کہی: 
دگارا! فالں شخص پر ہزار بار لعنت بھيج۔ البتہ ايسی لعنت جو پے در پے اور مسلسل "هللا سب سے بڑا ہے۔ پرور

ہو۔باِر اٰلہا! فالں بندے کو لوگوں اور شہروں ميں ذليل و خوار فرما۔ اس کو آتش جہنم ميں اتار اور بہت سخت اور بُرے 
دشمنی رکھتا تھا۔ خصوصاً اہل بيت  عذاب ميں مبتال فرما کيونکہ وه تيرے دشمنوں کو دوست اور تيرے دوستوں سے

  اطہار عليہم السالم کا بہت بڑا دشمن تھا"۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں آيا ہے: 

باِر اٰلہا! فالں آدمی کو لوگوں اور اپنے شہروں ميں ذليل و خوار فرما۔ باِر اٰلہا! اسے جہنم کی آگ نصيب فرما۔ باِر اٰلہا! 
نکہ وه تيرے دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن رکھتا تھا، خصوصاً بہت سخت عذاب اس پر نازل فرما کيو

   )٣:١٨٩خانداِن پيغمبر اسالم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔(کافی:
  

   تيسرا باب

  دشمن کے ساتھ جہاد کے وقت آپ کی دعائيں

  
  مدينہ سے روانگی سے قبل 

  مکہ پہنچنے پر 
  قيس بن مسہر کی شہادت کی خبر پہنچنے پر 

  ال داخل ہونے سے قبل کرب
  کربال داخل ہوتے وقت 

  اس وقت جب کربال ميں دشمن کا لشکر زياده ہو گيا 
  شب ِ عاشورميں 

  روِز عاشور 
  روِز عاشور اپنے لشکرکی صف بندی سے قبل 

  روِز عاشور 
  جب حضرت علی اکبر عليہ السالم ميدان ميں گئے 
  حضرت علی اکبر عليہ السالم کی شہادت کے بعد 

  رت علی اکبر عليہ السالم کی شہادت کے بعد حض
  اپنے چھوٹے فرزند حضرت عبدهللا کی شہادت پر 
  اپنے چھوٹے فرزند حضرت عبدهللا کی شہادت پر 

  اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبدهللا کی شہادت پر 
  حضرت قاسم کی شہادت پر 

  حضرت قاسم کی شہادت کے وقت 
  حضرت عبدهللا بن حسن کی شہادت پر 

  جب آپ کی پيشانی پر تير آکر لگا 
  جب آپ کی طرف تير اندازی کی گئی 
  جب آپ کی طرف تير اندازی کی گئی 

  جب گھوڑے سے دائيں سمت گرے 
  روِز عاشور کے آخری وقت 
  اپنی شہادت سے قبل مناجات 

  مدينہ سے روانگی سے قبل
ے اور اپنے جد کی قبر اور مزار کی طرف چل روايت ہے کہ سيد الشہداء عليہ السالم ايک رات ميں گھر سے نکل
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  دئيے۔ وہاں پر چند رکعت نماز بجا الئے۔ پھر يوں گوياہوئے: 
"پروردگارا! يہ تيرے پيغمبرحضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ ميں ان کی بيٹی کا لخت ِجگر ہوں۔ 

ے کام کو پسند کرتا ہوں اور بُرے کاموں سے نفرت ايک مشکل درپيش ہے جسے تو جانتا ہے۔ باِر اٰلہا!ميں ہر اچھ
کرتا ہوں۔ اے صاحب ِجالل و اکرام! تجھ سے اس قبر اطہر کے صدقہ ميں اور جو اس ميں محو خواب ہيں، سوال کرتا 

   )۴۴:٣٢٨ہوں کہ جو کچھ اور جس جس پر تو راضی اور خوش ہے، ميرے لئے وہی قرار دے۔(بحار

  مکہ پہنچنے پر آپ کی دعا
روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم نکلے ، يہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ جب دور سے مکہ کے پہاڑوں پر نظر پڑی تو 

  اس آئہ مجيده کی تالوت فرمائی: 
  "جب حضرت موسٰی عليہ السالم مدين آئے تو کہا :شايد ميرا پروردگار مجھے راِه راست کی ہدايت فرمائے"۔ 

  : پھر جب مکہ پہنچے تو فرمايا
 )۴٢٢"پروردگارا! ميرے لئے خيروبرکت قرار دے اور ميری راِه راست کی طرف رہنمائی فرما"۔(طريحی در منتخب:

  جب قيس بن مسہر صيداوی کی شہادت کی خبر پہنچی
  روايت ہے کہ جب قيس بن مسہر صيداوی کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ روئے اور فرمايا: 

شيعوں کيلئے اپنے نزديک جگہ مقدر فرما اور ہميں اور ہمارے شيعوں کو اپنی رحمت کی  "باِر اٰلہا!ہمارے اور ہمارے
  جگہ پر جمع فرما"۔ 

  ايک روايت ميں ہے: 
باِر اٰلہا! ہمارے اورہمارے شيعوں کيلئے جنت کو بہترين مکان قرار دے۔ بے شک تو ہر کام پر قادر 

   )۴۴:٣٧۴،بحار۴۴،مثير االحزان:۴۴ہے۔(لہوف:

  ميں داخل ہونے سے پہلے کربال
  خداوندا! ہم تيرے پيغمبر حضرت محمد کا خاندان ہيں۔ ہميں اپنے جد کے حرم سے نکاال گيا 

ہے اور چھوڑنے پر مجبور کيا گيا۔ بنو اُميہ نے ہم پر ظلم کيااور تجاوز کيا۔ باِر اٰلہا! ہمارا بدلہ، ہمارا انتقام ان سے لے 
   )۴۴:٣٨٢ں ہماری مدد فرما۔(بحارلے اور قوِم ظالمين کے مقابلہ مي

  کربال ميں داخل ہوتے وقت
   )٣۵باِر اٰلہا! ميں کرب و بال سے تجھ سے پناه کا طلب گار ہوں۔(لہوف:

  جب دشمن کے لشکر کی تعداد زياده ہوگئی
ا تو امام عليہ روايت ہے کہ جب سيد الشہداء عليہ السالم کے دشمنوں کی تعداد ميں اضافہ ہوا يا اضافہ ہونا شروع ہو

  السالم کو يقين ہوگيا کہ اب کوئی راِه نجات نہيں ہے تو فرمايا: 
"پروردگارا!ہمارے اور اس گروه کے درميان جنہوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہماری مدد کريں، ليکن اب ہمارے قتل 

   )٣:٧٠کے ارادے کرچکے ہيں، تو ہی فيصلہ فرما"۔ (مروج الذہب

  شب ِ عاشورا کو آنحضرت کی دعا
باِر اٰلہا! بہت اچھے انداز ميں حمدوثناِء اٰلہی کرنے واال ہوں اور مشکل اور آسانی ميں تيرا ثنا گو ہوں۔ باِر اٰلہا! تيری 

حمدوثنا کرتا ہوں کہ تو نے نبوت سے ہميں عزت بخشی اور ہميں قرآن کی تعليم دی۔ ہميں دين ميں فصاحت نصيب 
ہمارے لئے کان، آنکھيں اور دل بنايا۔ پس ہميں توفيق عطا فرما کہ تيری نعمتوں پر شکر گزار ہوں۔(اعالم  فرمائی اور

   )٢٣٨الوری:

  عاشورا کے دن آپ کی دعا
اماِم سجاد عليہ السالم سے روايت ہے جو فرما رہے تھے کہ جب عاشورا کے دن دشمنوں کے لشکر امام حسين عليہ 

  جمع ہوگئے تو سيد الشہداء عليہ السالم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمايا:  السالم کے قتل کرنے پر
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"پروردگارا! ہر سختی ميں تو ہی ميری پناه ہے اور ہر مصيبت ميں ميری اُميديں تجھ ہی سے وابستہ ہيں۔ ہر آنے والی 
لرزاديتی ہيں ۔ تمام  مشکل گھڑی ميں تو ہی ميرا مورِد وثوق اور سرمايہ ہے۔کتنی ايسی سختياں ہيں جو دلوں کو

کوششيں اور طريقے بے فائده ہوجاتے ہيں، جہاں پر دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہيں۔ جب دشمن جری ہو کر کھلی 
دشمنی پر اتر آتے ہيں۔ ميں ايسے کاموں کو تيرے حضور ميں پيش کرتاہوں اور تيری بارگاه ميں ہی شکايت کرتاہوں 

تہ ہيں۔ پس تو نے ہی ميرے کاموں کے انجام پانے کيلئے کوئی راه مقرر فرمائی کيونکہ ميری اُميديں تجھ ہی سے وابس
اور ميری مشکالت کو حل فرمايا؛ پس تو ہی ہر نعمت کے دينے واال اور ہر ايک اچھائی اور نيکی کا مالک ہے۔ ہر 

   )١١:١١٢،مستدرک الوسائل۴۵:۴ايک کيلئے تو ہی آخری اُميد ہے۔(بحار

  لشکر کی صف بندی کرنے سے پہلے دعاعاشور کے دن اپنے 
روايت ہے کہ جب عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو امام حسين عليہ السالم کے ساتھ جنگ کرنے کيلئے آماده کرليا اور 
اس کی صف بندی کرلی تو امام حسين عليہ السالم ان کی طرف آئے اور تھوڑی دير کيلئے خاموشی اختيار کرنے کو 

موشی اختيار نہ کی۔سيدالشہداء عليہ السالم نے اسی دوران ميں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے کہا ليکن انہوں نے خا
  ہوئے فرمايا: 

"پروردگارا! ان پر باراِن رحمت کا نزول نہ فرما۔ حضرت يوسف عليہ السالم کے زمانہ کی طرح قحط نازل فرما۔ ثقفی 
اده سختی روا رکھے اور ان ميں سے کوئی بھی نہ بچ خاندان کے جوان کو ان پر مسلط فرما تاکہ وه ان پر بہت زي

سکے۔ مگر وه لوگ جنہيں کسی صورت ميں قتل کرنا ہے يا مورِد ضرب و شتم واقع ہونا ہے۔ ميرا، ميرے دوستوں اور
عزيزواقارب اور مددگاروں کا انتقام ان سے لے۔ بے شک اس جماعت نے ہميں دھوکہ ديا ہے ، ہميں جھٹاليا ہے اور 

و خوار کرنے کی کوشش کی ہے۔تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تجھ ہی پر توکل کرتے ہيں اور تيری ہی بارگاه ميں آهذليل 
   )۴۵:١٠و بکا کرتے ہيں۔ہم سب کی بازگشت تيری ہی طرف ہے۔(بحار

  عاشورا کے دن آپ کی دعا
ہا!تحقيق ميں نے ان کو غضبناک پروردگارا! مجھے اپنے حق سے محروم کيا ہے، پس اس کو مجھے عطا فرما۔باِر الٰ 

کيا ہے ، انہوں نے مجھے غضبناک کيا ہے۔ ميں نے انہيں پريشان کيا ہے، انہوں نے مجھے رنجيده کيا ہے۔ انہوں نے 
  مجھے ايسا رويہ اور اخالق اپنانے پر مجبور کيا ہے جو ميرے شاياِن شان نہيں ہے۔ 

کو مقدر فرما۔ ميرے عالوه کوئی بہت بُرا انسان ان پر مسلط پروردگارا! ميرے لئے ان سے بہترگروه اور جماعت 
)۴:٣٩٢فرما۔ پروردگار! جس طرح نمک پانی ميں گھل جاتا ہے، ان کے دلوں ميں ايسے ہی ايمان گھول دے۔(مستدرک

  حضرت علی اکبرعليہ السالم کو جنگ کيلئے روانہ کرتے وقت دعا
اپنے فرزند حضرت علی اکبرعليہ السالم کو قوِم اشقياء کے مقابل روانہ روايت ہے کہ جب امام حسين عليہ السالم نے 

  کيا تو امام عليہ السالم سر جھکائے گريہ کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 
"پروردگارا! تو ان پر گواه رہنا، اب ايسے جوان کو ان کی جانب روانہ کر رہا ہوں جو لوگوں ميں سے سب سے زياده 

   )٨۵مقاتل الطالبين:تيرے رسول کے مشابہ ہے"۔(

  حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ کی دعا
پروردگارا! زمينی برکتوں کو ان سے روک لے اور ان کے اتحاد کو پاره پاره فرما۔ ان کی صفوں کو پراگنده فرما۔ ان 

ری مدد کريں کيلئے مختلف راہيں قرار دے۔حکمرانوں کو ان سے راضی نہ فرما۔ انہوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہما
   )۴۵:۴٢ليکن وه ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قتل کے درپے ہوئے۔(بحار

  حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ کی دعا
   )۴٩اے هللا! اس قوم کو قتل کرجس نے تجھے قتل کيا ہے۔(لہوف:

  حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد آنحضرت کی دعا
دد کو روک رکھا ہے تو اس چيز کو ہمارے لئے اُس سے بہتر قرار دے اور اس پروردگار! اگر آسمان سے ہماری م
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   )٢۴٧قوِم ستم گار سے انتقا م لے۔(اعالم الوری:

  حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد آنحضرت کی دعا
کناں روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم خيموں کی طرف متوجہ ہوئے تو ديکھا کہ معصوم پياس کی شدت سے گريہ 

  ہے۔ 
اس کو اپنے ہاتھوں پر ليا اور فرمايا:"اے قوم! اگر مجھ پر رحم نہيں کرتے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو"۔ اتنے 

ميں لشکر ميں سے ايک آدمی نے ايسا ظلم کا تير پھينکا کہ حضرت علی اصغر ذبح ہو گئے۔ امام حسين عليہ السالم 
  ديکھ کر روئے اور فرمايا: 

ميرے اور اس قوِم اشقياء کے درميان فيصلہ فرما جنہوں نے ہميں دعوت دی کہ ہماری مدد کريں ليکن  "پروردگارا!
  ہمارے قتل کے درپے ہيں"۔ 

اتنے ميں ہاتف غيبی سے آواز آئی: "اے حسين ! اس کو چھوڑ ديجئے کيونکہ جنت ميں اس کو دودھ پالنے والی 
   )٢۵٢موجود ہے۔(تذکرة الخواص:

  ر کی شہادت کے بعد آنحضرت کی دعاحضرت علی اصغ
روايت ہے کہ جب تير حضرت علی اصغر کے گلے ميں پيوست ہوا تو امام عليہ السالم روئے اور اپنے دونوں ہاتھ 

  جناِب علی اصغر کے گلے کے نيچے رکھ دئيے اور فرمايا: 
اٰلہا! حاِل حاضر ميں جو کچھ ہم پر  "اے نفس! صبر سے کام لو اور وارد شده مصائب کو خدا کا امتحان شمار کرو"۔بارِ 

مصائب آئے، تو خود شاہد ہے۔ پس ان کو قيامت کے دن کيلئے ہمارا توشہ اور مددگار قرار دينا۔(معالی 
   )١:۴٢٣السبطين

  شہزاده قاسم بن حسن مجتبٰی عليہم السالم کی شہادت کے بعد دعا
کہ ہماری مدد حاصل کريں ليکن ہميں ذليل و خوار کرکے پروردگارا!تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے ہميں دعوت دی تا

ہمارے دشمنوں کے مددگار بنے بيٹھے ہيں۔ خداوندا! باراِن رحمت کے نزول سے انہيں محروم فرما اور بارش کی 
  رحمتوں سے محروم فرما۔ ہر گز ان سے راضی نہ ہونا۔ 

اس کو ہماری آخرت کيلئے ذخيره قرار دے اور اس گروِه باِر اٰلہا! اگر دنيا ميں ہماری مدد کرنے سے گريز کيا ہے تو 
   )٣۴۵ستم گار سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔(ينابيع المودة:

  حضرت قاسم بن حسن مجتبٰی عليہم السالم کی شہادت کے بعد دعا
ئی بھی زنده نہ رہے اور ان خداوندا! ان تمام کو نابود فرما۔ ان کو منتشر اور پراگنده فرما اور انہيں قتل فرما۔ ان ميں کو

   )۴۵:٣۶سے ہرگز درگزر نہ فرما۔(بحار

  عبدهللا بن حسن مجتبٰی عليہ السالم کی شہاد ت کے بعد دعا
پروردگارا! اگر انہيں ايک عرصہ تک زنده رکھنا ہے تو انہيں پراگنده فرما اور ان کو مختلف گروہوں ميں تقسيم فرما۔ 

  ہرگز ان سے راضی نہ ہونا۔ 
  اور روايت ميں يوں ہے: ايک 

باِر اٰلہا! باراِن رحمت سے انہيں محروم فرما۔ ان سے زمين کی برکتيں روک دے۔ پروردگارا! اگر انہيں کچھ عرصہ 
تک زنده رکھنا ہے تو ان کی صفوں کو اتحاد کی دولت سے محروم فرما۔ انہيں مختلف گروہوں ميں تقسيم فرما۔ کبھی 

راضی نہ فرما۔انہوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہماری مدد کريں ليکن ہم پر حملہ آور بن بھی ان کے رہبروں کو ان سے 
   )۴۵:۵٣،بحار٢۴٩کر ہميں قتل کرنا چاہتے ہيں۔(اعالم الوری:

  آنحضرت کی پيشانی پر تير لگنے کے بعد دعا
روايت ہے کہ جب تير امام حسين عليہ السالم کی پيشانی ميں پيوست ہوا تو اس کو نکالتے ہوئے چونکہ خون پورے 

  چہرے اور داڑھی پر جاری ہوگيا تو فرمانے لگے: 
خداوندا! جو کچھ ميں اس گناه گار گروه سے مصائب اٹھا رہا ہوں، تحقيق تو ديکھ رہا ہے۔ خداوندا! انہيں تباه و برباد 
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فرما اور پراگنده صورت ميں قتل فرما۔روئے زمين پر ان ميں سے کوئی بھی زنده نہ رہے۔ انہيں ہرگز معاف نہ 
   )۴۵:۵٢فرما۔(بحار

  امام کی دعا اُس وقت جب آپ کی طرف تير اندازی کی گئی
عہ پر پہنچيں۔ روايت ہے کہ جب پياس کی شدت ميں اضافہ ہوا تو گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ دريائے فرات سے شري

حضرت عباس عليہ السالم ان کے سامنے اور ان سے آگے آگے تھے۔عمر سعد کی فوجوں نے ان کا راستہ روکا۔ اتنے 
ميں قبيلہ بنی دارم ميں سے کسی آدمی نے امام حسين عليہ السالم کی طرف تير چالديا جو ان کے چہرے کے نچلے 

ہاتھ چہرے کے نيچے الئے، يہاں تک کہ ان کے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ حصہ ميں پيوست ہوگيا۔ امام عليہ السالم اپنا 
  سيد الشہداء عليہ السالم خون پھينک کر يوں گويا ہوئے: 

  "خداوندا! جو کچھ تيرے نبی کی بيٹی کے فرزند کے ساتھ کر رہے ہيں، تجھ سے شکايت کرتا ہوں"۔ 
  ايک اور روايت ميں آيا ہے: 
ر پياس کی شدت ميں اضافہ ہوا تو آپ فرات کے کنارے آئے تاکہ پانی پی سکيں ليکن جب امام حسين عليہ السالم پ

  حصين بن نمير نے امام عليہ السالم کی طرف تير پھينکا جو دہن اقدس ميں پيوست ہوگيا۔ 
د کر ديا۔ لٰہذا سيدالشہداء عليہ السالم کے منہ سے خون جاری ہوگيا۔ خون کو اپنے ہاتھ ميں ليا اور آسمان کی طرف بلن

  پھر حمدوثنائے باری تعالٰی کی اور فرمايا: 
"خداوندا! جو کچھ تيرے نبی کی بيٹی کے فرزند کے ساتھ کر رہے ہيں، تجھ سے شکايت کرتا ہوں۔ خداوندا! ايک دم ان

   )۴۵:۵٠،بحار۵١کو نابود فرما اور انہيں پراگنده صورت ميں قتل فرما۔ ان ميں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔(لہوف:

  چہرے اور منہ پر تير لگنے کے بعد آنحضرت کی دعا
مسلم بن رياح سے نقل ہے جو علی ابن ابی طالب عليہما السالم کے مواليوں ميں سے تھے، کہتے ہيں کہ روِز عاشور 

سے ميں َميں امام عليہ السالم کی خدمت ميں تھا۔ ايک تير ان کے چہرے پر آکر لگاتو امام عليہ السالم نے مجھ 
فرمايا:"اے مسلم! اپنا ہاتھ ميرے نزديک کرو"۔ ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر کہتے ہيں کہ جيسے ہی وه خون ميرے 

  ہاتھ پر ڈالنے لگے، انہوں نے خون کو آسمان کی طرف بلند کرديا اور فرمايا: 
  "خداوندا! اپنے نبی کی بيٹی کے فرزند کے خون کا مطالبہ کر"۔ 

   )۴٣١اس خون ميں سے ايک قطره بھی زمين پر واپس نہ آيا۔ (کفايۃ الطالب: مسلم کہتے ہيں کہ

  گھوڑے سے دائيں سمت گرنے کے بعد آپ نے فرمايا
   )۵۴"خدا کے نام ،اس کی ياد ميں اور پيغمبر اسالم کی راه ميں"۔(لہوف:

  عاشورا کے آخری لمحات ميں آپ کی دعا
ان قدرت واال، سخت قہر و غضب واال، مخلوقات سے بے نياز، وسيع قدرت پروردگارا! تيری جگہ بلند، تو عظيم الش

واال، جس پر چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ بہت نزديک رحمت واال، سچے وعدے واال، زياده نعمتوں واال اور اچھی 
  آزمائش واال ہے۔ 

تو اس کی توبہ قبول کرتا جب پکارا جائے تو تو بہت نزديک ہے۔ اپنی مخلوقات پر محيط ہے۔ جو تيری طرف آئے، 
ہے۔ اپنے ارادے پر قادر ہے۔ جسے چاہے پاليتا ہے۔ جب تيرا شکرادا کيا جائے تو شکر قبول کرتا ہے اور جب تجھے 

  ياد کيا جائے تو ياد آتا ہے۔ 
 تيری طرف نياز مند ہوکر تجھے پکار رہا ہوں۔ايک فقير اور خالی ہاتھ تيری طرف آيا ہوں۔ خوف اور ڈر سے تيری
بارگاه ميں آ يا ہوں۔ دکھوں سے تيرے حضور ميں گريہ کناں ہوں۔ ضعيف ناتوانی کی صورت ميں تجھ سے مدد کا 

  طلبگار ہوں۔ تجھے اپنے لئے کافی سمجھتے ہوئے توکل کرتا ہوں۔ 
کر پروردگارا! ہمارے اور ہماری قوم کے درميان حق سے فيصلہ فرما۔ تحقيق انہوں نے ہميں فريب ديا، دھوکہ دے 

ہميں قتل کر رہے ہيں جبکہ ہم تيرے نبی کی بيٹی کی اوالد ہيں کہ جنہيں رسالت جيسے عظيم منصب کيلئے منتخب 
  فرمايا ہے۔ 

انہيں اپنی وحی پر امين قرار ديا ہے۔ پروردگارا! ہمارے لئے کوئی راه نکال دے، اے بہترين رحمت کرنے والے۔(اقبال
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   )١٠١:٣۴٨،بحار۶٩٠االعمال:

  سے کچھ دير قبل آپ کی دعاشہادت 
روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم شہادت سے پہلے تھوڑی دير تک زمين پر خون ميں لت پت پڑے رہے۔ منہ آسمان

  کی طرف تھا اور فرمارہے تھے: 
"خداوندا! قضا و قدر پر صبر کرتا ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں۔ اے فرياد گروں کی فرياد رسی کرنے 

   )٣۴٨ے!"(ينابيع المودة:وال
  

   چوتھا باب

  لوگوں کی مذمت اور تعريف ميں

  
  حضرت علی بن حسين عليہ السالم کيلئے 

  جناب زہير بن قين کيلئے 
  جناب قيس بن مسہر صيداوی کی تعريف ميں 

  ابو ثمامہ صائدی کيلئے 
  جناِب جون ،غالم ابوذر کيلئے 
  يزيد بن زياد ابو شعثاء کيلئے 

  عود نہشلی کيلئے يزيد بن مس
  ضحاک بن عبدهللا مشرقی کيلئے 

  اپنے شيعوں کيلئے ايک خطبہ ميں 
  اپنے شيعوں کيلئے ايک خط ميں 
  اپنے شيعوں کيلئے ايک خط ميں 
  روِز قيامت اپنے دشمنوں کيلئے 

  عمر بن سعد پر 
  عمر بن سعد پر 

  شمر پر 
  قبيلہ کنده کے ايک فرد پر 

  اپنے قاتلوں پر 
  پر زرعہ دارمی 

  عبدهللا ابن حصين ازدی پر 
  محمد ابن اشعث پر 
  ابن ابی جويريہ پر 
  ابن جوزه تميمی پر 
  تميم ابن حصين پر 
  محمد بن اشعث پر 

  جبيره کلبی پر 
  مالک بن حوزه پر 

  ابی سفيان پر 

  اپنے فرزند امام علی زين العابدين عليہ السالم کيلئے آپ کی دعا
   )٣٠جزاو خير دے جو بہترين جزا ہر باپ سے بيٹے کو عطا کرتا ہے۔(لہوف:خداوندمجھے بيٹے کی طرف سے 
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  حضرت زہير بن قين کيلئے آپ کی دعا
اے باِر اٰلہا!اسے اپنی رحمت سے دور نہ کرنااور اس کے قاتلوں پر اسی طرح لعنت فرماجس طرح گذشتہ پر لعنت کی 

   )٩٩عين:تو وه بندر اور خنزير کی صورتوں ميں بدل گئے۔(ابصارال

  جناب قيس بن مسہر صيداوی کيلئے آنحضرت کی دعا
پروردگارا! ہمارے اور ان کيلئے جنت مقدر فرما۔ ہميں اور ان کو اپنی رحمت اور ذخيره شده ثواب اور اپنی پسنديده 

   )٧:٣٠۴جگہ پر جمع فرما۔(طبری در تاريخش

  ابوثمامہ صائدی کيلئے آپ کی دعا
   )۴۵:٢١زاروں سے قرار دے جو ہر وقت اُس کی ياد ميں رہتے ہيں۔ (بحارباِراٰلہا!اسے ان نماز گ

  حضرت جون غالم ابوذر کيلئے آنحضرت کی دعا
پروردگارا! اس کے چہرے کو سفيدی عطا فرما، اس کی روح کو پاکيزه فرما، اس کو نيکوں کے ہمراه محشور فرما، 

   )۴۵:٢٣بحاراس کے اور محمد وآِل محمد کے درميان شناخت قرار دے(

  ۔ يزيد بن زياد ابوشعثاء کے لئے آپ کی دعا۴۶
   )۴۵:٣٠پروردگارا! اس کی تير اندازی کودقيق قرار دے اور اس کيلئے بہشت کو ثواب کے طور پر قرار دے۔(بحار

  يزيد بن مسعود النہشلی کيلئے امام کی دعا
  امام عليہ السالم نے بعض اشراِف بصره کو خط لکھا اور انہيں اپنی مدد کرنے کی دعوت اور 

اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ ان لوگوں ميں سے يزيد بن مسعود نہشلی بھی تھا۔ اس نے اس حوالہ سے امام عليہ السالم 
  و فرمايا: کی خدمت ميں خط تحرير کيا۔ جب امام حسين عليہ السالم نے اس کا خط پڑھا ت

  "قيامت کے دن خدا تجھے اپنی امان ميں رکھے اور تجھے عزت بخشے۔ تجھے پياس والے دن سيراب کرے"۔ 
ابھی وه خود کو تيار کرکے امام عليہ السالم کی طرف نکلنے ہی واال تھا کہ امام عليہ السالم کی شہادت کی خبر اُس کو 

   )١٧:١٨٨،عوالم ۴۴:٣٣٩،بحار٣٨مل گئی۔(لہوف:

  ضحاک بن عبدهللا مشرقی کيلئے آپ کی دعا
تيرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ خداوند تجھ کو قطع نہ کرے اور تيرے نبی کے اہِل بيؑتؑ◌ کی طرف سے هللا تعالٰی تجھے جزائے

   )٢:۵۶٩خير عطا فرمائے۔(ابن اثير در کامل

  اپنے خطبوں ميں سے ايک ميں اپنے شيعوں کيلئے آپ کی دعا
کی ہولناکيوں کے مقابل ميں ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ اس کے عتاب سے ہميں اور آپ کو نجات  هللا تعالٰی قيامت

   )٧٨:١٢٠،بحار١٧٠عطافرمائے بلکہ ہمارے اور آپ کيلئے بہت زياده اجروثواب الزم قرار دے۔(تحف العقول:

  اپنے خطبوں ميں سے ايک ميں اپنے شيعوں کيلئے آپ کی دعا
و ہدايت پر جمع فرمائے اور ہميں اور آپ کو خود سے ڈرتے رہنے کی توفيق عطا هللا ہميں اورآپ ک
   )١:١٩۵،مقتل الحسين ۵:٣۵فرمائے۔(فتوح

  اپنے خطوط ميں سے ايک خط ميں اپنے شيعوں کيلئے آپ کی دعا
۔(اخبار ہمارے لئے اور آپ کيلئے خدا بہترين چيز مقدر فرمائے اور اس پر بہترين انداز ميں اجر عطا فرمائے

   )٢۴۵الطوال:

  روِز قيامت اپنے دشمنوں کيلئے
روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم قيامت کے دن اپنی مادِر گرامی سالم هللا عليہا کے پاس کچھ اس انداز ميں آئيں 
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  گے کہ ان کی رگوں سے خون جاری ہوگا۔ آکر فرمائيں گے: 
   )١٧٢ے انتقام لے"۔ (فرات بن ابراہيم:"پروردگارا! آج کے دن مجھ پر ظلم کرنے والوں س

  عمر بن سعد کی مذمت ميں
هللا تعالٰی بہت جلد تيرے بستر پر ہی تيرے بدن سے سر کو جدا کرنے والے کو مسلط کرے اور قيامت ميں تجھے اپنی 

   )۴۴:٣٨٩بخشش سے محروم رکھے اور روِز قيامت تو ہرگز نہ بخشا جائے۔(بحار

  ميںعمر بن سعد کی مذمت 
خدائے بزرگ و برتر تيری نسل کو، تيرے سلسلٔہ رحم کو ايسے ہی منقطع کرے جس طرح تو نے ميری نسل منقطع 

 کو ايسے کسی پر تجھ کی۔خدا نہيں پروا بھی کی داری رشتہ اور قرابت ميری سے ملسو هيلع هللا ىلصکی ہے اور پيغمبر اسالم
   )٣:٢٩٣مل ابن اثير،کا۴۵:۴٣بحار(کردے۔ جدا سر سے بدن تيرے ہی ميں سوتے جو کرے مسلط

  شمر کی مذمت ميں
روايت ہے کہ شمر بن ذی الجوشن نے نيزے کے ساتھ خياِم حسينی پر حملہ کيا۔پھر بوال کہ آگ لے آؤ تاکہ حسين عليہ 
السالم سميت سب کو ان خيام ميں ہی جال ديں۔امام حسين عليہ السالم نے فرمايا:"اے ذی الجوشن کے بيٹے! تو ميرے 

   )۵٣وں کو جالنے کيلئے آگ چاہتا ہے، خداوند تجھے (جيتے جی) آگ ميں جالئے"۔ (لہوف:خاندان وال

  قبيلہ کنده کے ايک آدمی کی مذمت ميں
روايت ہے کہ جب خولی بن يزيد کا چاليا ہوا تير امام عليہ السالم کے بدن ميں پيوست ہوا تو امام حسين عليہ السالم 

بيٹھ گئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے تير کو اپنے بدن سے نکالتے ہيں، يہاں  زمين پر گر گئے۔ پھر وہيں زمين پر
تک کہ ان کی داڑھی اور سرخون سے رنگين ہوگئے۔ اس وقت امام عليہ السالم نے فرمايا: "ميں خدا اور اُس کے 

ا طبيعت سنبھلی تو اٹھناپيغمبر کے ساتھ اسی حالت ميں مالقات کروں گا"۔ پھر بيہوش ہوکرزمين پرگر گئے۔پھر جب ذر
چاہتے تھے ليکن نہ اٹھ سکے۔ اتنے ميں قبيلہ کنده کے ايک ملعون شخص نے امام عليہ السالم کے سِر اقدس پر کسی 

  چيز سے وار کياجس سے آپ کا عمامہ زمين پر گر گيا۔ امام عليہ السالم نے اس کے بارے ميں يوں بدعا کی: 
  ے اور نہ پی سکے ۔ هللا تعالٰی تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے"۔ "تو اپنے دائيں ہاتھ سے نہ کھا سک

ابو مخنف کہتے ہيں کہ جب قبيلہ کنده کا يہ ملعون سيد الشہداء عليہ السالم کا عمامہ اٹھا کر گھر لے گيا تو اس کی بيوی
خدا کی قسم! اس کے بعد ميں  نے کہا:"وائے ہو تجھ پر! امام حسين عليہ السالم کو قتل کرکے ان کا عمامہ لے آيا ہے۔

  تيرے ساتھ زندگی نہيں گزاروں گی"۔ 
اُس ملعون نے اپنی بيوی کو مارنے کے ارادے سے ہاتھ اٹھايا ہی تھا کہ کسی ميخ نما چيز سے ہاتھ ٹکرا کر کٹ گيا 

   )٣۴٨اور وه ہميشہ کيلئے فقير اور محتاج ہوگيا۔(ينابيع المودة:

  ذمت ميںاپنے قاتلوں ميں سے کسی کی م
ابی عينيہ سے روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم کے قاتلوں ميں سے دو آدميوں کو ديکھا، يہاں تک کہ ان دو آدميوں

ميں سے ايک مسلسل پانی کے پيچھے ہے۔ تمام پانی پينے کے باوجود بھی سير نہيں ہوتا تھا کيونکہ عاشور کے دن 
پنامنہ پانی کے نزديک کرکے اس سے پينا چاہتے ہيں۔ اس ظالم نے امام عليہ امام حسين عليہ السالم کو ديکھا تھا جو ا

  السالم کی طرف تير پھينکا ۔ امام عليہ السالم نے اس کے بارے ميں يوں فرمايا: 
  "هللا تعالٰی تجھے دنيا اور آخرت ميں سيراب نہ فرمائے"۔ 

انی پيا کہ اسی تشنگی کی حالت ميں موت واقع وه آدمی پياس بجھانے کيلئے دريائے فرات ميں کود گيا۔ اتنا پ
   )۴٣۵ہوگئی۔(پانی پی پی کر مر گيا)۔(کفاية الطالب:

  زرعٔہ دارمی کی مذمت ميں
روايت ہے کہ بنی ابان بن دارم کا زرعہ نامی شخص بھی سيد الشہداء عليہ السالم کے قاتلوں ميں سے تھا۔ اس نے تير 

چے پيوست ہوگيا۔ پھر امام عليہ السالم نے جاری خون کو اپنے ہاتھوں پر ليا اور چاليا جو ابی عبدهللا کے منہ کے ني
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آسمان کی طرف پھينک ديا۔ اس ملعون کو پتا تھا کہ امام حسين عليہ السالم پينے کيلئے پانی مانگ رہے ہيں۔ لٰہذا اُس 
  ال ديا۔امام عليہ السالم نے فرمايا: نے اسی وقت تير پھينک کر امام حسين عليہ السالم اور پانی کے درميان فاصلہ ڈ

  "باِراٰلہا! اس کو پياسا رکھ۔ باِر اٰلہا! اس کو پياسا رکھ"۔ 
کہتے ہيں کہ کسی عينی شاہد نے نقل کيا ہے کہ مرتے وقت وه پيٹ کی گرمی اور پشت ميں ٹھنڈک کی وجہ سے 

نڈک قرار دی گئی تھی۔ پھر بھی کہہ رہاچيخيں مار رہا تھا۔ اس کی پشت کی طرف آگ اور اس کے سامنے برف اور ٹھ
   )١۴۴،ذخائر العقبی:۴٣۴تھا کہ مجھے پانی پالؤ، مجھے پياس نے ہالک کر ديا ہے۔(کفاية الطالب:

  عبدهللا بن حصين ازدی کی مذمت ميں
  روايت ہے کہ عبدهللا بن حصين ازدی نے عاشور کے دن بآواِز بلند کہا تھا: 

کہ ٹھاٹھيں مارتا ہوا پانی آسمان سے باتيں کر رہا ہے ليکن خدا کی قسم! آپ مرتے دم تک"اے حسين ! ديکھتے نہيں ہو 
  اس سے ايک قطره بھی نہيں پی سکيں گے"۔ 

امام عليہ السالم نے يوں جواب ميں فرمايا:"پروردگار! اس کو پياسا ہی موت آئے اور ہرگز اس کے گناہوں سے درگزر
  نہ فرما"۔ 

عروف ہے کہ پانی پيتے پيتے اس کا پيٹ نہيں بھرتا تھا، يہاں تکہ کہ سير ہوتے ہوتے ہی اس اس کے بارے ميں بھی م
   )١٨٢کی موت واقع ہو گئی۔(روضۃ الواعظين:

  محمد بن اشعث کی مذمت ميں
روايت ہے کہ ايک آدمی آيا اور کہنے لگا کہ اے حسين ! تھوڑی دير بعد آتش جہنم ميں اترنے کی مبارکباد ہو، 

خوشخبری ہو۔ امام عليہ السالم نے فرمايا :"ميں خود کو پروردگاِر رحيم، شفاعت کرنے والے اور اطاعت کئے جانے 
  ميں محمد بن اشعث ہوں۔ والے کی بشارت ديتا ہوں۔ تو کون ہے؟"اُس شخص نے کہا کہ 

پھر امام حسين عليہ السالم نے يوں فرمايا:" اے پروردگار! اگر تيرا يہ بنده جھوٹا ہے تو اس کو جہنم کی آگ ميں ڈال۔ 
  آج اس کو اپنے دوستوں کيلئے نشاِن عبرت قرار دے"۔ 

   )۶۴ير االحزان:کچھ ہی ديربعد اس کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام چھوٹی تو وه زمين پر گر گيا۔(مث

  ابن ابی جويريہ مزنی کی مذمت ميں
روايت ہے کہ عاشور کے دن سيد الشہداء عليہ السالم نے خياِم حسينی کے اطراف ميں خندق کھودنے کا حکم ديا۔ لٰہذا 

 لشکر کے اطراف ميں خندق نما گڑھا کھودا گيا۔ پھر حکِم امام کے تحت اسے لکڑيوں سے بھر ديا گيا۔ پھر آپ کی
  فرمائش کے مطابق آگ لگا دی گئی تاکہ امام حسين عليہ السالم قوِم اشقياء سے ايک جانب سے جنگ کريں۔ 

روايت ہے کہ محمد بن سعد کے لشکر سے ايک آدمی بنام ابن ابی جويريہ مزنی آگے بڑھا اور جيسے شعلے اگلتی آگ 
اِب حسين ! آگ کی بشارت ديتا ہوں۔ دنيا ميں آگ کی پر نظر پڑی تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا:"اے حسين اور اصح

  طرف کس قدر جلدی کی ہے!" 
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا:"باِر اٰلہا! دنيا ميں ہی اس کو عذاِب جہنم کا مزه چکھا"۔اسی وقت اس کا گھوڑا کودا 

   )١٣۴اور اس کو اسی آگ ميں پھينک ديا جس سے وه جل گيا۔(امالی:

  تميمی کے بارے ميںابن جوزه 
روايت ہے کہ جب آگ پورے گڑھے ميں پھيل گئی تو ابن جوزه نے امام عليہ السالم کو يوں مخاطب کيا:"اے حسين ! 

  آخرت سے پہلے ہی دنيا ميں آگ کی بشارت ہو"۔ 
  امام عليہ السالم نے فرمايا:"پروردگار! اگر تيرا يہ بنده کافر ہے تو اسے آگ ميں ڈال"۔ 

  ايت ميں يوں ذکر ہے: ايک اور رو
  "خداوندا! اس کو آتش جہنم ميں ڈال اور مرنے سے پہلے دنيا ميں ہی اس کو آگ ميں جال"۔ 

   )۴۵:١٣تھوڑی دير بعد وه گھوڑے سے آگ ميں گرا اور جل گيا۔(بحار

  تميم بن حصين فزاری کی مذمت ميں
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ی کہاجاتا تھا، آگے آيا اور کہنے لگا:"اے روايت ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر سے ايک آدمی جسے تميم بن فزار
حسين اور اصحاِب حسين ! کيا فرات کے پانی کی طرف نہيں ديکھتے گويا مچھليوں کے پيٹوں سے بھی نظر آرہا ہے ۔ 

 خدا کی قسم! مرتے دم تک اس سے ايک قطره بھی نہيں پی سکو گے"۔امام نے فرمايا:"يہ اور اس کا باپ جہنمی ہيں۔ 
  آج ہی اس کو شدِت پياس سے موت دے"۔  باِر اٰلہا!

   )١٣۴اسی وقت شدِت پياس سے گھوڑے پر نہ سنبھل سکا اور زمين پر گر گيا۔(امالی:

  محمد بن اشعث کی مذمت ميں
  روايت ہے کہ سيد الشہداء عليہ السالم دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے: 

قرابت دار (رشتہ دار) ہيں۔ ہم پر ظلم کرنے والوں اور ہمارا حق اے هللا! ہم تيرے نبی کے اہِل بيؑت اور ان کی اوالد اور
  غصب کرنے والوں سے ہمارا انتقام لے۔ بے شک تو سننے واال سب سے قريب ہے"۔ 

محمد بن اشعث بوال: "آپ کے اور حضرت محمد کے درميان کيا رشتہ داری ہے؟"امام عليہ السالم نے اس کے جواب 
  ميں فرمايا: 

  ہی اس کی ذلت و خواری مجھے دکھا"۔  "پروردگار!آج
  ايک اور روايت ميں آيا ہے: 

  "پروردگار!آج محمد بن اشعث کو اس طرح ذليل و رسوا کر کہ کبھی عزت دار نہ بن سکے"۔ 
محمد بن اشعث رفع حاجت کيلئے گيا کہ ايک بچھو نے آلہ تناسل پر ڈس ليا۔ وه اس قدر چيخا اور اپنے ہی فضلہ پر 

   )۴۵:٣٠٢بحارلوٹنے لگا۔(

  جبيره کلبی کی مذمت ميں
روايت ہے کہ جب امام عليہ السالم نے خندق تيار کروالی اور اُسے آگ سے بھر ديا تو ايک ملعون جس کا نام جبيره 

  کلبی تھا، نے امام سے کہا: 
  "اے حسين ! روِز قيامت کی آگ سے قبل دنيا ہی کی آگ ميں مبتال ہوگئے ہيں"۔ 

السالم نے ارشاد فرمايا کہ آگ سے ميرا مذاق اڑاتا ہے حاالنکہ ميرے والد آتش جہنم کے تقسيم کننده امام حسين عليہ 
  ہيں اور ميرا پروردگار بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 

  امام عليہ السالم نے فرمايا: 
  "باِر اٰلہا: اسے آتش جہنم سے قبل دنيا کی آگ ميں فنا فرما"۔ 

ہ ہوئی تھی کہ اس کے گھوڑے نے حرکت کی اور اسے اس آگ کے درميان پٹخ ديا اور جلابھی امام کی دعاختم بھی ن
کر خاکستر ہوگيا۔ امام نے تکبير بلند کی اور ايک منادی نے آسمان سے آواز دی کہ فرزندِ  پيغمبر آپ کی دعا بارگاِه 

   )۴١٠احديت ميں فوراً قبول ہوتی ہے۔ (ينابيع المودة:

  مت ميںمالک بن جوزه کی مذ
  روايت ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر ميں سے ايک شخص جس کا نام مالک بن جوزه تھا، 

اس حال ميں کہ گھوڑے پر سوار تھا، امام کے لشکر کی طرف آيا اور خندق کے کنارے کھڑے ہوکر کہنے لگا:"اے 
   حسين ! آپ کو بشارت ہو کہ آپ آتش جہنم سے قبل ہی آتش دنيا ميں جالئے جائيں گے"۔

امام نے فرمايا:"اے دشمِن خدا! ميں اپنے پروردگار ،مہربان اور اپنے جد رسول هللا صلی هللا عليہ وآلِہ وسلم کی جانب 
  جارہا ہوں جو سب کيلئے شفاعت کرنے والے ہيں"۔ اور فرمايا: 

  "باِر اٰلہا:اسے آگ ميں داخل فرما اور آتش جہنم سے قبل اسے آگ ميں جال"۔ 
 اچانک اس کے گھوڑے نے حرکت کی اور اسے آگ ميں گراديا جس ميں وه جل کر خاکستر ہوگيا۔  راوی کہتا ہے کہ

راوی کہتا ہے کہ امام نے اپنے چہرے کو سجده کی حالت ميں زمين پر رکھا اور فرمايا کہ ميری دعا کتنی جلد قبول 
  ہوگئی۔ 

   راوی کہتا ہے کہ اسی حالت ميں امام نے آواز بلند کی اور فرمايا:
"باِراٰلہا! ميں تيرے نبی کی اہِل بيؑت ، ذريت اور قرابت دار ہوں۔ جو ہم پر ظلم روا رکھے اور ہمارا حق غصب کرے، 
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   )۵:١٠٨بے شک تو سننے واال اور قبول کرنے واال ہے"۔ (فتوح

  ابی سفيان کی مذمت ميں
لسالم کاہاتھ پکڑا اور کہا:اے ميرے بھائی روايت ہے کہ جب عثمان کی بيعت ہوچکی تو ابوسفيان نے امام حسين عليہ ا

کے بيٹے! ميرے ساتھ قبرستان جنت البقيع تک چلو۔ وه چلے، يہاں تک کہ جب وه جنت البقيع کے درميان پہنچے تو 
سيد الشہداء عليہ السالم کے سامنے جرأت کرتے ہوئے بلند آواز ميں کہا:"اے اہل قبور! جس چيز کے متعلق(خالفت) ہم

  تے تھے، آج وه ہمارے ہاتھوں ميں ہے جبکہ تم بوسيده ہوچکے ہو"۔ سے جنگ کر
يہاں پر سيد الشہداء عليہ السالم نے فرمايا: "خداوندتيرے بالوں کو سفيد اور تباه کرے اور تيرے چہرے کو قبيح کرے"۔

   )١:٢٧۵تجاج طبرسیپھر سيد الشہداء عليہ السالم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوايا اور اس سے عليحده ہوگئے۔(اح
  

  پانچواں باب 

  مصائب سے نجات اور حاجت روائی کيلئے آپ کی دعائيں

  
  دشواريوں سے چھٹکارے کيلئے 
  غم و اندوه کو دور کرنے کيلئے 

  نماز بجا النے کے بعد اپنی حاجات کيلئے دعا 
  نماِز حاجت ميں آپ کی دعا 

  عامصائب اور مشکالت سے چھٹکارا پانے کيلئے آپ کی د
اے سختی اور مشکل ميں کام آنے والے ، اے مشکل وقت ميں فرياد رسی کرنے والے! اپنی ہميشہ بيدار نگاہوں سے 

  ميری حفاظت فرما اور مجھے حملوں سے محفوظ اپنی پناه گاه ميں پناه دے۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں ہے: 

کرنے والے! اپنی ہميشہ بيدار نگاہوں سے  اے سختی کے وقت ميرے کام آنے والے اور سختی کے وقت فرياد رسی
ميری حفاظت فرما اور مجھے حملوں سے محفوظ اپنی پناه گاه عطا فرما۔ مجھ پر اپنی قدرِت کاملہ سے رحمت برسا۔ 

  ميں کيسے ہالک ہو سکتا ہوں جبکہ ميری اُميديں تجھ سے وابستہ ہيں۔ 
۔ لٰہذا جس جس سے مجھے خوف ہے، ڈر ہے، اُنہيں نابود پروردگار! تو سب سے بڑا ہے۔ عزت دار اور قدرت واال ہے

   )٢٧٨،اعالم الوری:۴٧:١٧۵فرما اور مجھے اُن کے شر سے محفوظ فرما۔ تحقيق تو ہرچيز پر قادر ہے۔(بحار

  غموں اور پريشانيوں سے نجات کيلئے آپ کی دعا
ں کے صدقے، اپنی زمينوں اور آسمانوں اے پروردگار! ميں سوال کرتا ہوں کہ اپنی آيات اور عرِش بريں کے مکينو

کے مکينوں کے صدقے، اپنے نبيوں اور رسولوں کے صدقے ميری دعا قبول فرما۔ ايک مشکل کام ميرے دامن گير 
ہے، لٰہذا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آِل محمد پر درود بھيج اور مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما اور 

   )١:٢۶۵دل دے۔(کمال الدينميری مشکل کو آسانی ميں ب

  نماز کے بعد اپنی حاجات کيلئے آپ کی دعا
پروردگار!تو نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا کو مستجاب کيا جب انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم نے خود پر 

لوں ميں سے ہوجائيں ظلم کيا، لٰہذا اگر تو نے ہميں نہ بخشا اور اپنی رحمت سے نہ نوازا تو ہم يقينا نقصان اٹھانے وا
گے۔پھر حضرت نوح نے تجھے پکارا اور تو نے دعا کو قبول فرمايا۔ لٰہذا حضرت نوح اور ان کے اہِل بيت کو بہت 

  بڑی مصيبت سے نجات دی۔پھر آتش نمرود کو ابراہيم خليل هللا پر خاموش کيا اور اس کو متوازی قرار ديا۔ 
قبول کياجب انہوں نے ندا دی۔ اے ميرے پروردگار! ميں مشکل ميں  تو وه ہستی ہے جس نے حضرت ايوب کی دعا کو

گھر چکا ہوں جبکہ تو بہترين رحم کرنے واال ہے۔پھر تو نے اُن کی مشکل حل فرمائی، اُن کے اہِل بيت اور اُن کی 
  طرح کے لوگ انہيں عطا کئے، اپنی رحمت اور صاحباِن دل لوگوں کی خاطر۔ 
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  سے تجھے پکارا تو تو نے اُن کی دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت يونس نے تاريکيوں 
۔ سيد بن طاؤس کہتے ہيں: نماِز امام حسين عليہ السالم چار رکعت ہے۔ہر رکعت ميں پچاس بار سورئہ حمد اور پچاس ١

بار سورئہ توحيدپڑھی جائے۔ رکوع ميں دس بار سورئہ حمد اور دس بار سورئہ توحيد کی تالوت کی جائے۔رکوع سے 
اٹھانے کے بعد ہر سجده ميں اور دونوں سجدوں کے درميان دس بار سورئہ حمد اور دس بار سورئہ توحيد پڑھی سر 

  جاتی ہے۔ 
بے شک تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے جبکہ ميں ظلم کرنے واال ہوں، پس تو نے ان کوغم و اندوه سے 

  نجادت دی۔ 
موسٰی و ہارون کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمايا: ميں نے آپ دونوں  تو ايسی باعظمت ذات واال ہے جس نے حضرات

کی دعا کو مستجاب کيا ہے جبکہ فرعون اور آِل فرعون کو غرق کيا ہے۔حضرت داؤد کے گناه سے درگزر کرتے 
ت ہوئے ان کی توبہ قبول فرمائی، اپنی رحمت اور اور دوسروں کيلئے (تذکر) ياد آوری کيلئے۔حضرت اسماعيل پر بہ

بڑی قربانی دی جبکہ وه تسليم ہوکر موت کيلئے جبين جھکا چکے تھے۔ تو نے ان کو آسانی، نجات اور سالمتی سے 
  پکارا يا مشرف کيا۔ 

تو وه ہستی ہے جس سے حضرت ذکريا نے بہت آہستہ سے يوں ندا دی:"پروردگار! ميری ہڈياں کمزور اور بال سفيد 
يری دعا کے سامنے شقی پروردگار نہيں ہوں"، اور پھر تو نے فرمايا: وه مجھےہوگئے ہيں"۔ تو نے فرمايا:"ميں بھی ت

  اپنے ذوق و شوق سے پکارتے تھے اور ميرے لئے خاضع اور خاشع تھے۔ 
تو وه ذات ہے جس نے مٔومنين اور عمِل صالح بجاالنے والوں کی دعائيں مستجاب کيں اور اپنے فضل و رحمت ميں 

  مزيد اضافہ فرمايا۔ 
هللا! تمام پکارنے والوں اور تيری طرف رغبت رکھنے والوں ميں سب سے پست تر قرار نہ دے۔ جس طرح اُن کی اے 

دعائيں مستجاب فرمائی ہيں، ميری دعا بھی قبول فرما۔ اُن کے صدقہ ميں اپنی پاکيزگی سے مجھے پاکيزه فرما اور 
گی اور موت کو بہترين قرار دے۔ مجھے خلف ِ صالح اچھے انداز ميں ميری نماز اور دعا قبول فرما۔ميری باقی زند

  قرار دے۔ 
ميری دعا سے ميری حفاظت فرما اور ميری اوالد کو صالح بنا۔ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ! جس طرح اپنے اولياء 

  اور اطاعت گزاروں کی اوالدوں کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی بھی حفاظت فرما۔ 
ھے ہوئے ہے او راپنی مخلوقات ميں سے ہر ايک کی دعا قبول کرنے والے، ہر سائل اے وه ذات جو ہرچيز پر نگاه رک

کے قريب! تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ اے وه ذات جس کے عالوه کوئی معبود نہيں! تو زنده اور ہميشہ رہنے واال 
ئی بھی اس کے ساتھ برابری يکتا اور بے نياز ہے۔ تو وه ذات ہے جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بيٹا اور کو

کا سزاوار نہيں ہے۔پروردگار! تجھے اپنے ان اسماء کا واسطہ جن کے ذريعے سے آسمانوں کو بلند کيا ہے اور زمين 
کا فرش پھياليا ہے، پہاڑوں کو کھڑا کيا ہے، پانی کو جاری کيا ہے، بادلوں اور شمس و قمر، ستارے، رات اور دن کو 

  خلوقات کو پيدا کيا ہے۔ مسخر کيا ہے اور تمام م
اے هللا! تيرے اس جمال اور عظمت کے طفيل سے سوال کرتا ہوں جس سے آسمان و زمين روشن ہيں، جس سے 

  تاريکياں بھی جگمگا اٹھی ہيں۔ 
  محمد وآِل محمدپر درود بھيج اور اُن کو اپنے خزانوں اور وسيع و عريض اور ہميشہ رہنے والے فضل سے نواز۔ 

يرے دل ميں حکمت کے ايسے چشمے جاری فرما کہ جن سے ميں اور وه بندے جن سے تو راضی ہے، پروردگار! م
  مستفيد ہوسکيں۔ آخری زمانے ميں متقين ميں سے ميرے لئے امام قرار دے، جس طرح حضرت ابراہيم کو امام بنايا۔ 

يں، اصالح کی جستجو کرنے بے شک تيرے ہی توفيق سے صالح لوگ کامياب ہوتے ہيں، عبادت گزار عبادت کرتے ہ
والے، احسان کرنے والے اور اچھے لوگ اصالح پاتے ہيں۔جو تيری بارگاه ميں عبادت کرنے والے ، تجھ سے ڈرنے 
والے، تيری ہدايت کے سبب تيری جہنم سے نجات پانے والے ہيں، تيری مخلوقات ميں سے ڈرنے والے ہی ڈرتے ہيں 

  ظالم ہالک ہونے والے اور غفلت سے کام لينے والے غافل ہی رہيں گے۔  اور اہِل باطل خساره پانے والے ہيں۔
پروردگار ! ميرے نفس کو متقی قرار دے کيونکہ تو اس کا موال اور سرپرست ہے۔ تو بہترين انداز ميں تزکيہ کرنے 

قت اپنی رحمت کی بشارت واال ہے۔ پروردگار! ان کيلئے راِه ہدايت کو روشن فرما اور تقوٰی کا انہيں الہام فرما۔مرتے و
سے نواز۔جنت کے بہترين طبقہ ميں جگہ نصيب فرما۔ زندگی اور موت کو بہترين قرار دے ۔ دنيا اور آخرت اور محل 

   )٩١:١٨۴،بحار١٧۶استقرار اور پناه گاه کو باعزت بنا۔بے شک تو سرپرست اور موال ہے۔(جمال االسبوع:
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  نماِز حاجت ميں آنحضرت کی دعا
داء عليہ السالم سے ہی روايت ہے کہ چار رکعت نماز بجا الئيں جس ميں قنوت اور بقيہ ارکان کو بہترين انداز سيد الشہ

ميں انجام ديں۔ پہلی رکعت ميں ايک بار سورئہ الحمد پڑھيں اور سات مرتبہ اس آيہ کی تالوت کريں :"خدا ميرے لئے 
  کافی ہے اور وه بہترين وکيل ہے"۔ 

  ک بار الحمد پڑھيں اور سات مرتبہ يہ آيہ تالوت کريں: دوسری رکعت ميں اي
"جو خدا چاہے وہی انجام پاتا ہے۔ اس کے عالوه کوئی قوت نہيں ہے ۔ اور تو خيال کرتا ہے کہ ميں مال و اوالد کے 

  اعتبار سے تجھ سے کم ہوں"۔ 
ه کوئی معبود نہيں، تيری ذات پھر تيسری رکعت ميں ايک مرتبہ الحمد پڑھيں جبکہ سات مرتبہ پڑھيں:"تيرے عالو

  پاکيزه ہے ۔ بے شک ميں ظلم کرنے والوں ميں سے ہوں"۔ 
  چوتھی رکعت ميں ايک مرتبہ الحمد پڑھيں اور سات مرتبہ يہ آيہ پڑھيں: 

  "ميں اپنے امور کو اسی کے حوالے کرتا ہوں کيونکہ وه اپنے بندوں سے آگاه ہے"۔ 
  پھر اپنی حاجات بيان کرتے تھے۔ 

  
   باب چھٹا

  خطرات اور بيماريوں سے نجات کيلئے آپ کی دعائيں

  
  دشمن سے مخفی رہنے کيلئے 
  خطرات کو دور کرنے کيلئے 

  جن و انس کے خطرات سے محفوظ رہنے کيلئے 
  دانتوں کے درد سے نجات کيلئے 

  پاؤں کے درد سے نجات کيلئے 
  پاؤں کے درد سے نجات کيلئے 

  دشمن سے مخفی رہنے کيلئے آپ کی دعا
اے وه ذات جس کی تعريف ہی کفايت کرنا ہے، جس کی شان ہی کفيل ہونا ہے اور جس کی توجہ رعايت کرنا ہے۔ اے 
وه ذات جو ہمارا مقصد اور ہماری غرض و غايت ہے۔ اے پليديوں اور نقصانات کے دور کرنے والے! مجھ سے تمام 

نس) دور فرما۔البتہ نورانی وجوداِت عاليہ ، سريانی اسماء ، يونانی قلموں اور عبرانی جہانوں کے دکھ درد(جن و ا
  کلمات کے طفيل سے اور جو کچھ الواح ميں بيان ہوچکا ہے۔ 

پروردگار!مجھے ہر نکالے گئے شيطان اور بغل ميں چھپے ہوئے دشمن سے، کينہ رکھنے والے دشمن سے،مخالف، 
  ے اپنی حفاظت ميں رکھ۔ اپنے گروه سے، اپنی امان اور پناه ميں رکھ۔ ضدی اور ہر حسد کرنے والے س

ميں تيری بارگاه سے شفا کا طلبگار ہوں۔اپنے کاموں کی انجام دہی کا تجھ سے ہی مطالبہ کرتا ہوں۔ تجھ ہی پر توکل 
کے مقابلہ ميں، ہر کرتا ہوں۔ اُسی سے مدد کا خواستگار ہوں۔ ہر ظالم کے ظلم کے مقابلہ ميں، ہر ستمگر کے ستم 

تجاوز کرنے والے کے تجاوز کے مقابلہ ميں ، ہر اذيت دينے والے کی اذيت کے مقابلہ ميں، تجھ ہی سے شکايت کرتا 
   )٢:١٢٢ہوں۔ پس هللا بہترين حفاظت کرنے واال اور بہترين رحم کرنے واال ہے۔(مکارم االخالق

  دفِع خطرات کيلئے آپ کی دعا
شنے واال مہربان ہے۔ اے زنده، اے ہميشہ رہنے والے، اے زندئہ جاويد، اے ہميشہ پائنده باد، اےهللا کے نام سے جو بخ

غموں کی تاريکيوں کو دور کرنے والے، اے دکھوں سے نجات دينے والے، اے رسولوں کے بھيجنے والے، اے 
  سچے وعدوں والے! 

تو ميرے اور ميری راه پر چلنے والوں ، ميرے باِر اٰلہا! اگر تو مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے 
بھائيوں، ميرے شيعوں کے گناہوں سے درگزر فرما۔ميری صلب ميں آنے والوں کو پاکيزه فرما۔ اے بہترين رحم کرنے 

والے! تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، ہمارے آقا حضرت محمد اور اُن کی آل پر درود بھيج۔(مہج 
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   )٩۴:٢۶۵،بحار١١الدعوات:

  و انس کے خطرات سے محفوظ رہنے کيلئے آپ کی دعاجن 
امام حسين عليہ السالم سے روايت ہے ، وه فرماتے ہيں کہ جب بھی ميں يہ کلمات زبان پر جاری کرتا ہوں تو تمام جن 

  و انس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں: 
بر اسالم کے طريقہ پر، باِر اٰلہا! اپنی هللا کے نام سے، اُس کی مدد سے، خدا کی طرف سے، اُس کی راه ميں، پيغم

قوت، طاقت اور قدرت سے مجھے ہر دھوکہ دينے والے ،ہر فاجر کے مکروفريب سے محفوظ فرما کيونکہ نيکو 
کاروں کو دوست اور اچھے لوگو ں کو پسند کرتا ہوں۔ پيغمبر حضرت محمد اور اُن کی آل پر درود 

   )٩۵:٢٢٠بھيج۔(بحار

  ی دعادانتوں ميں درد ک
  لکڑی يا لوہے کے ٹکڑے کو دانتوں پر رکھ کر سات مرتبہ يہ دعا پڑھيں: 

"شروع هللا کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے ۔نہايت تعجب ہے کہ ايک کيڑا جو منہ ميں ہے، ہڈی کھاتا 
 ہے۔هللا کے سوا کوئی عبادت کے ہے، خون پيتا ہے۔ ميں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ هللا شفا دينے واال اور کفايت کرنے واال

  الئق نہيں۔سب تعريفيں هللا کيلئے ہيں جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے۔ 
جب تم نے ايک شخص کو قتل کرکے چھپايا۔ هللا آشکار کرنے واال ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ ہم نے کہا اس گائے کا 

ده کرتا ہے اور تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا ہے تاکہ تم غور ايک حصہ اس مرده کو مارو۔ اسی طرح هللا تعالٰی مرده کو زن
   )٢:٢٧٢کرو۔(مکارم االخالق

  پاؤں کا درد دور کرنے کيلئے
امام سجاد عليہ السالم سے مروی ہے کہ ايک شخص نے امام حسين عليہ السالم سے پاؤں ميں درد کی شکايت کی اور 

جس کی وجہ سے نماز ادا کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ امام حسين کہا کہ ميرے پاؤں ميں شديد درد محسوس ہوتا ہے 
  عليہ السالم نے ارشاد فرمايا کہ دعا کيوں نہيں پڑھتے؟کہا کيا پڑھوں؟ 

  آپ نے ارشاد فرمايا کہ جہاں درد محسوس ہوتا ہے، وہاں ہاتھ رکھ کر يہ دعا پڑھو: 
  وآلہ وسلم پر سالم"۔  "هللا کے نام سے اور اُس کی مدد سے، رسول هللا صلی هللا عليہ

  پھر يہ پڑھو: 
"اور اُنہوں نے هللا کی قدر نہ جانی جيسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے اور قيامت کے دن تمام زمين اُس کے قبضہ 

ميں ہوگی اور آسمان اُس کے دائيں جانب لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وه ذات پاک اور بلند تر ہے اُس سے جو وه شريک 
   )٩۵:۵٨حارٹھہراتے ہيں"۔(ب

  پاؤں کا درد دور کرنے کيلئے
امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:ميں امام حسين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر تھا۔ ايک شخص بنی اُميہ سے 

فرزند ِ رسول! پاؤں کے درد کی وجہ سے آپ ’جو ہمارے شيعوں ميں سے تھا،نے آپ کی خدمت ميں آکر عرض کيا:
۔آپ نے فرمايا: ميری دعا کو کيوں نہيں پڑھتے؟ عرض کيا کہ فرزند ِ رسول! ميں کيا ‘ضر نہ ہوسکاکی خدمت ميں حا

  پڑھوں؟ فرمايا پڑھو: 
"ہم نے آپ کو فتح مبين بخشا تاکہ گذشتہ و آئنده خطاؤں کو بخشا جائے اور اپنی نعمت کو آپ پر کامل کرے اور سيدھی

رت عطا کرے۔ ابتداء وہی ہے جس نے مٔومنوں کے دلوں ميں سکون نازل راه کی ہدايت کرے اور هللا آپ کو غالب نص
  کيا تاکہ ان کے ايمان ميں اضافہ ہو۔ زمين و آسمان کے لشکر خد اکيلئے ہيں اور خدا داناو حکمت واال ہے۔ 
ں گے اور تاکہ مٔومن اور مٔومنات بہشت ميں، جس کے اندر نہريں جاری ہيں، داخل کئے جائيں۔ وه اس ميں ہميشہ رہي

ان کے گناہوں کو بخشا جائے۔ يہ هللا تعالٰی کے نزديک بڑی کاميابی ہے اور منافقوں اور مشرکوں کوجو هللا تعالٰی کے 
  بارے ميں بدگمان 

ہيں، ان کی بدگمانی ثابت ہوچکی ہے۔ هللا نے ان پر غضب کيا اور ان پر لعنت کی ہے اور ان کيلئے دوزخ تيار کی ہے 
   )٣٣گہ ہے۔ هللا کيلئے زمين و آسمان کی فوج ہے اور هللا غالب اور حکمت واال ہے"۔(طب اآلئمہ :اور وه بدترين ج
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   ساتواں باب

  اياِم مبارک ميں آنحضرت کی دعائيں

  

  عرفہ کے روز آپ کی دعا

ور تمام تعريفيں اُس ذات کے ساتھ خاص ہيں جس کے فرمان سے کوئی حکم عدولی کرنے واال نہيں۔ اُس کی عطا ا
بخشش کو روکنے واال نہيں اور اُس کی مخلوق کی طرح کوئی صانع نہيں۔ وه وسيع پيمانے پر سخاوت کرنے واال ہے۔ 

  اُس نے مختلف اجناس کو پيدا کيا۔ 
پھر اپنی مخلوقات کے نظام کو حکمت سے محکم کيا۔ مختلف گروه اس سے مخفی نہيں ہيں جبکہ امانتيں اُس کے پاس 

ه بھوکوں کی مدد کرنے واال، ہر کام کرنے والے کو اُس کی محنت کا صلہ ضرور ديتا ہے۔ ہر آه و ضائع نہيں ہوتيں۔و
زاری کرنے والے پر رحم ضرور کرتا ہے۔ تمام خوبيوں اور اچھائيوں کا نازل کرنے واال وہی ہے۔ اُسی نے قرآن مجيد

  کو چمکنے والے نور کے ساتھ اتارا ہے۔ 
جات کو بلند کرنے واال، مصيبتوں اور سختيوں کو ٹالنے واال ہے۔ وہی جابروں اور ستم وہی دعاؤں کا سننے واال، در

کاروں کو تباه کرنے واال اور خاموش کرنے واال ہے۔وہی آه و زاری کرنے والے کے آنسوؤں پر رحم کرنے واال ہے۔ 
ئی شے اس کے ہم پلہ نہيں۔ اُسہر مصيبت زده کی مصيبت کو دور کرنے واال ہے۔ اُس کے عالوه کوئی معبود نہيں۔ کو

  جيسا کوئی بھی نہيں۔ وه سننے واال، ديکھنے واال، مہربان، خبر رکھنے واالاور ہر شے پر قادر ہے۔ 
اے پروردگار! ميں بڑے اشتياق سے تيری بارگاه ميں آيا ہوں اور تيری ربوبيت کی گواہی اس انداز ميں ديتا ہوں کہ تو 

شت تيری طرف ہی ہے۔ ذکر ہونے سے پہلے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہی ميرا رب ہے اور ميری بازگ
مجھے مٹی سے پيدا کيا ہے۔پھر مجھے اپنے آباء و اجداد کے صلب ميں قرار ديا، حاالنکہ ميں زمانہ کی نيرنگيوں اور 

  قل ہوتا چالگردِش ايام کی سختيوں سے محفوظ تھا۔ يہاں تک کہ گزشتہ ايام کے ساتھ ساتھ نسل در نسل منت
  آيا۔ 

پھر مجھے اپنی محبت اور مہربانی اور احسان کرتے ہوئے ايسے ايسے لوگوں کی طرف نہيں دھکيال جنہوں نے 
تيرے عہد کو توڑا اور تيرے رسولوں کو جھٹاليا۔خدايا!ميں تيرا مشتاق اور تيرا اپنے پروردگار ہونے کا اقرار کرتا 

ميری بازگشت ہے۔ ميرے وجود سے پہلے تو نے اپنی نعمتوں کا آغاز کيا اور ہوں اور گواہی ديتا ہوں اور تيری طرف 
مجھے خاک سے پيدا کيا۔پھر مجھے صلب ِ پدر ميں ساکن کرديا اور زمانے کی سختيوں اور سال و ماه کی گردشوں 

  سے امن ميں رکھا۔ 
تاريکيوں کے درميان قرار ديا۔  پھر مجھے بہنے والے پانی سے پيدا کيا۔ مجھے گوشت، پوست اور خون کی سہ گانہ

ميری خلقت پر نہ مجھے گواه بنايا اور نہ ہی ميری خلقت کرنے ميں مجھ سے مدد چاہی ہے۔پھر مجھے صحيح و سالم 
دنيا ميں بھيجا اور ابتدائے پيدائش ميں جب ميں بچہ تھاتو ميری حفاظت فرمائی ۔ پھر مجھے انتہائی مرغوب دودھ سے 

  غذا فراہم کی۔ 
سے عشق کرنے والوں کے دلوں کو ميری طرف موڑ ديااور انتہائی مہربان اور شفيق ماؤں کو ميری کفالت کی مجھ 

ذمہ داری سونپی۔مجھے جنات کے شر سے محفوظ رکھا۔ مجھے کمی بيشی سے بچائے رکھا۔ پس اے رحم کرنے 
  والے، بخشنے والے! تو ہی بڑا ہے۔ 

ھے اپنی وسيع و عريض نعمتوں سے نوازا۔ پھر مجھے سال بہ سال بڑا پھر جيسے ہی گفتگو کرنے کے قابل ہوا، مج
کيا، يہاں تک کہ ميری فطرِت سليم کامل ہوگئی۔ ميری سرشت نقطہ اعتدال پر آگئی۔پھر مجھے اپنی معرفت الہام کرکے 

  اپنی حجت کو واجب کيا اور مجھے اپنی فطرت کی عجيب و غريب رعنائيوں سے حيرت زده کرديا۔ 
ن و آسمان ميں اپنی عجيب و غريب مخلوقات سے ميری آنکھيں کھول ديں اور مجھے اپنے ذکر، شکر، عبادت پھرزمي

اور اپنی اطاعت کے واجب ہونے سے آگاه کيا۔پھر مجھے ماجاء بہ النبی کی تعليم دی، اپنی مرضات کے حصول ميں 
  احسان کئے۔ آسانی قرار دی۔ان تمام مراحل ميں اپنی مدد اور مہربانی سے مجھ پر 

پھر جب مجھے بہترين سرشت سے پيدا کيا تو مجھے يکے بعد ديگرے نعمتيں دينے سے گريز نہيں کيااور مجھے 
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مختلف طريقوں سے رزق و ضرورياِت زندگی سے نوازا۔پھر ہميشہ اور اپنے عظيم الشان احسان سے تمام نعمتوں کو 
  کامل اور مصيبتوں کو مجھ سے دور رکھا ہے۔ 

ميری جہالت اور تيری بارگاه ميں جسارت بھی تجھے اپنے قريب کرنے والی راہوں کی ہدايت کرنے سے نہيں اے هللا!
روک سکی۔ اگر تجھے پکاروں تو ميری پکار کو قبول کرتا ہے اور اگر تجھ سے سوال کروں تو تو عطا کرتا ہے، اگر

ا شکر بجا الؤں تو نعمتوں ميں اضافہ کرتا ہے۔ تيری اطاعت کروں تو مجھے شکر گزاروں سے قرار ديتا ہے۔ اگر تير
  يہ سب کچھ تيری نعمتوں کی تکميل اور مجھ پر تيرے احسانات کی وجہ سے ہے۔ 

اے وجود ميں النے والے،لوٹانے والے، تعريف والے، عظمت و جاللت والے، تيری ذات پاک ہے۔ تيرے نام مقدس ہيں 
ار! ميں تيری کس کس نعمت کو شمار کروں اور ذکر کروں يا ميں تيری اور تيری نعمتيں عظيم الشان ہيں۔ اے پروردگ

کس عطا کا شکر بجا النے کی جسارت کرسکتا ہوں۔اے پروردگار! جو مجھ سے سختی اور بد حالی کو دور کيا ہے، يہ
  اس خوشحالی سے کہيں بہتر ہے جو مجھے عطا کی ہے۔ 

گہرائيوں سے اور يقين محکم سے، خالص توحيد پرستی پر اور اے پروردگار! ميں گواہی ديتا ہوں اپنے ايمان کی 
چھپے ہوئے ضمير کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے نور کے جاری ہونے کی جگہوں سے اور اپنی جبين پر پڑی سلوٹوں 

  کے اسرار کے ساتھ۔ 
و لبوں کے اپنے تنفس کے جاری، اپنی ناک کے نرم غضروف، اپنے کان کے پردوں ميں سوراخ اور جو کچھ ميرے د

ساتھ مال ہوا اور لگا ہوا ہے، اپنی زبان کی گردش اور اپنے منہ کے کھلنے اور بند ہونے کی جگہوں اور اپنی داڑھوں 
کے اُگنے کی جگہوں، اپنی گردن کے اطناب ، اپنے کھانے اور پينے کی نگلنے کی جگہوں ، اپنے مغز کی مضبوط 

سينہ کے تمام مشموالت، اپنے دل کی زندگی کے تمام وترات، اپنے جگر کھال ، اپنی شہ رگ کی تمام رطوبتيں ، اپنے 
کے تمام منافذ و متعلقات اور جسے ميری پسليوں نے گھيرا ہوا ہے اور اپنے جوڑوں کے بند، اپنی انگليوں کے 

ی پوروں، اپنی گرفت کے تمام امور اور ميرا خون، ميرے بال اور ميری کھال، ميرے عصب اور ميرے قصب، مير
ہڈياں اور ميرا گوده، ميری شريانيں اور اپنے تمام اعضاء اور وه سب کچھ جو ميں نے اياِم شير خوارگی ميں حاصل کيا
ہے، جو کچھ مجھ سے زمين اٹھاتی ہے، ميری نيند اور بيداری، سکون اور حرکت ، اپنے رکوع کی حرکات اور سجود

ردش کے دوام تک لمبی عمر پاؤں اور تيرے شکر کی کوشش کروں پر تجھے گواه بناتا ہوں۔اگر ميں ليل و نہار کی گ
کہ صرف تيری ايک نعمت کا شکر ادا کرسکوں تو ميں تيرے احسان و منت کے بغير نہ کرسکوں گا۔ اس کے سبب 
سے نعمت ہائے جديده کا شکر اور تيری ثناء کا حق ادا ہوحتٰی کہ ہميشہ تيری تعريف کرتا رہوں، تب بھی تيرا شکر 

  ير تيرے احسان و انعام کے ناممکن ہے۔ بغ
اگر ميرے سميت تمام شمار کرنے والے تيری گذشتہ اور آئنده نعمتوں کو عدد اور زمانہ کے اعتبار سے شمار کرنا 

چاہيں بھی تو ہرگز شمار نہيں کرسکتے۔ يہ کام ہماری پہنچ سے بہت دور ہے کيونکہ تو نے اپنی کتاِب ناطق ميں سچی 
  ے وضاحت کردی ہے کہ:"اگر ميری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہوتو شمار نہيں کر سکتے"۔ خبر ديتے ہوئ

اے پروردگار! تيری کتاب اور تيرا کالم حرف بہ حرف درست ہيں۔ تيرے انبياء اور رسولوں نے جو کچھ ان پر وحی 
ہے۔ عالوه ازيں ميں انتہائی کيا اور جس دين کو ان کيلئے معين کيا ہے، اس کو انہوں نے بطوِر احسن پہنچايا 

  سنجيدگی، کوشش اور تمام تر طاقت کو بروئے کار الکر گواہی ديتا ہوں اور يقين محکم سے کہہ رہا ہوں۔ 
تمام تعريفيں هللا تعالٰی کيلئے ہيں جس نے اپنے لئے بيٹا قرار نہيں ديا تاکہ وه اس سے وارث ٹھہرے۔ بادشاہی ميں کوئی 

ه مخلوق ميں اس کی ضد پر اتر آئے۔ ُرسوا کرنے ميں اُس کا کوئی سرپرست نہيں ہے جو اس کا شريک نہيں تاکہ و
مخلوقات کے نظام کوچالنے ميں اس کی مدد کرے۔وه پاک و پاکيزه ہے۔اگر دو خدا ہوتے تو جہان فساد کی لپيٹ ميں 

ے نياز ہے۔ وه کسی کا باپ ہے اور نہ آکر تباه و برباد ہوجاتا۔ پس هللا پاک ہے۔ وه واحد ہے، يکتا، ہے، تنہا ہے۔ وه ب
  کسی کا بيٹا اور کوئی بھی اُس کے برابر نہيں۔ 

تمام تعريفيں هللا سبحانہ کے ساتھ خاص ہيں۔ ايسی تعريف جو اس کے مقرب مالئکہ اور انبياء مرسلين کی تعريف کی 
 پر اور اُن کی پاک و پاکيزه اوالد پر۔  برابری کرے۔ هللا تعالٰی کے درودوسالم ہوں برگزيده حضرت محمد خاتم االنبياء

يہاں پر امام عليہ السالم نے لہجہ بدال۔ دعا ميں بہت زياده رقت پيدا ہوگئی اور خود امام عليہ السالم کی آنکھوں سے بھی
  آنسو جاری ہوگئے۔ فرمانے لگے: 

ور مجھے تقوٰی اختيار کرنے کی"اے پروردگار! مجھے خود سے ڈرنے واال قرار دے۔ گويا ميں تجھے ديکھ رہا ہوں ا
سعادت سے بہره مند فرما۔ اپنی نافرمانيوں اور گناہوں کے بدلہ ميں مجھے بد بخت قرار نہ دے۔ اپنی قضاء و قدر ميں 

ميرے لئے اچھائی قرار دے، يہاں تک کہ جلدی آنے والی چيز ميں تاخير اور تاخير سے آنے والی چيز ميں جلدی 
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  عث نہ ہو۔ ميرے لئے دلچسپی کا با
اے پروردگار! مجھے بے نيازی کی دولت سے ماالمال فرما۔ دل کو يقين محکم عطا فرما۔ عمل بجاالنے ميں اخالص 
مرحمت فرما۔ آنکھوں ميں نور کی شمعيں روشن فرما۔دين ميں بصيرت عطا فرما۔ اپنے اعضاء و جوارح سے صحيح 

اعت اور بصارت کو ميرے لئے بہترين وارث قرار دے۔ مجھ پرمعنوں ميں استفاده کرنے کی توفيق عطا فرما۔ميری سم
ظلم کرنے والے کے مقابلہ ميں ميری مدد فرما۔ اس سے انتقام لينے اور ميری ضرورت کو اس ظالم سے چھيننے کی 

  توفيق عطا فرمااور اس عمل ميں ميری آنکھوں کو منور فرما۔ 
ب پر پرده ڈال ۔ ميری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مجھے اے پروردگار! ميری مشکالت کو برطرف اور ميرے عيو

  شيطان سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی ذمہ داريوں سے مجھے دور فرما۔ 
  دنيا اور آخرت ميں مجھے بلند درجہ عطا فرما۔ 

اے پالنے والے! حمد تيرے ہی ساتھ خاص ہے کيونکہ تو نے مجھے پيدا کيا، پھر ميرے لئے سماعت و بصارت کو 
ديا۔ اسی لئے حمد تيرے ساتھ خاص ہے کہ مجھ پر رحمت کرتے ہوئے مجھے صحيح و سالم پيدا کيا۔جبکہ تو  قرار

  ميری خلقت سے بے نياز ہے۔ 
اے هللا! تونے مجھے بے عيب پيدا کيا اور ميری فطرت کو متوازی قرار ديا۔ مجھے ايجاد کيا اور ميری صورت کو 

ی کرتے ہوئے سالمتی اور عافيت عطا فرمائی۔ پروردگارا! جو کچھ ميرے سپردحسين بنايا۔ اے پروردگار! مجھ پر نيک
کيا، اس کی حفاظت کرنے کی توفيق بھی مرحمت فرمائی۔باِر اٰلہا! تو نے مجھے نعمتيں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ 

دگار!مجھے ہدايت بھی فرمائی ہے۔اے پروردگار! مجھے منتخب کيا اور مجھے ہر اچھائی سے بھی نوازا۔اے پرور
خوراک فراہم کی اور مجھے سيراب کيا۔ اے رب! مجھے دوسروں سے بے نياز کيا اور مجھے عزت کے سرمايہ سے

  بھی نوازا۔اے رب! ميری مدد بھی فرمائی اور مجھے عزيز و گرامی قدر بھی بنايا۔ 
ک آسانياں قرار ديں۔محمد و آِل اے پروردگار! مجھے لباِس کرامت پہنايا اور اپنی ايجادات ميں ميرے لئے کافی حد ت

محمدپر درود بھيج اور زمانے کی مشکالت اور حوادِث ليل و نہار ميں ميری مدد فرما۔ دنيا کی ہولناکيوں اور آخرت کی
  سختيوں اور مشکالت سے مجھے نجات عطا فرما۔زمين ميں ظالموں کے شر سے ميری مدد فرما۔ 

تو ميری سرپرستی فرما۔ جس سے ميں ڈرتا ہوں، ميری حفاظت فرما۔ ميری  يا باِر اٰلہا! جس سے ميں خوفزده ہوں ،
جان و دين کو اپنی پناه ميں رکھ۔ دوراِن سفرميری حفاظت فرما۔ميرے خاندان، ميرے مال اور ميری اوالد ميں سے 

ں ذليل جبکہ مجھے بہترين جانشين عطا فرما۔ مجھے عطا کئے گئے رزق ميں برکت نازل فرما۔ مجھے اپنی بارگاه مي
لوگوں کی نگاہوں ميں عزت دار بنا۔مجھے جن و انس کے شر سے سالمتی عطا فرما۔ مجھے ميرے گناہوں کی وجہ 
سے ذليل و رسوا نہ فرما۔ ميرے بُرے باطن کی وجہ سے مجھے رسوا نہ فرما۔ اعمال کے ذريعے ميری آزمائش نہ 

  نے غير کی سرپرستی ميں نہ دے۔ فرما۔اپنی نعمتوں کو مجھ سے سلب نہ فرما اور مجھے اپ
اے هللا! مجھے اپنے قرابت داروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ کہ وه مجھ سے قطع رحمی کريں۔ نہ ہی اجنبيوں کے 
حوالے کرنا، نہ ہی کمزوروں کے حوالے فرمانا،حاالنکہ تو ميرا سرپرست ہے اور ميرے امور کی باگ ڈور تيرے 

  کايت کرتا ہوں اپنی مسافرت کی اور گھر سے دور ہونے کی۔ پاس ہے۔ميں تيری بارگاه ميں ش
جن لوگوں کے حوالہ ميرے امور کی باگ ڈور دی ہے، مجھے کم قيمت سمجھنے کی، اے رب! مجھ پر اپنا غضب 

نازل نہ فرما۔ البتہ تيرے غضب کے عالوه مجھے کسی سے خوف نہيں ہے۔ عالوه ازيں کہ تيری عافيت کی وسعتيں 
ال ہيں۔ميں تيرے اس نور کے طفيل سوال کرتا ہوں جس کے ذريعے سے زمين اور آسمان روشن ہيں، ميرے شامل ح

تاريکياں چھٹی ہوئی ہيں اور اّولين و آخرين کے امور کی اصالح بھی اسی سے ہے۔ مجھے اپنی حالت ِغضب ميں 
  موت نہ دينا اور مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا۔ 

ں ہے کہ غضب کرنے سے پہلے راضی ہوجائے۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں۔اے مکہ اس لئے کہ تيرے اختيار مي
مکرمہ، مشعرالحرام، بيت عتيق اور اس خانٔہ کعبہ کے مالک جس ميں تو نے برکت قرار دی ہے اور اس کو لوگوں 

  کيلئے پُرامن جگہ قرار ديا ہے۔ 
ر کرتی ہے، اے وه ذات جس نے اپنے فضل سے اے وه ذات جو اپنے حلم کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں سے درگز

نعمتوں کے وسيع سلسلے پھيالرکھے ہيں، اے وه ذات جو اپنے کرم سے اجِرجزيل عطا فرماتی ہے، اے ميری مشکل 
گھڑی ميں پناه گاه! روِز آخرت ميں ميرا زاِد راه تو ہی ہے۔ اے ميری تنہائيوں ميں ميرے مونس و مددگار، اے ميرے 

ت، اے ميرے اور ميرے آباء و اجداد حضرت ابراہيم ، حضرت اسماعيل ، حضرات اسحاق و يعقوب ولی اور سرپرس
کے پروردگار، اے جبرائيل ، ميکائيل ، اسرافيل کے رب، اے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اُن کی 
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اے کٰھٰيعص، ٓطہ و ٰيسين اور برگزيده آل کے رب، اے تورات، انجيل، زبور اور قرآِن عظيم کے نازل کرنے والے، 
  قرآِن حکيم کے نازل کرنے والے۔ 

اے وه ذات جب زندگی کی دشوار گزار راہيں مجھے عاجز کرديں اور زمين اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ مجھ پر 
کا تنگ ہوجائے تو اس وقت تو ميری پناه گاه ہے۔اگر تيری رحمت ميرے شامل حال نہ ہوتی تو ميں کب کا ہالک ہوچ

 ہوتا اور دشمنوں کے مقابلہ ميں تو ہی مدد کرنے واال ہے۔ اگر تو ميری مدد نہ فرماتا تو ميں کب کا مغلوب ہوچکا ہوتا۔ 
اے وه ذات جس نے خود کو بلندی اور رفعت سے مخصوص کر رکھا ہے اور اولياء کو اپنی عزت سے بزرگوار 

شاہوں کے گلوں ميں ذلت و رسوائی کا طوق ڈاال گيا ہے اور ٹھہرنے ميں گرامی قدر بنايا۔ اے وه جس کے سامنے باد
وه اس کی سطوت کے سامنے لرزه بر اندام ہيں، اے وه ذات جو آنکھوں کی خيانت اور دل کے بھيدوں ، اس غيب سے 

  جسے روزگاِر زمانہ التا ہے، سب سے آگاه ہے۔ اے وه ذات جسے خود اس کے سوا کوئی نہيں جانتا۔ 
ين کو پانی پر جمايا اور آسمان کے ذريعے سے ہوا کو پابند کيا۔اے وه ذات جو باعزت ناموں واال اے وه جس نے زم

ہے، اے ختم نہ ہونے والے احسان کے مالک، اے وه ذات جس نے لق و دق صحرا ميں حضرت يوسف کی نجات 
اہی عطا کی۔ اے وه ذات جس نے کيلئے قافلہ کو روانہ کيا اور ان کو کنويں سے نجات دی، اُن کو غالمی کے بعد بادش

حضرت يوسف اور حضرت يعقوب کو اس حال ميں پلٹايا کہ غم يوسف ميں ان کی آنکھوں کی بينائی جاتی رہی اور وه 
  نابينا ہوگئے۔ 

اے حضرت ايوب سے مصيبتوں کو دور کرنے والے، اے ذبيح اسماعيل سے ابراہيم کے ہاتھ کو روکنے والے، اس 
ختم ہوجانے کے بعد، اے وه ذات جس نے حضرت ذکريا کی دعا مستجاب کرتے ہوئے حضرت بڑھاپے اور عمر کے 

يحيٰی سے نوازا اور ان کو تنہا نہيں چھوڑا۔اے حضرت يونس کو مچھلی کے پيٹ سے نکالنے والے ، اے وه ذات جس 
  ا۔ نے دريا کو دو لخت کرکے بنی اسرائيل کو نجات دی اور فرعون اور اُس کے لشکر کو غرق کي

اے وه ذات جس نے ہواؤں کو باراِن رحمت کی بشارت دينے والی بنايا، اے وه ذات جس نے مخلوق ميں سے نافرمانی 
کرنے والوں پر عتاب کرنے ميں جلدی نہيں کی، اے وه ذات جس نے طويل انکار کے بعد جادوگروں کو نجات دی، 

ق کھا رہے تھے جبکہ عبادت تيرے غير کی کرتے حاالنکہ وه تيری نعمتوں سے فيضياب ہورہے تھے اور تيرا رز
  تھے ۔وه اس کی مخالفت کرتے تھے ،اس کی ضد ميں آتے تھے اور اُس کے رسولوں کو جھٹالتے تھے۔ 

اے هللا! اے وه پہلے جس کيلئے ابتداء نہيں اور ہميشہ رہنے والے تيرے لئے انتہا نہيں۔ اے زنده اور اے ہميشہ رہنے 
زنده کرنے والے، اے وه ذات جو ہر نفس کو اپنے کئے کی ضرور سزا دے گا، اے وه ہستی جسوالے، اے ُمردوں کو 

نے شکر کی کمی کے باوجود مجھے محروم نہيں کيا، ميری بڑی خطاؤں پر بھی مجھے رسوا نہيں کيا۔ مجھے 
 يری حفاظت فرمائی۔ نافرمانی کرتے ديکھنے کے باوجود مجھے ذليل و رسوا نہيں کيا۔اے وه ذات جس نے بچپن ميں م

اے وه ذات جو بڑھاپے ميں رزق عطا فرماتا ہے، اے وه ذات جس کی عطاؤں کو ميں شمار نہيں کرسکتا اور جس کی 
نعمتيں بغير عوض کے ہيں۔ اے وه ذات جو مجھ سے اچھائی اور احسان سے پيش آيا جبکہ ميں تجھ سے برائی ،گناه 

جس نے شکر گزاری کی شناخت سے پہلے مجھے ايمان کی ہدايت فرمائی۔  اور نافرمانی سے پيش آتا ہوں۔ اے وه ذات
اے وه ذات جسے حالت ِ بيماری ميں پکارا تو مجھے شفا بخشی۔ عريان تھا تو مجھے لباس پہنايا۔ بھوکا تھا تو مجھے 

جاہل تھا تو زيوِر علم سے کھانا کھاليا۔ پياسا تھا تو مجھے سيراب کيا۔ ذليل و رسوا تھا تو محترم اور گرامی قدر بنايا۔
آراستہ کيا۔ اکيال تھا تو افرادی قوت سے نوازا۔ گھر سے دور تھا تو مجھے وطن کی طرف لوٹايا۔ دست نگر تھا تو 

مجھے دوسروں سے بے نياز فرمايا۔ اُس سے مدد کا طلبگار ہوا تو ميری مدد فرمائی۔ دوسروں سے بے نياز کيا، پھر 
  کيا اور ان تمام نعمتوں کے متعلق سوال نہيں کيا ليکن خود سے ہی مجھے عطا کيا۔  مجھ سے نعمتوں کو سلب نہيں

پس حمد تيرے ساتھ ہی خاص ہے۔ اے ميری خطاؤں سے درگزر کرنے والے، پريشانيوں کو دور کرنے والے، ميری 
کيا، ميرے دشمنوں  پکار کو قبول کيا اور ميرے عيوب کو چھپايا، ميرے گناہوں کو معاف کيا، ميری حاجت کو پورا

کے مقابلہ ميں ميری مدد فرمائی۔اے ميرے موال!اگر تيری نعمتوں کو، تيرے احسانات کو اور تيری گرانقدر عطاؤں کو
  شمار بھی کرنا چاہوں تو انہيں شمار نہيں کرسکتا۔ 

مجھ سے اچھائی  اے ميرے هللا!تو ہی نے تو مجھے انعامات سے نوازا، تو نے ہی مجھ پر احسانات کئے، تو نے ہی
کی، تو نے ہی مجھے فضيلت بخشی،تو نے ہی مجھ پر احسان کيا، تو نے ہی کامل کيا، تو نے ہی مجھے رزق ديا، تو 
  نے ہی مجھے اپنی عطاؤں سے نوازا، تو نے مجھے دوسروں سے بے نياز کيا، تو ہی ميری کفايت کيلئے کافی ہے۔ 

فرمايا، تو نے ہی مجھ سے درگزر کيا۔ تو نے ہی مجھے ٹھہرايا، تو تو نے ميری پرده پوشی کی، تو نے مجھے معاف 
  نے ہی مجھے عزت بخشی اور تو نے ہی ميری اعانت فرمائی۔ 
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تو نے ہی پشت پناہی کی، تو نے ہی تائيد کی، تو نے ہی مدد فرمائی، تو نے ہی شفا بخشی، تو نے ہی ہمت و سالمتی 
ميرے پروردگار! تو متبرک اور بلند تر ہے، ہميشہ کيلئے تعريف تيرے عطا کی، تو نے ہی عزت سے سرفراز کيا۔اے 

  ہی لئے سزاوار ہے، مسلسل شکر تيرے ذات سے ہی مخصوص ہے۔ 
اے ميرے معبود!پھر ميں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتاہوں۔ پس مجھے معاف فرما۔ ميں نے ہی خطا کی۔ وه ميں ہی ہوں 

واال ميں ہی ہوں۔ ميں ہی گناه پر کمر بستہ ہوا۔ مجھ سے ہی بھول ہوئی۔ ميں جس نے غفلت برتی۔ جہالت سے کام لينے 
نے ہی تيرے غير پر اعتماد کيا۔ ميں ہی شعوری طور پر گناه بجااليا۔ وعده دينے واال ميں ہی ہوں۔ وعده خالفی کرنے 

  واال بھی ميں ہی ہوں اور وعده توڑنے واال بھی ميں ہوں۔ 
پاس موجودتيری نعمتوں کے متعلق اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی فہرست لے کر اے ميرے معبود! ميں اپنے 

تيری بارگاه ميں آيا ہوں، پس تو مجھے معاف فرما۔ اے وه ذات جسے اپنے بندوں کے گناه نقصان نہيں پہنچا سکتے، 
ا الئے، اُسے اپنی اعانت اور البتہ وه لوگوں کی اطاعت سے بے نياز ہے اور بندوں ميں سے جو بھی اعماِل صالح بج

  رحمت سے کامياب فرماتا ہے۔پس حمد تيرے ہی ساتھ خاص ہے۔ 
اے معبود! تو نے مجھے حکم فرمايا، ميں نے تيری نافرمانی کی اور تو نے مجھے نہی کی، ميں مرتکب ہوا۔ پس ميں 

و قدرت ميں ہوں کہ تجھ سے مدد  ايسے ہوگيا ہوں کہ نہ بے گناه ہوں کہ عذر خواہی کروں اور نہ ہی اس طرح طاقت
  چاہوں۔ 

پس اے ميرے موال! ميں کس شے يا چيز کو لے کر تيرا سامنا کروں؟ کيا اپنے کانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے تيرا 
سامنا کروں يا اپنی بصارت کے ساتھ، يا اپنی زبان کے ساتھ، يا اپنے بازوؤں کے ساتھ؟ کيا ميرے پاس موجود سب 

؟اے ميرے موال! ميں نے ان سب سے تيری نافرمانی کی ہے۔ پس تيری حجت اور راستہ ميرے لئے کچھ تيرا نہيں ہے
  واضح ہے۔ 

اے وه ذات جس نے مجھے آباء و اجداد اور ماؤں کی ڈانٹ اور قبيلہ اور بھائيو ں کی سرزنش سے اور بادشاہوں کے 
ر وه مجھ سے مطلع ہوجاتے تو ہرگز عتاب سے محفوظ رکھا۔ اے ميرے موال! جس طرح تو مجھے جانتا ہے، اگ

  مجھے فرصت نہ ديتے اور مجھے دور کرديتے۔ مجھ سے رابطہ قطع کرليتے۔ 
اے موال و آقا! اسی لئے ميں تيری بارگاه ميں ذليل و رسوا اور کم مائع حاضر ہوں۔ نہ بے گناه ہوں کہ توبہ کروں اور 

و دليل رکھتا ہوں کہ اس سے استدالل کروں۔ يہ کہنے کی  نہ طاقت ور ہوں کہ مدد کا طلبگار بنوں اور نہ ہی حجت
حالت ميں بھی نہيں ہوں کہ گناہگار نہيں ہوں۔ بد عملی انجام نہيں دی ۔اے ميرے موال! اگر ميں انکار بھی کروں تو يہ 

ميرے  انکار مجھے کوئی فائده نہيں پہنچا سکتا اور يہ انکار کيسے ممکن ہے حاالنکہ ميرے تمام اعضاء و جوارح
  اعمال پر گواه ہيں۔ 

بالشبہ مجھے يقين کامل ہے کہ تو مجھ سے بڑے بڑے امور کے متعلق ضرور پوچھے گا، جبکہ تو ايسا عادل حاکم 
ہے جو ستم روا نہيں رکھتا ۔ تيری عدالت مجھے ہالک کرنے والی نہيں ہے۔ اس کے باوجود تيرے عدل سے بھاگتا 

اب بھی دے تو وه يقينا اتماِم حجت کے بعد ميرے گناہوں کی وجہ سے ہے ۔ ہوں۔ اے ميرے موال! اگر تو مجھے عذ
  ليکن اگر مجھے معاف کردے تو يہ تيرے حلم، سخاوت اور کرامت کی وجہ سے ہے۔ 

تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ تيری ذات پاک ہے۔ البتہ ميں ظلم کرنے والوں ميں سے ہوں۔ تيرے عالوه کوئی 
پاک ہے۔ ميں مغفرت کا طلب گار ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں۔ تو پاک و پاکيزه ہے۔ تحقيق  معبود نہيں ہے، تو

  ميں موحدين ميں سے ہوں۔تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے۔ ميں ڈرائے جانے والوں ميں سے ہوں۔ 
ھنے والوں ميں سے ہوں۔ تيرے تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے۔ بے شک ميں تيری بارگاه سے اُميد رک

عالوه کوئی معبود نہيں ، تو پاک ہے۔ ميں رغبت رکھنے والوں ميں سے ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے، تيری 
ذات پاک ہے۔ ميں تيری بارگاه سے سوال کرنے والوں ميں سے ہوں۔تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے۔ ميں 

ے واال ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک و پاکيزه ہے۔ ميں تکبير کہنے واال تيری تسبيح اور تہليل کرن
  ہوں۔تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو ميرا اور ميرے آباء و اجداِد اّولين کا بھی رب ہے۔ 

ہوئے ميں  اے پروردگار! يہ ميری ثنا ہے تيری بزرگوار بارگاه ميں اور ميرا اخالص تيری وحدانيت کا ذکر کرتے
اقرار کرتا ہوں ، تيری نعمتوں کو گنتے ہوئے، اگرچہ ميں اقرار کرتا ہوں کہ ان نعمتوں کو زياده، وسيع، پے در پے، 
ظاہر اور دائمی ہونے کی وجہ سے ميں شمار نہيں کرسکتا۔ زندگی کے آغاز سے جب تو نے مجھے پيدا کيا، خلق کيا 

برطرف، وسائِل زندگی کی فراوانی اور مصيبتوں کو دور، مشکالت ميں ہے، مجھے فقر سے بے نياز اور بدحالی کو 
آسانی اور بدن کو صحت اور دين ميں سالمتی کو مرحمت فرما۔اگر تمام دنيا والے اّولين و آخرين ميری مدد کريں، تب 
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  بھی تيری نعمتوں کو شمار کرنے سے ميں بھی اور وه بھی قاصر ہيں۔ 
م رب! تيری ذات پاکيزه اور عظيم الشان ہے۔ تيری نعمتوں کو گنا نہيں جاسکتا، تيری اے ميرے عظيم، کريم اور رحي

مدحت کی انتہا تک نہيں پہنچا جاسکتا۔ تيری نعمتوں کا بدلہ نہيں دياجاسکتا۔ محمد وآِل محمدپر درود بھيج۔ ہم پر اپنی 
  ہے، تيرے عالوه کوئی معبود نہيں۔  نعمتوں کو کامل اور اپنی اطاعت کرنے ميں سعادت مند فرما۔ تيری ذات پاک

اے هللا! تو مضطر اور مجبور لوگوں کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وه تجھے پکاريں ۔ مشکل گھڑی ميں راِه نجات 
اور مصيبت زده کی فرياد رسی، بيمار کو شفا، محتاج کو غنی، شکستہ دل کو تقويت، چھوٹوں پر رحم کرنے واال اور 

 جو کسی قسم کا سہارا نہيں رکھتے، تو اُن کی پناه گاه ہے۔تجھ سے بڑھ کر کوئی قوت واال نہيں۔  بڑوں کا مددگار ہے۔
تو عظيم الشان اور بڑا ہے۔اے اسيروں کو رہائی دينے والے، اے چھوٹے بچوں کو رزق دينے والے، اے ڈرے ہوئے 

ہے اور نہ ہی وزير، محمد وآِل  اور پناه کے طلبگار کو محفوظ کرنے والے، اے وه ذات جس کا نہ کوئی شريک
محمدپر درود بھيج۔ اس گھڑی ميں افضل ترين وه چيز جو اپنے بندوں ميں سے کسی ايک کو دی ہے، مجھے بھی عطا 
فرما۔ جيسے بخشی گئی نعمت اور بار بار عطاکرنا، آزمائش جسے دوسری طرف پلٹا ديتا ہے ، مصيبت کی گھڑی سے

  پکار کو سنتا ہے۔  راِه نجات پيدا فرماتا ہے اور
نيکی کو قبول کرتا ہے اور بُرے کاموں کو معاف کرديتا ہے۔ بے شک تو مہربان اور جاننے واال ہے، ہر چيز پر قادر 

  ہے۔ 
اے پروردگار! تو سب سے قريب ہے جسے پکارا گيا ہے۔ تو جلدی سے قبول کرتا ہے۔ تو عظيم الشان ہے۔ تو سب سے

تا ہے۔ تو سوال کئے جانے پر سب سے بہتر سنتا ہے۔اے دنيا و آخرت ميں مہربان اور زياده وسيع پيمانے پر عطا کر
دونوں جہانوں کے بخشنے والے! تيری طرح کسی سے سوال نہيں کئے گئے۔ جس طرح تيری بارگاه سے اُميديں 

ے سوال کيا، پس تو وابستہ کی گئيں، کسی اور سے نہيں کی گئيں۔ تجھے پکارا تو تو نے قبول فرمايا۔ تيری بارگاه س
نے عطا کرديا۔ ميں تيری طرف راغب ہوا، پس تو نے مجھ پر رحم فرمايا۔ تجھ پر بھروسہ کيا، تو نے نجات بخشی۔ 

  جب ميں تيری بارگاه ميں پناه گزين ہوا تو تو نے سرپرستی کی۔ 
طيب و طاہر اوالد پر درود پروردگار! اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اُن کی 

وسالم بھيج اور اپنی نعمتوں کو ہمارے لئے کامل فرما۔اپنی عطاؤں کو مبارک قرار دے۔ ہميں اپنے شکر گزاروں ميں 
  سے قرار دے۔ اپنی نعمتوں کو ياد کرنے والوں سے قرار دے۔ اے جہانوں کے پروردگار! قبول فرما۔ 

پس قدرت مند ہوا اور قدرت مند ٹھہرا۔پس غالب ہوا۔ نافرمانی کی گئی، پس اے پروردگار، اے وه ذات جو مالک ٹھہرا، 
تو نے پرده پوشی کی۔ تجھ سے مغفرت طلب کی گئی ، پس تو نے معاف فرمايا۔اے رغبت کرنے والوں کی آخری پناه 

  گاه اور اُميدواروں کی آخری اور انتہائی منزل، اے وه ذات جس کا علم ہر چيز کا احاطہ کئے 
  ے ہے اور تيری رحمت اور حلم کی وسعتيں ہر آنے والے کو گھيرے ہوئے ہيں۔ ہوئ

اے هللا! ميں اس گھڑی ميں تيری طرف متوجہ ہواہوں جس کو تو نے شرف بخشا اور عظمت دی۔ اپنے نبی اور رسول 
روشن چراغ اور تيری مخلوق ميں سے بہترين وجود، اپنی وحی کے امين جو بشارت دينے والے ، ڈرانے والے اور 

ہيں۔ حضرت محمد کے ذريعے سے، و ه ذات جس کے وجود سے مسلمين پر انعام کيا اور اُن کو عالمين کيلئے رحمت 
  قرار ديا ہے۔ 

اے پروردگار! محمد وآِل محمد پر ايسے درود بھيج جس طرح حضرت محمد اس کے اہل ہيں۔ اے عظيم الشان محمد 
يزه اوالد پر درود بھيج۔اپنے دامن عفو سے ہميں سرفراز فرما۔تو ہی وه ذات ہے اور ان کی برگزيده اور تمام پاک و پاک

جس کی بارگاِه رحمت ميں مخلوق کی انواع و اقسام کی آه و بکا بلند ہے۔ہميں بھی اس گھڑی ميں ہر خير وسعادت سے 
اس نور سے جس سے ، جسے اپنے بندوں ميں تقسيم کرتے وقت، اپنے مکمل حصہ سے سرفراز فرما۔ اس طرح اپنے 

بندوں کو ہدايت کرتا ہے، اپنی وسيع و عريض رحمت سے، عافيت اور سالمتی کے لباس سے مزين فرما۔ نازل شده 
  برکت سے ، وسيع و عريض رزق سے اے بہترين رحمت کرنے والے۔ 

ميں سے قرار دے۔ اے پروردگار! اس گھڑی ميں مجھے نجات پانے والوں، فالح پانے والوں اور فائده اٹھانے والوں 
ہميں مايوس لوگوں سے قرار نہ دے۔ ہميں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ تيری بارگاِه فضل و کرم سے لگی اُميدوں 

  کو خالی نہ لوٹا۔ ہميں مايوس نہ پلٹا اور نہ ہی اپنے دروازے سے واپس جانے والے لوگوں ميں سے قرار دے۔ 
ے قرار نہ دے اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطاؤں سے ہماری اے هللا!اپنی رحمت سے محروم لوگوں ميں س

اُميدوں کو مايوس نہ فرما۔ اے سب سے زياده سخاوت کرنے والے، اے سب سے زياده عزت والے، ہم بڑے اطمينان 
سے تيری بارگاه ميں آئے ہيں، تيرے بيت هللا الحرام ميں آئے ہيں، پس مناسک ِ حج بجا النے ميں ہماری مدد 
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ا۔ہمارے حج کو کامل فرما۔ ہم سے درگزر فرما۔ہميں عافيت و سالمتی سے نواز۔ہم ذلت و رسوائی کے اعتراف کے فرم
  ساتھ تيری بارگاه ميں ہاتھ پھيالتے ہيں۔ 

اے پروردگار!اس گھڑی ميں جو کچھ تيری بارگاه سے مانگا ہے، عطا فرما۔ تجھ سے مکمل سرپرستی کا طلبگار ہوں،
اس لئے کہ تيرے عالوه ميرا کوئی سرپرست نہيں۔ تيرے عالوه ميرا کوئی رب نہيں ہے۔ تيرا حکم  ميری کفالت فرما،

ہمارے اوپر نافذ ہے۔ تيرا علم ہميں چہار سو گھيرے ہوئے ہے۔ہمارے بارے ميں تيرے فيصلے عدل کے معيار پر 
  ہيں۔ہمارے لئے اچھائی کو مقدر فرما اور ہميں نيک لوگوں سے قرار دے۔ 

وردگار! اپنی جودو بخشش سے، اپنے عظيم الشان اجر، عالی شان کرامت اور ہميشہ رہنے والی آسائشوں کو اے پر
ہمارے لئے معين فرما۔ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ ہميں ہالک ہونے والوں کی ہالکت سے بچا۔ اپنی مہربانيوں 

  اور رحمتوں کو ہم سے نہ پلٹا ، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 
اے پروردگار! اس وقت ہميں ايسے لوگوں ميں سے قرار دے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا، سو تو نے عطا کرديا۔ تيرا 

شکر بجاالئے تو تو نے اپنی عطاؤں ميں اضافہ فرمايا۔ تيری بارگاه ميں تائب ہوکر آئے ، پس تو نے توبہ قبول فرمائی۔ 
  نے انہيں معاف فرماديا۔ تيرے حضور ميں اپنے گناہوں سے نادم ہوئے تو تو 

اے صاحب ِجالل و کرم!اے پروردگار! ہميں توفيقات مرحمت فرما اور ہماری تائيد فرما۔ ہميں محفوظ فرما۔ ہماری آه و 
زاری کو قبول فرما۔ اے بہترين وه جس سے سوال کيا گيا ہے اور اے بہترين رحم کرنے والے! جب تجھ سے رحم 

آنکھ جھپکنے کی حرکت اورآنکھوں کے اشارے اور جو کچھ نہاں خانوں ميں  طلب کيا جائے،اے وه ذات جس سے
مستقر ہے ، نہ وه جو دلوں ميں چھپا رکھا ہے، مخفی نہيں ہے۔تيرا علم ان تمام چيزوں کا احاطہ کئے ہے۔ تيرے حلم 

ہيں، بہت زياده  کی وسعتيں ان کے شامل حال ہيں۔ تيری ذات پاک اور بلند مرتبہ ہے۔ ان سب سے جو ظالمين کرتے
  بلند، تمام زمين و آسمان اور جو کچھ ان ميں ہے، سب تيری تسبيح و تقديس ميں مصروف ہيں۔ 

پس حمد، عزت اور بلندی تيرے ہی ساتھ خاص ہے۔ اے صاحب ِجاللت و اکرام اور فضل و احسان، بڑی بڑی نعمتوں 
رے رزق ميں اضافہ فرما ، ميرے بدن اور دين ميں والے، تو سخاوت کرنے واال کريم ہے، تو مہربان اور رحيم ہے۔مي

عافيت او سالمتی عطا فرما۔ ميرے خوف کو امن و سالمتی ميں بدل دے۔جہنم کی آگ سے مجھے آزادی عطا فرما۔ اے 
هللا!مجھے تدريجی موت سے محفوظ فرما اور مجھے کسی قسم کے دھوکے ميں نہ رکھ اور جن و انس ميں سے 

  ے دور رکھ۔ فاسقوں کے شر سے مجھ
پھر سيد الشہداء عليہ السالم نے آواز بلند کی، اس حال ميں کہ پورا چہره آسمان کی طرف ہے اور آنکھوں سے دو 

  مشکوں سے نکلنے والے پانی کی طرح آنسو جاری تھے۔ 
 اے سب سے زياده سننے والے، سب سے بہتر ديکھنے والے، اے سب سے جلدی ميں حسا ب کرنے والے، اے بہترين
رحم کرنے والے، محمد وآِل محمدپر درود بھيج۔ اے پروردگار!ميں درخواست گزار ہوں کہ فالں حاجت پوری ہو۔ اگر 
وه حاجت پوری ہوجائے ، پھر اگر باقی چيزوں سے محروم بھی کردے تو پروا نہيں۔ اگر اس مطلوبہ چيز کو روک لے

ں۔اے پروردگار! ميں سوال کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے تو باقی تيری عطا ئيں مجھے کوئی فائده نہيں پہنچا سکتي
نجات عطا فرما۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو وحده الشريک ہے۔ بادشاہی تيری ذات کيلئے سزاوار ہے۔حمد بھی 

  تيرے ہی ساتھ خاص ہے۔ تو ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے، اے رب، اے رب۔ 
ب يارب کہہ رہے تھے ۔ جو لوگ امام حسين کے اطراف و اکناف ميں روايت ہے کہ حضرت دعا کے بعد بار بار يار

اپنی اپنی دعاؤں ميں مصروف تھے، اپنی دعاؤں کو بھول کر سيد الشہداء عليہ السالم کے ساتھ دعا ميں مصروف 
ليہ السالم ہوگئے اور آمين کہنے لگے۔لوگ امام عليہ السالم کی دعا پر ہی اکتفا کر رہے تھے۔ اتنے ميں سيد الشہداء ع

کے رونے کے ساتھ لوگوں کے رونے کی آوازيں بھی بلند ہوئيں۔ چونکہ سورج غروب ہورہا تھا، لٰہذا لوگ سيد الشہداء 
  عليہ السالم کی سرپرستی ميں منٰی سے کوچ کرگئے۔ 

  دعا کا کچھ حصہ يوں نقل ہوا ہے: 
نکر فقيری ميں محتاج نہ ہوں۔اے پروردگار!ميں اے پروردگار! ميں ثروت مند ہونے کے باوجود فقير ہوں۔ پس ميں کيو

علم کی دولت کے باوجود جاہل ہوں، پس ميں کيونکر جہالت ميں جاہل نہ رہوں۔ اے پروردگار! تيری تدبيروں ميں 
اختالف اور مقدرات کا جلدی انجام پانا تيرے عارف بندوں کو روکے ہوئے ہے کہ وه تيرے عالوه کسی اور کی بخشش

  ھيں يا مشکالت ميں تيرے لطف سے نااُميد ہوں۔ پر اُميد رک
اے پروردگار! ميں مالئمت کا سزاوار ہوں جبکہ تيری بارگاه سے کرم و بزرگواری کی توقع ہے۔ اے پروردگار! 

ميرے ضعيف اور ناتوان وجود سے پہلے ہی خود کو لطف و مہربانی سے متصف فرمايا ہے، اب ميرے ضعيف وجود 
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  ں چيزوں سے محروم رکھے گا۔ کے بعد مجھے ان دونو
اے پروردگار! اگر کوئی نيکی مجھ سے انجام پائے تو يہ فقط تيرے فضل و کرم اور تيرے احسانات کی وجہ سے ہے ۔
اگر مجھ سے بُرا کام سرزد ہو تو وه تيری عدالت کی وجہ سے ہے۔ تو ميرے لئے حجت ہے۔اے هللا! تو مجھے کيسے 

جبکہ تو خود ميری سرپرستی کا ذمہ دار ہے۔ ميں کيونکر ظلم برداشت کروں جبکہبغيرکسی سرپرست کے چھوڑے گا 
  تو ميرا ناصر و مددگار ہے۔ميں کيونکر نااُميد اور مايوس بنوں جبکہ تو ميرے لئے بہت زياده مہربان ہے۔ 

ک رسائی ممکن اب ميں تيری بارگاه ميں اپنی فقيری کی وجہ سے متوسل ہوں اور کيسے متوسل نہ ہوں جبکہ تجھ ت
نہيں ہے يا ميں اپنے بُرے حاالت کی شکايت کيسے کروں جبکہ تو ميرے حاالت سے واقف ہے يا ميں کس طرح حاِل 
دل بيان کروں جبکہ تيرے لئے سب کچھ واضح ہے، يا يہ کيونکر ممکن ہے کہ تو ميری اُميدوں کو مايوسيوں ميں بدل 

ا دی گئی ہيں ، يا تو ميرے حاالت کو کيسے درست نہيں کر سکتا جبکہ دے جبکہ ميری اُميديں تيری بارگاه ميں پہنچ
  ميں کھڑا ہی تيری وجہ سے ہوں۔ 

باِر اٰلہا! ميری کثرِت جہالت کے باوجود تو کس طرح مجھ پر مہربان ہے ۔ ميرے پست اور گھٹيا کردار کے باوجود تو 
ب ہے جبکہ ميں تجھ سے دور ہوں۔ تو مجھ پر کسمجھ پر کس قدر رحم کرتا ہے۔ اے پروردگار!تو ميرے کس قدر قري

قدر مہربان ہے اور وه کون ہے جس نے مجھے تجھ سے چھپا رکھا ہے(اور تيرے ديدار سے محروم ہوں)۔ اے ميرے 
معبود! آثار کے اختالفات اور حاالت کے ردوبدل سے جان گيا ہوں کہ ميرے بارے ميں تو چاہتا ہے کہ تو اپنی ہرچيز 

پہچان کروائے تاکہ ميں تيرے حوالہ سے کسی چيز ميں جاہل نہ رہوں۔ اے ميرے معبود! جب بھی  کے ذريعے سے
مجھے اپنی کم مائيگيوں نے خاموش کيا ، تيرے کرم نے مجھے زبان بخشی اور جب بھی مجھے اپنی ذاتی اوصاف 

  نے مايوس کيا، تيرے احسانات نے مجھے اُميدوار کيا۔ 
نافذ العمل ، غالب اراده، کسی بولنے والے کيلئے بولنے کی اور کسی صاحب ِ حال کے اے ميرے معبود! تيرا حکم، 

  حاالت بيان کرنے کی گنجائش ہی کہاں چھوڑتے ہيں۔ 
اے پروردگار! کتنی بار اپنی اطاعت کی بنياد کھڑی کی اور حاالت ميں يقين محکم پيدا کيا ليکن تيرے نظاِم عدل نے 

ہے بلکہ تيرے فضل و مہربانی نے مجھے ان سے دور کرديا۔ اے هللا! تو مجھے اچھی  ميرے اعتماد کو منہدم کرديا
طرح جانتا ہے، اگرچہ ميں اطاعت گزاری ميں تسلسل نہيں پيداکرسکا ليکن ميرے دل ميں تيری محبت ہميشہ موجزن 

ر اراده نہ کروں حاالنکہ رہی ہے۔ اے ميرے هللا! ميں کيسے اراده نہ کروں حاالنکہ تو غالب ہے ۔ ميں کيسے عزم او
  تو حکم کرنے واال ہے۔ 

اے معبود! آثار ميں فکر کرنا تيرے ديدار سے دوری کا سبب ہے، پس مجھے اپنی خدمت پر مامور فرما جو مجھے 
تيرے قريب کردے۔ وه شے مجھے تيرے قريب کيونکر کرے گی جو اپنے وجود کيلئے تيری محتاج ہے۔ کيا تيرے غير

د و ظہور ہے جو تيرے لئے نہيں ہے کہ وه تيرے وجود کيلئے ظاہر کرنے واال ہو۔ تو کب غائب تھا کہکيلئے ايسا وجو
تيرے وجود کيلئے کسی رہنما کے محتاج ہوں۔ تو دور کب تھا کہ آثار کے وسيلہ سے تجھ تک پہنچيں۔ اندھی ہو وه آنکھ

  رہا جس ميں تيری محبت کا حصہ نہ ہو۔  جو تجھے اپنے لئے رقيب نہ ديکھے۔ اس بنده کا معاملہ نقصان ميں
اے معبود! تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمايا، پس مجھے جامہ نور اور بصيرت ہدايت کی طرف 
رہنمائی فرما کہ اس کے ذريعہ تيری طرف رجوع کروں جس طرح ميں اس ميں داخل ہوا ہوں کہ اس کی طرف 

  ت اس پر اعتماد کرنے سے برتر ہو۔ ديکھنے سے راز محفوظ رہے اور ميری ہم
اے معبود! ميری پستی تيرے سامنے ہے اور ميرے حال سے تو واقف ہے۔ تجھ سے تيری ذات تک رسائی کا طالب 
ہوں۔ تجھ سے ہی رہنمائی چاہتاہوں، پس ہدايت دے اپنی مشعل سے اپنی ذات کی طرف، اپنی بارگاه سے مجھے اپنا 

  سچا بنده قرار دے۔ 
  ا! مجھے اپنے علم کے خزانے سے علم عطا فرما۔ اپنے پردے سے مجھے چھپا لے۔ باِر اٰلہ

باِر اٰلہا! مجھے اپنے حقيقی مقربين ميں شمار فرما۔ اے معبود! مجھے اہِل جذب کی راه پر گامزن فرما۔ اے معبود! 
ے نياز فرما اور اضطرار مجھے اپنے اختيار کے ساتھ، غير کے اختيار سے، اپنی تدبير کے ساتھ غيرکی تدبير سے ب

  سے قرار عطا فرما۔ 
باِر اٰلہا! مجھے نفس کی ذلت سے باہر نکال۔ ميری موت سے پہلے مجھے شرک اور شک سے پاک رکھ۔ مدد کا طالب 
ہوں ، نصرت فرما۔ تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں، محروم نہ فرما۔ تيرے فضل کا 

اُميد نہ فرما۔ تجھ سے نسبت ديتا ہوں، دور نہ فرما۔تيرے در پر بيٹھا ہوں، نا اُميد نہ فرما۔ تيری رضا  طالب ہوں، نا
  مقدس ہے،اسے کسی علت کی ضرورت نہيں تو اس کيلئے ميری جانب کيسے علت ہوگی؟ 
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کيسے سودوزياں اے ميرے معبود! تيری ذات بے نياز ہے، يہاں تک کہ منافع خور تيری طرف بڑھتے ہيں۔ تو مجھے 
  سے بے نياز نہيں کرے گا۔ 

باِر اٰلہا! قضا و قدر نے مجھے خواہشمند بنا ڈاال ہے۔ شہوت کی طرف رغبت نے مجھے قيد کرديا ہے۔ پس ميری مد 
دفرما اور مجھے بابصيرت بنا اور اپنے کرم سے مجھے بے نياز کردے تاکہ ميں تالش اور طلب سے بے نياز 

جس نے اپنے اولياء کے قلوب کو نور سے منور کيا کہ تجھے پہچان ليا اور توحيد کا اقرار  ہوجاؤں۔تيری ذات وه ہے
کيا۔ تو وه ہے جس نے اغيار کو اپنے دوستوں کے دلوں سے خارج کيا کہ انہوں نے تيرے سوا کسی سے محبت نہيں 

تو ان کا ہادی ہے، جب ان  کی اور غير کی پناه ميں نہ گئے۔تو ان کا مونس ہے۔ جب دنيا والے وحشت زده ہوں،
  پرنشانياں عياں ہوئيں۔ 

جس نے تجھے کھويا، اُسے کيا مال؟ جس نے تجھے پايا، اُس نے کيا کھويا؟نقصان اٹھايا جو تيرے غير پر راضی ہوا 
ور اور يقينا خسارے ميں رہا،جو تيرا باغی ہوا۔تيرے غير کی اُميد کيسے کی جائے جبکہ تو نے اپنا احسان نہيں روکا ا

  تيرے غير سے کيسے طلب کريں جبکہ تو نے اپنی بخشش کی عادت نہيں بدلی۔ 
اے وه ذات جس نے اپنے عاشقوں کو محبت کی حالوت کا ذوق عطا کيا، پس وه تعلق کے ساتھ اُس کی بارگاه ميں رہے

ی بخشش کے ۔ اے وه ذات جس نے اپنے اولياء کو ہيبت کی پوشاک زيب تن کی اور وه اس کے سامنے گناہوں ک
طلبگار ہوئے۔ ياد کرنے والوں سے قبل تو ياد کرنے واال ہے۔تو احسان کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ عبادت گزاروں کی 

توجہ سے پيشتر تو اپنی عطا کے ساتھ سخاوت کرنے واال ہے۔ طلب کرنے والوں کی التجاسے پہلے تو بہت زياده عطا 
  سکتا ہے۔  کرنے واال ہے۔پھر کيوں قرض خواه ہم سنے مانگ

اے ميرے معبود!مجھے بال اپنی رحمت سے تاکہ ميں تيری بارگاه ميں آؤں اور مجھے اپنی محبت کے جذبے کے ساتھ
اپنی طرف کھينچ تاکہ اپنے دل کو تيرے حضور ميں پيش کروں۔اے ميرے معبود! ميری اُميد تجھ سے منقطع نہيں ہونی

خوف مجھ سے جدا نہيں ہونا چاہئے۔ ميں تيری اطاعت کروں۔  چاہئے کہ ميں تيری نافرمانی کروں جس سے ميرا
دنياوالوں نے مجھے تيری طرف دھکيال ہے۔ مجھے ميرے علم نے تيرے کرم کے نزديک کيا ہے۔باِر اٰلہا! ميں کيونکر

وسہ نااُميد ہوجاؤں جبکہ تو ميری آرزوؤں کا مرکز ہے اور ميں کيسے شک ميں مبتال ہوجاؤں جبکہ تجھ پر ميرا بھر
ہے۔اے معبود! کيسے عزت کا دعوٰی کروں جبکہ خاک و ذلت کو ميری فطرت ميں رکھا ہے اور عزت کا دعوٰی کيوں 

  نہ کروں جبکہ مجھے تجھ سے نسبت ہے۔ 
باِر اٰلہا! فقر کا احساس کيوں نہ کروں جبکہ تو نے فقيروں ميں ميرا مسکن بنايا ہے يا احساِس فقر کيوں کروں جبکہ تو 

  کرم سے مجھے غنی کرديا ہے۔ نے اپنے 
تيرے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں۔ تو نے ہر چيز کے سامنے اپنی ذات کو آشکار کرديا ہے تو کوئی شے تجھ سے 

  جاہل کيوں رہے؟ 
تيری ذات وه ہے جس نے ہر چيز کے ذريعہ اپنی معرفت کروائی ہے۔ پس ميں نے ہر چيز ميں تجھے عياں ديکھا۔ تو 

  ظاہر ہے۔  ہر چيز کيلئے
اے وه ذات جو اپنی مہربانی سے پائيدار ہوا۔اس کے نتيجہ ميں عرش اپنی ذات ميں پنہاں ہوا اور آثار کو بذريعہ آثار 
مٹا ديا۔منتشر اور غير محور اشياء کو افالک و انوار کے ذريعہ محور بخشا۔اے وه ذات جس نے عرش کے نورانی 

  ے سے آنکھيں عاجز ہيں۔ پردوں کو ايسا پيچيده بنايا جس کے ديکھن
اے وه ذات جو کمال ہے حسن و نورانيت کی ۔ تجلی نے اس کی عظمت سب پرسايہ فگن کی ہے۔ تو کيسے چھپتا جبکہ 

تو ظاہر ہے۔کيسے کہا جا سکتا ہے کہ تو غائب ہے جبکہ تو حاضرہے اور نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو ہر چيز پر قادر 
   )٩٨:٢١۶سزاوار ہيں۔(بحارہے۔ سب تعريفيں فقط تيری ذات کيلئے 

 

 

 فصل اّول 
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  فصل اّول
  آنحضرت کی دعائيں اور مناجات

  هللا تعالٰی کی تعريف اور توصيف ميں۔ 
  نماز اور خدا کے ساتھ ربط ميں۔ 

  دشمنوں کے خالف جہاد کے بارے ميں۔ 
  لوگوں کی مدح يا مذمت ميں۔ 

  مشکالت کے رفع ہونے اور حاجات کے بر النے ميں۔ 
  خطرات اور بيماريوں کے دور کرنے ميں۔ 

  مبارک ايام ميں۔ 
  

   پھال باب

  ّهللاٰ کی تعريف اور توصيف ميں

  
  ہر ماه کی پانچ تاريخ کو هللا سبحانہ کی تسبيح و تقديس 

  خدائے بزرگ و برتر کے حضور مناجات 
  حجر اسود کے قريب هللا تعالٰی سے رازونياز 

  اخالِق حسنہ کی طلب ميں 
  کی رغبت ميں آخرت 

  خالِف معمول کاموں سے بچنے کيلئے 
  مردوں کے لئے طلِب رحمت کرتے ہوئے 

  ہر ماه کی پانچ تاريخ ميں هللا تعالٰی کی تسبيح و تقد يس
پاک ہے وه ہستی جواعلٰی اور رفيع الدرجات ہے۔ پاک ہے وه ذات جو بزرگوار اور بلند مرتبہ ہے۔ پاک ہے وه ذات جو اس 

وئی بھی اس طرح نہيں ہے۔ کوئی ايک بھی اس کی برابری کی طاقت نہيں رکھتا۔ پاک ہے وه ذات جس کی طرح ہے کہ ک
  ابتداء علم سے ہے ،جو قابِل توصيف نہيں اور اس کی انتہا ايسی دانائی ہے جو کبھی فنا نہيں ہوگی۔ 

ی وجہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کو پانہيں پاک و منزه ہے وه ذات جو اپنی ربوبيت سے تمام موجودات پر برتری رکھتی ہے۔ يہ
سکتی اور کوئی عقل اُسے مثال ميں نہيں ال سکتی۔ وہم سے اُس کو تصور نہيں کرسکتے ،جس طرح زبان اُس کی توصيف 

  کرنے سے قاصر ہے۔ 
ہے وه  پاک ہے وه ہستی جو آسمانوں ميں بلند مرتبہ ہے۔ پاک ہے وه ذات جس نے اپنے بندوں کيلئے موت کومقرر کيا۔پاک

ذات جس کی بادشاہی قدرت مند ہے۔ پاک ہے وه ذات جس کی حکمرانی ميں کوئی عيب نہيں۔پاک ہے وه ذات جو ہميشہ سے 
   )٩۴:٢٠۵،بحار٩٢ہے اور رہے گا۔(دعوات:

  هللا تعالٰی سے مناجات کرتے ہوئے
ديجہ سالم هللا عليہا کی قبر کے روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم انس بن مالک کے ہمراه چل رہے تھے کہ حضرت خ

  پاس پہنچے تو روئے۔ پھر فرمايا: 
اے انس! مجھ سے دور چلے جاؤ۔ وه کہتا ہے کہ ميں امام عليہ السالم کی نگاہوں سے دور چال گيا۔ جب انہيں نماز پڑھتے 

  پڑھتے دير ہوگئی تو ميں نے سنا کہ يوں فرمارہے تھے: 
   ہے۔ پروردگارا! پروردگارا! تو ميرا موال

  اپنے اس بندے پر رحم فرما جو تيری بارگاه ميں پناه گزين ہے۔ 
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  اے عظيم الشان صفات والے! ميرا تجھ ہی پر بھروسہ ہے۔ 
  اُس کے لئے خوشخبری ہے جس کا تو موال ہے۔ 

ہے خوشخبری ايسے شخص کيلئے جو خدمت گزار اور شب زنده دار ہے۔ جو اپنی مشکالت کو اپنے رب کے سامنے رکھتا 
  اور جو چيزيں اپنے رب کے سامنے پيش کرتا ہے۔ 

کوئی دل ميں بيماری نہيں رکھتا بلکہ زياده تر اپنے موال سے محبت کی خاطر ۔بہرحال جو بھی غصہ اور پريشانی بارگاِه 
  ربوبيت ميں رکھی ہے، خدا جل شانہ نے سنی اور قبول فرمايا۔ 

ميں اُس کی بارگاه ميں رازونياز کرے، خدا اُس کو عزت بخشتا ہے اور اپنا کوئی بھی اگر اپنی پريشانيوں کو اندھيری رات 
  قرب عطا فرماتا ہے۔ 

  پھر اُس بندے کو ندا دی جاتی ہے۔ 
  اے ميرے بندے! تو ميری حمايت ميں ہے اور تونے جو کچھ بھی کہا ہے، ہم اُس کو جانتے ہيں۔ 

ہ ہم تيری آواز کو سن رہے ہيں۔آپ کی دعا ميرے قريب ہے اور ميرے فرشتے تيری آواز سننے کے مشتاق ہيں۔ کافی ہے ک
  پردوں ميں گردش ميں ہے۔ کافی ہے کہ ہم تيرے لئے حجاب کو ہٹا ديتے ہيں۔ 

اگر اُس کی جانب سے ہوا چلے تو زمين پر بيہوشی سی طاری ہوجائے۔مجھ سے طمع، ڈر اور حساب کے بغير مانگ 
   )۴۴:١٩٣کيونکہ ميں تيرا رب ہوں۔(بحار

  حجر اسود کے قريب اپنے رب سے رازو نياز
اے پروردگارا!تو نے مجھے نعمت سے نوازا ليکن مجھے شکر بجاالنے واال نہيں پايا۔ مجھے مصيبت کے ذريعے آزمايا 

  ليکن مجھے صابر و شاکر نہيں پايا۔ 
نے پر مصيبت ميں اضافہ نہيں اس کے باوجود شکر نہ بجا النے پر نعمتوں کو سلب نہيں فرمايا اور ميرے صبر نہ کر

  فرمايا۔ 
   )٣۵،عددالقويۃ:١:۴١۴پروردگارا! تيرے عالوه کسی کو عزت دار نہيں پايا۔(کشف الغمہ

  اخالِق حسنہ کی طلب ميں
پروردگارا! ہدايت يافتہ لوگوں کی سی توفيق عطا فرما ،پرہيزگاروں کے سے اعمال عطا فرما، توبہ کرنے والوں کی سی 

ا فرما، ڈرنے والوں کی سی خشيت عطا فرما، اہِل علم کی سی طلب عطا فرما، متقی اور زاہد لوگوں کی سی خيرخواہی عط
  زينت عطا فرمااور جزع و فزح کرنے والوں کا سا خوف عطا فرما۔ 

کر  پروردگارا! ہميشہ ميرے دل ميں اپنا خوف قرار دے جو مجھے گناه کرنے سے روکے اور تيرے فرامين پر عمل پيرا ہو
  تيری کرامت اور بزرگواری کا مستحق ٹھہر سکوں۔تيرے خوف سے تيری بارگاه ميں توبہ بجا الؤں۔ 

اورپھر تجھ سے محبت ميں اعمال کوخلوص سے بجاالؤں۔ اپنے کاموں ميں تجھ پر حسن ظن کرتے ہوئے تيری ذات پر ہی 
جو عظيم الشان ہے ۔ تمام حمد و ستائش اُسی کے  توکل کروں۔نور کے پيدا کرنے والی ذات پاکيزه ہے اور پاک ہے وه ذات

   )١۵٧ساتھ سزاوار ہے۔(مہج الدعوات:

  آخرت ميں رغبت اور توجہ طلب کرتے ہوئے
پروردگارا! مجھے آخرت ميں رغبت اور اشتياق عطا فرما تاکہ اس کے وجودکی صداقت سے اموِر دنيا ميں زہد کو اپنے 

  اندر محسوس کروں۔ 
اُموِر آخرت کی پہچان اوربصيرت عطافرما تاکہ ميں نيکيوں ميں اشتياق اور تيرے خوف کی وجہ سے پروردگارا! مجھے 

   )٢:۶٣گناہوں سے دورر ہوں۔(کشف الغمہ

  استدراج سے امن ميں رہنے کيلئے
ے اپنی پروردگارا! مجھے اپنی عطا کرده نعمتوں سے غافل نہ فرمانا تاکہ ميں تيرے عذاب کی راه پر چل نکلوں اور مجھ

   )٢۴ناراضگی سے ادب نہ سکھانا۔(درة الباہره:

  ُمردوں کيلئے طلِب رحمت کرتے ہوئے
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پروردگارا!اے ان فنا ہونے والی ارواح کے رب! بوسيده جسموں کے رب اور نرم شده ہڈيوں کے رب!جو تجھ پر ايمان اور 
   )١٠٢:٣٠٠ور ميری جانب سے سالم بھيج۔(بحاراعتقاد کی صورت ميں دنيا سے گئے ہيں،اُن پر اپنی رحمتيں نازل فرما ا

  
   دوسرا باب

  نماز اور ّهللاٰ سے رازونياز کے بارے ميں آنحضرت کی دعائيں

  
  قنوت ميں 

  قنوت کی حالت ميں 
  نماِز وتر کی قنوت ميں 

  سجدئہ شکر ميں 
  صبح اور شب کی نماز ميں 
  باراِن رحمت کی طلب ميں 

  بارش کی طلب ميں 
  اِز جنازه ميں منافقين کی نم

  قنوت ميں آنحضرت کی دعا
پروردگارا! ہر چيز کا آغاز بھی تجھ سے ہے اور انجاِم کار بھی تيرے ارادے کے تحت ہے۔ قوت و قدرت بھی تيرے لئے 
مخصوص ہے۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ تو نے اپنے اولياء کے دلوں کو اپنی مشيت اور ارادے کا محل قرار ديا 

  ر ان کے کردار سے امرونہی کی تعليم فرمائی ہے تاکہ تيری ياد سے ايک لمحہ بھی غافل نہ ہوں۔ ہے او
جب تو کسی چيز کا اراده کرلے تو اپنے اولياء کو وديعت شده اسرار کو متحرک کرديتا ہے اور ان کی زبانوں سے وہی کچھ

ه عقل سے تجھے پکارتے ہيں۔جو کچھ مجھے تعليم ديا جاری کرواديتا ہے جو انہيں سمجھا رکھا ہے اور وه تيری عطا کرد
  ہے، ميں جانتا ہوں اور جو چيزيں مجھے دکھائی ہيں ، مجھے پناه دی ہے۔ توہی شکرگزاری کا سزاوار ہے۔ 

پروردگارا! اس قدرت اور طاقت کے باوجود تيری پناه کا طلب گار ہوں۔ ميں راضی ہوں کہ مجھے اپنی قضا و قدر کے 
علم کی راه پر قرار ديا اور اس کے راستے پر متحرک کيا۔ جو کچھ تو چاہتا ہے ، ميں اس پر سختی سے کاربند متعلق اپنے 

ہوں اور جن چيزوں کے متعلق تو مجھ سے راضی ہے، بخيل نہيں ہوں۔جس چيز کی طرف مجھے باليا ہے، کوتاہی نہيں 
  کروں گا۔ 

۔ جس چيز سے تو نے ميری ابتداء کی تھی، ميں بھی اسی سے جس چيز کی مجھے تعليم دی ہے، اس ميں جلدی کروں گا
آغاز کروں گا۔ تيری ہی راِه ہدايت سے ہدايت کا طلب گار ہوں۔ جن امور ميں بچنے کا حکم ديا ہے، بچوں گا يا جن امور ميں

يت سے باہر نہ فرما۔ احتياط برتنے کو کہا ہے، احتياط کروں گا۔ پس تو بھی مجھے رعايت سے محروم نہ فرما اور اپنی عنا
  مجھے اپنی تائيداور توفيقات کے فيض سے محروم نہ فرما۔ اپنی خوشی اور خوشنودی والی راه سے خارج نہ فرما۔ 

ميری حرکت کو ميری بصيرت پر قرار دے اور ميری راه کو ہدايت کے ساتھ قرار دے۔ ميری زندگی رشدوکمال کے ساتھ 
تو ميرے وسيلہ سے دوسروں کو بھی اسی راه کی ہدايت فرما جس کو تو پسند  قرار دے۔ اگر مجھے ہدايت فرمائی ہے

  فرماتا ہے،جس کيلئے مجھے خلق کيا ہے، اسی کيلئے مجھے پناه دے رکھی ہے اور مجھے وہاں پر اتارے گا۔ 
اور نعمتوں کے وسيلہ  باِر اٰلہا!اپنے اولياء کو ميرے وسيلہ سے امتحان کرنے سے اپنی پناه ميں رکھ بلکہ ان کو اپنی رحمت

سے امتحان فرما۔اپنے اولياء کو پليديوں سے پاک ہونے کيلئے ميرے طريقہ اور ميری راه سے ان کے برگزيده ہونے کا 
   )٨۵:٢١۴،بحار۴٨سبب قرار دے۔مجھے اپنے آباء و اجداد اور صالح عزيزواقارب سے ملحق فرما۔(مہج الدعوات:

  عاحالتِ قنوت ميں پڑھی جانے والی د
پروردگارا! لوگ جہاں بھی پناه ليتے رہيں، ميری پناه گاه تو ہی ہے اور لوگ جس کو اپنا ملجا ء قرار ديں، ميرا ملجاء تو ہی 

ہے۔ باِر اٰلہا!محمد وآِل محمد پر درود بھيج۔ ميری دعاؤں کو سن اور ميری دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے نزديک ہی مجھے 
ال کے وقت، شيطان کے ذريعے گمراہی يا کسی بھی جہت سے لڑکھڑانے سے محفوظ جگہ عطا فرما اور امتحان اور ابت

فرما۔ اپنی بزرگواری کے صدقے جو انسانی کذب و افترا اور خيال پردازيوں سے محفوظ ہے اور کوئی چيز اس سے خالی 
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شکوک و شبہات سے نہيں ہے، مجھے اپنے ارادے اور مشيت سے اپنی طرف لوٹا۔البتہ تيرے اور تيری رحمت سے ميں 
   )٨۵:٢١۵،بحار۴٩باال تر رہوں، اے بہترين رحم کرنے والے۔(مہج الدعوات:

  نماِز وتر کے قنوت ميں
باِر اٰلہا! تو ديکھتا ہے ليکن تجھے نہيں ديکھا جا سکتا، تيری جگہ بہت بلند ہے۔ تيری ہی طرف بازگشت ہے۔ دنيا و آخرت 

   )٨:٨٢ئی ميں تيری پناه گاه کا طلب گار ہوں۔(کنزالعمالتيرے ہی لئے ہے۔باِر اٰلہا! زلت و رسوا

  سجدئہ شکر ميں دعا
شريح سے روايت ہے ، وه کہتا ہے کہ ميں مسجد نبوی ميں داخل ہواتو حسين عليہ السالم کو ديکھا جو مسجد ميں تھے۔ سر 

  ميں خاک ڈال کر کہہ رہے تھے: 
وال گرزوں کيلئے خلق کيا تھا؟ کيا ميرے وجودکو جہنم کے کھولتے پانی "اے باِر اٰلہا! کيا ميرے بدن کے اعضاء کو آگ بگ

پينے کيلئے خلق کيا تھا؟ پروردگارا! اگر تو مجھے گناہوں سے روکے تو ميں کريم اور بخشنے والے کو ہی پکاروں گا اور 
ے آقا!ميری اطاعت تجھے اگر مجھے خطاکاروں سے قرار دے تو ميں تيری دوستی کے بارے ميں اُنہيں بتاؤں گا۔ اے مير

فائده نہيں پہنچاتی اور ميرے گناه تجھے نقصان نہيں پہنچا سکتے۔ پس وه چيز جو تيرے لئے فائده مند نہيں ہے، مجھے 
عنايت فرمادے اور جو تجھے نقصان نہيں پہنچا سکتی، اس سے مجھے محفوظ فرما۔پس تو بہترين رحم کر نے واال 

   )١١:۴٢۴ہے۔(احقاق الحق

  و شب ميں دعاصبح 
هللا کے نام سے جو بخشنے واال مہربان ہے۔ هللا کے نام سے ، هللا کے ساتھ، هللا تعالٰی سے اور اس کی راه ميں ، اس کے 

  رسول کے مذہب پر اور ميں خدا پر توکل کرتا ہوں، قوت و طاقت صرف بزرگ و برتر هللا کيلئے ہے۔ 
ہوں۔ ميں نے تيری طرف رخ کيا ہے اور اپنے امور کو تجھے تفويض کيا  پروردگارا! ميں اپنی جان کو تيرے حوالے کرتا

  ہے۔ دنيا و آخرت ميں ہر بدی اور برائی سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ 
پروردگارا!تو نے مجھے دوسروں سے بے نياز کرديا ہے اور کوئی بھی مجھے تجھ سے بے نياز نہيں کرسکتا۔پس خوف 

ر کاموں ميں ميرے لئے آسانياں فرما کيونکہ تو جانتا ہے اور ميں نہيں جانتا۔ تو قدرت واال وہراس ميں ميری کفايت فرما او
   )١۵٧ہے جبکہ ميں قادر نہيں ہوں۔ تو ہر کام پر توانا ہے ، اے بہترين رحمت کرنے والے۔(مہج الدعوات:

  طلب ِ باران کيلئے دعا
لے اور رحمتوں کے خزانوں سے رحمتيں برسانے پروردگارا! اے خيرات کو اس کی مخصوص جگہوں سے دينے وا

والے، اہل لوگوں پر برکتيں نازل کرنے والے! بارش تيری جانب سے مدد دينے والی ہے اور تو بھی بہترين مددگار اور 
دوست ہے۔ہم گناہگار اور خطاکار ہيں جبکہ تو وه ہے کہ جس سے طلب ِبخشش ہو، تو بخشنے واال ہے۔ تيرے عالوه کوئی 

  د نہيں۔ معبو
باِر اٰلہا!آسمان سے مسلسل بارشيں نازل فرما اور ہمارے لئے زياده بارشيں برسا۔ باعث ِ رحمت بارشيں، بہت زياده اور وسيع

بارشيں نازل فرما۔موسال دھار تيز بارشيں جو بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ ہوں۔ بہت زياده باراِن رحمت کا نزول فرما۔ 
يلئے مفيد ہوں۔ اس طرح کہ اس کے قطرات پے در پے اور اس کا جاری ہونا منقطع نہ ہو۔ البتہ ايسی بارشيں جو ہر کسی ک

خالی گرج چمک کے ساتھ گزر جانے والے بادلوں سے نہ ہو۔ ايسی بارشيں ضعيف اور کمزور لوگوں کو زنده کريں اور 
بخش دے ۔ اس بارش کے وسيلہ سے ہميں تيرے غير آباد ديہاتوں کو زندگی بخش ديں۔شہروں ميں موجود گھروں کو روشنی

   )٩١:٣٢١،بحار١۵٧اپنے احسانات کے قابل اور الئق قرار دے ، اے جہانوں کے پروردگار۔(قرب االسناد:

  طلب ِ باران کيلئے
پروردگارا! وسيع ، ہمہ گير، مفيد اور (ضرر سے پاک) بغير ضرر کے بارش نازل فرما جو شہروں اور ديہاتوں ميں برابر 

  ری ہو تاکہ ہماری روزی اور ہمارے شکر ميں اضافہ ہو۔ جا
باِر اٰلہا! ہميں ايمان کی اساس پر اپنی روزی اور عطا کا مستحق قرار دے۔بے شک تو دينے کے بعد واپس نہيں ليتا۔باِر اٰلہا! 

   )٢:٢٧٩ارہماری زمين پر بارش بھيج اور زمين کی رونقيں، ہريالی اور سبزه جات کو پيدا فرما۔(عيون االخب
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  منافقين ميں سے کسی ايک کی نماِز جنازه کے دوران کی دعا
امام صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ فرمارہے تھے کہ منافقين ميں سے کوئی شخص مرگيا۔ امام حسين عليہ السالم اس 

کہی ليکن امام عليہ  کی تشيع جنازه ميں شريک ہوئے۔ پھر فرماتے ہيں کہ مرده شخص کے ولی اور سرپرست نے تکبير
  السالم نے اس طرح تکبير کہی: 

"هللا سب سے بڑا ہے۔ پروردگارا! فالں شخص پر ہزار بار لعنت بھيج۔ البتہ ايسی لعنت جو پے در پے اور مسلسل ہو۔باِر اٰلہا!
بُرے عذاب ميں مبتال فالں بندے کو لوگوں اور شہروں ميں ذليل و خوار فرما۔ اس کو آتش جہنم ميں اتار اور بہت سخت اور 

فرما کيونکہ وه تيرے دشمنوں کو دوست اور تيرے دوستوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ خصوصاً اہل بيت اطہار عليہم السالم کا 
  بہت بڑا دشمن تھا"۔ 

  ايک اور روايت ميں يوں آيا ہے: 
ا! اسے جہنم کی آگ نصيب فرما۔ باِر اٰلہا! بہت باِر اٰلہا! فالں آدمی کو لوگوں اور اپنے شہروں ميں ذليل و خوار فرما۔ باِر اٰلہ

سخت عذاب اس پر نازل فرما کيونکہ وه تيرے دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن رکھتا تھا، خصوصاً خانداِن پيغمبر 
   )٣:١٨٩اسالم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔(کافی:

  
   تيسرا باب

  دشمن کے ساتھ جہاد کے وقت آپ کی دعائيں

  
  روانگی سے قبل  مدينہ سے

  مکہ پہنچنے پر 
  قيس بن مسہر کی شہادت کی خبر پہنچنے پر 

  کربال داخل ہونے سے قبل 
  کربال داخل ہوتے وقت 

  اس وقت جب کربال ميں دشمن کا لشکر زياده ہو گيا 
  شب ِ عاشورميں 

  روِز عاشور 
  روِز عاشور اپنے لشکرکی صف بندی سے قبل 

  روِز عاشور 
  عليہ السالم ميدان ميں گئے  جب حضرت علی اکبر

  حضرت علی اکبر عليہ السالم کی شہادت کے بعد 
  حضرت علی اکبر عليہ السالم کی شہادت کے بعد 
  اپنے چھوٹے فرزند حضرت عبدهللا کی شہادت پر 
  اپنے چھوٹے فرزند حضرت عبدهللا کی شہادت پر 

  اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبدهللا کی شہادت پر 
  کی شہادت پر حضرت قاسم 

  حضرت قاسم کی شہادت کے وقت 
  حضرت عبدهللا بن حسن کی شہادت پر 

  جب آپ کی پيشانی پر تير آکر لگا 
  جب آپ کی طرف تير اندازی کی گئی 
  جب آپ کی طرف تير اندازی کی گئی 

  جب گھوڑے سے دائيں سمت گرے 
  روِز عاشور کے آخری وقت
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  اپنی شہادت سے قبل مناجات 

  روانگی سے قبل مدينہ سے
روايت ہے کہ سيد الشہداء عليہ السالم ايک رات ميں گھر سے نکلے اور اپنے جد کی قبر اور مزار کی طرف چل دئيے۔ 

  وہاں پر چند رکعت نماز بجا الئے۔ پھر يوں گوياہوئے: 
کا لخت ِجگر ہوں۔ ايک "پروردگارا! يہ تيرے پيغمبرحضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ ميں ان کی بيٹی 

مشکل درپيش ہے جسے تو جانتا ہے۔ باِر اٰلہا!ميں ہر اچھے کام کو پسند کرتا ہوں اور بُرے کاموں سے نفرت کرتا ہوں۔ اے 
صاحب ِجالل و اکرام! تجھ سے اس قبر اطہر کے صدقہ ميں اور جو اس ميں محو خواب ہيں، سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ 

   )۴۴:٣٢٨اور خوش ہے، ميرے لئے وہی قرار دے۔(بحاراور جس جس پر تو راضی 

  مکہ پہنچنے پر آپ کی دعا
روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم نکلے ، يہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ جب دور سے مکہ کے پہاڑوں پر نظر پڑی تو اس آئہ

  مجيده کی تالوت فرمائی: 
  يرا پروردگار مجھے راِه راست کی ہدايت فرمائے"۔ "جب حضرت موسٰی عليہ السالم مدين آئے تو کہا :شايد م

  پھر جب مکہ پہنچے تو فرمايا: 
   )۴٢٢"پروردگارا! ميرے لئے خيروبرکت قرار دے اور ميری راِه راست کی طرف رہنمائی فرما"۔(طريحی در منتخب:

  جب قيس بن مسہر صيداوی کی شہادت کی خبر پہنچی
  کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ روئے اور فرمايا: روايت ہے کہ جب قيس بن مسہر صيداوی 

"باِر اٰلہا!ہمارے اور ہمارے شيعوں کيلئے اپنے نزديک جگہ مقدر فرما اور ہميں اور ہمارے شيعوں کو اپنی رحمت کی جگہ 
  پر جمع فرما"۔ 

  ايک روايت ميں ہے: 
،مثير ۴۴بے شک تو ہر کام پر قادر ہے۔(لہوف: باِر اٰلہا! ہمارے اورہمارے شيعوں کيلئے جنت کو بہترين مکان قرار دے۔

   )۴۴:٣٧۴،بحار۴۴االحزان:

  کربال ميں داخل ہونے سے پہلے
  خداوندا! ہم تيرے پيغمبر حضرت محمد کا خاندان ہيں۔ ہميں اپنے جد کے حرم سے نکاال گيا 

اٰلہا! ہمارا بدلہ، ہمارا انتقام ان سے لے لے  ہے اور چھوڑنے پر مجبور کيا گيا۔ بنو اُميہ نے ہم پر ظلم کيااور تجاوز کيا۔ بارِ 
   )۴۴:٣٨٢اور قوِم ظالمين کے مقابلہ ميں ہماری مدد فرما۔(بحار

  کربال ميں داخل ہوتے وقت
   )٣۵باِر اٰلہا! ميں کرب و بال سے تجھ سے پناه کا طلب گار ہوں۔(لہوف:

  جب دشمن کے لشکر کی تعداد زياده ہوگئی
روايت ہے کہ جب سيد الشہداء عليہ السالم کے دشمنوں کی تعداد ميں اضافہ ہوا يا اضافہ ہونا شروع ہوا تو امام عليہ السالم 

  کو يقين ہوگيا کہ اب کوئی راِه نجات نہيں ہے تو فرمايا: 
اب ہمارے قتل کے  "پروردگارا!ہمارے اور اس گروه کے درميان جنہوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہماری مدد کريں، ليکن

   )٣:٧٠ارادے کرچکے ہيں، تو ہی فيصلہ فرما"۔ (مروج الذہب

  شب ِ عاشورا کو آنحضرت کی دعا
باِر اٰلہا! بہت اچھے انداز ميں حمدوثناِء اٰلہی کرنے واال ہوں اور مشکل اور آسانی ميں تيرا ثنا گو ہوں۔ باِر اٰلہا! تيری حمدوثنا

يں عزت بخشی اور ہميں قرآن کی تعليم دی۔ ہميں دين ميں فصاحت نصيب فرمائی اور کرتا ہوں کہ تو نے نبوت سے ہم
   )٢٣٨ہمارے لئے کان، آنکھيں اور دل بنايا۔ پس ہميں توفيق عطا فرما کہ تيری نعمتوں پر شکر گزار ہوں۔(اعالم الوری:
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  عاشورا کے دن آپ کی دعا
ھے کہ جب عاشورا کے دن دشمنوں کے لشکر امام حسين عليہ السالم اماِم سجاد عليہ السالم سے روايت ہے جو فرما رہے ت

  کے قتل کرنے پر جمع ہوگئے تو سيد الشہداء عليہ السالم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمايا: 
"پروردگارا! ہر سختی ميں تو ہی ميری پناه ہے اور ہر مصيبت ميں ميری اُميديں تجھ ہی سے وابستہ ہيں۔ ہر آنے والی 

ی ميں تو ہی ميرا مورِد وثوق اور سرمايہ ہے۔کتنی ايسی سختياں ہيں جو دلوں کو لرزاديتی ہيں ۔ تمام کوششيں مشکل گھڑ
اور طريقے بے فائده ہوجاتے ہيں، جہاں پر دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہيں۔ جب دشمن جری ہو کر کھلی دشمنی پر اتر 

ں اور تيری بارگاه ميں ہی شکايت کرتاہوں کيونکہ ميری اُميديں آتے ہيں۔ ميں ايسے کاموں کو تيرے حضور ميں پيش کرتاہو
تجھ ہی سے وابستہ ہيں۔ پس تو نے ہی ميرے کاموں کے انجام پانے کيلئے کوئی راه مقرر فرمائی اور ميری مشکالت کو 

تو ہی آخری اُميد  حل فرمايا؛ پس تو ہی ہر نعمت کے دينے واال اور ہر ايک اچھائی اور نيکی کا مالک ہے۔ ہر ايک کيلئے
   )١١:١١٢،مستدرک الوسائل۴۵:۴ہے۔(بحار

  عاشور کے دن اپنے لشکر کی صف بندی کرنے سے پہلے دعا
روايت ہے کہ جب عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو امام حسين عليہ السالم کے ساتھ جنگ کرنے کيلئے آماده کرليا اور اس 

کی طرف آئے اور تھوڑی دير کيلئے خاموشی اختيار کرنے کو کہا ليکن کی صف بندی کرلی تو امام حسين عليہ السالم ان 
  انہوں نے خاموشی اختيار نہ کی۔سيدالشہداء عليہ السالم نے اسی دوران ميں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمايا: 

حط نازل فرما۔ ثقفی "پروردگارا! ان پر باراِن رحمت کا نزول نہ فرما۔ حضرت يوسف عليہ السالم کے زمانہ کی طرح ق
خاندان کے جوان کو ان پر مسلط فرما تاکہ وه ان پر بہت زياده سختی روا رکھے اور ان ميں سے کوئی بھی نہ بچ سکے۔ 

مگر وه لوگ جنہيں کسی صورت ميں قتل کرنا ہے يا مورِد ضرب و شتم واقع ہونا ہے۔ ميرا، ميرے دوستوں اور 
ان سے لے۔ بے شک اس جماعت نے ہميں دھوکہ ديا ہے ، ہميں جھٹاليا ہے اور ذليل و عزيزواقارب اور مددگاروں کا انتقام 

خوار کرنے کی کوشش کی ہے۔تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تجھ ہی پر توکل کرتے ہيں اور تيری ہی بارگاه ميں آه و بکا 
   )۴۵:١٠کرتے ہيں۔ہم سب کی بازگشت تيری ہی طرف ہے۔(بحار

  اعاشورا کے دن آپ کی دع
پروردگارا! مجھے اپنے حق سے محروم کيا ہے، پس اس کو مجھے عطا فرما۔باِر اٰلہا!تحقيق ميں نے ان کو غضبناک کيا 

ہے ، انہوں نے مجھے غضبناک کيا ہے۔ ميں نے انہيں پريشان کيا ہے، انہوں نے مجھے رنجيده کيا ہے۔ انہوں نے مجھے 
  و ميرے شاياِن شان نہيں ہے۔ ايسا رويہ اور اخالق اپنانے پر مجبور کيا ہے ج

پروردگارا! ميرے لئے ان سے بہترگروه اور جماعت کو مقدر فرما۔ ميرے عالوه کوئی بہت بُرا انسان ان پر مسلط فرما۔ 
   )۴:٣٩٢پروردگار! جس طرح نمک پانی ميں گھل جاتا ہے، ان کے دلوں ميں ايسے ہی ايمان گھول دے۔(مستدرک

  کو جنگ کيلئے روانہ کرتے وقت دعا حضرت علی اکبرعليہ السالم
روايت ہے کہ جب امام حسين عليہ السالم نے اپنے فرزند حضرت علی اکبرعليہ السالم کو قوِم اشقياء کے مقابل روانہ کيا تو 

  امام عليہ السالم سر جھکائے گريہ کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 
انب روانہ کر رہا ہوں جو لوگوں ميں سے سب سے زياده تيرے"پروردگارا! تو ان پر گواه رہنا، اب ايسے جوان کو ان کی ج

   )٨۵رسول کے مشابہ ہے"۔(مقاتل الطالبين:

  حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ کی دعا
پروردگارا! زمينی برکتوں کو ان سے روک لے اور ان کے اتحاد کو پاره پاره فرما۔ ان کی صفوں کو پراگنده فرما۔ ان کيلئے

يں قرار دے۔حکمرانوں کو ان سے راضی نہ فرما۔ انہوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہماری مدد کريں ليکن وه ہم پر مختلف راہ
   )۴۵:۴٢حملہ آور ہوئے اور ہمارے قتل کے درپے ہوئے۔(بحار

  حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ کی دعا
   )۴٩اے هللا! اس قوم کو قتل کرجس نے تجھے قتل کيا ہے۔(لہوف:

  ضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد آنحضرت کی دعاح
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پروردگار! اگر آسمان سے ہماری مدد کو روک رکھا ہے تو اس چيز کو ہمارے لئے اُس سے بہتر قرار دے اور اس قوِم ستم 
   )٢۴٧گار سے انتقا م لے۔(اعالم الوری:

  حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد آنحضرت کی دعا
 ليہ السالم خيموں کی طرف متوجہ ہوئے تو ديکھا کہ معصوم پياس کی شدت سے گريہ کناں ہے۔ روايت ہے کہ امام حسين ع

اس کو اپنے ہاتھوں پر ليا اور فرمايا:"اے قوم! اگر مجھ پر رحم نہيں کرتے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو"۔ اتنے ميں 
ر ذبح ہو گئے۔ امام حسين عليہ السالم ديکھ کر لشکر ميں سے ايک آدمی نے ايسا ظلم کا تير پھينکا کہ حضرت علی اصغ

  روئے اور فرمايا: 
"پروردگارا! ميرے اور اس قوِم اشقياء کے درميان فيصلہ فرما جنہوں نے ہميں دعوت دی کہ ہماری مدد کريں ليکن ہمارے 

  قتل کے درپے ہيں"۔ 
جنت ميں اس کو دودھ پالنے والی موجود اتنے ميں ہاتف غيبی سے آواز آئی: "اے حسين ! اس کو چھوڑ ديجئے کيونکہ 

   )٢۵٢ہے۔(تذکرة الخواص:

  حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد آنحضرت کی دعا
روايت ہے کہ جب تير حضرت علی اصغر کے گلے ميں پيوست ہوا تو امام عليہ السالم روئے اور اپنے دونوں ہاتھ جناِب 

  علی اصغر کے گلے کے نيچے رکھ دئيے اور فرمايا: 
"اے نفس! صبر سے کام لو اور وارد شده مصائب کو خدا کا امتحان شمار کرو"۔باِر اٰلہا! حاِل حاضر ميں جو کچھ ہم پر 

   )١:۴٢٣مصائب آئے، تو خود شاہد ہے۔ پس ان کو قيامت کے دن کيلئے ہمارا توشہ اور مددگار قرار دينا۔(معالی السبطين

  کی شہادت کے بعد دعا شہزاده قاسم بن حسن مجتبٰی عليہم السالم
پروردگارا!تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہماری مدد حاصل کريں ليکن ہميں ذليل و خوار کرکے ہمارے 

دشمنوں کے مددگار بنے بيٹھے ہيں۔ خداوندا! باراِن رحمت کے نزول سے انہيں محروم فرما اور بارش کی رحمتوں سے 
  راضی نہ ہونا۔ محروم فرما۔ ہر گز ان سے 

باِر اٰلہا! اگر دنيا ميں ہماری مدد کرنے سے گريز کيا ہے تو اس کو ہماری آخرت کيلئے ذخيره قرار دے اور اس گروِه ستم 
   )٣۴۵گار سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔(ينابيع المودة:

  حضرت قاسم بن حسن مجتبٰی عليہم السالم کی شہادت کے بعد دعا
کو نابود فرما۔ ان کو منتشر اور پراگنده فرما اور انہيں قتل فرما۔ ان ميں کوئی بھی زنده نہ رہے اور ان سے خداوندا! ان تمام 

   )۴۵:٣۶ہرگز درگزر نہ فرما۔(بحار

  عبدهللا بن حسن مجتبٰی عليہ السالم کی شہاد ت کے بعد دعا
پروردگارا! اگر انہيں ايک عرصہ تک زنده رکھنا ہے تو انہيں پراگنده فرما اور ان کو مختلف گروہوں ميں تقسيم فرما۔ ہرگز 

  ان سے راضی نہ ہونا۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں ہے: 

کچھ عرصہ تک باِر اٰلہا! باراِن رحمت سے انہيں محروم فرما۔ ان سے زمين کی برکتيں روک دے۔ پروردگارا! اگر انہيں 
زنده رکھنا ہے تو ان کی صفوں کو اتحاد کی دولت سے محروم فرما۔ انہيں مختلف گروہوں ميں تقسيم فرما۔ کبھی بھی ان کے
رہبروں کو ان سے راضی نہ فرما۔انہوں نے ہميں دعوت دی تاکہ ہماری مدد کريں ليکن ہم پر حملہ آور بن کر ہميں قتل کرنا 

   )۴۵:۵٣،بحار٢۴٩چاہتے ہيں۔(اعالم الوری:

  آنحضرت کی پيشانی پر تير لگنے کے بعد دعا
روايت ہے کہ جب تير امام حسين عليہ السالم کی پيشانی ميں پيوست ہوا تو اس کو نکالتے ہوئے چونکہ خون پورے چہرے 

  اور داڑھی پر جاری ہوگيا تو فرمانے لگے: 
ہا ہوں، تحقيق تو ديکھ رہا ہے۔ خداوندا! انہيں تباه و برباد فرما خداوندا! جو کچھ ميں اس گناه گار گروه سے مصائب اٹھا ر

اور پراگنده صورت ميں قتل فرما۔روئے زمين پر ان ميں سے کوئی بھی زنده نہ رہے۔ انہيں ہرگز معاف نہ 
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   )۴۵:۵٢فرما۔(بحار

  امام کی دعا اُس وقت جب آپ کی طرف تير اندازی کی گئی
يں اضافہ ہوا تو گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ دريائے فرات سے شريعہ پر پہنچيں۔ روايت ہے کہ جب پياس کی شدت م

حضرت عباس عليہ السالم ان کے سامنے اور ان سے آگے آگے تھے۔عمر سعد کی فوجوں نے ان کا راستہ روکا۔ اتنے ميں 
ے چہرے کے نچلے حصہ ميں قبيلہ بنی دارم ميں سے کسی آدمی نے امام حسين عليہ السالم کی طرف تير چالديا جو ان ک

پيوست ہوگيا۔ امام عليہ السالم اپنا ہاتھ چہرے کے نيچے الئے، يہاں تک کہ ان کے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ سيد الشہداء عليہ
  السالم خون پھينک کر يوں گويا ہوئے: 

  ں"۔ "خداوندا! جو کچھ تيرے نبی کی بيٹی کے فرزند کے ساتھ کر رہے ہيں، تجھ سے شکايت کرتا ہو
  ايک اور روايت ميں آيا ہے: 

جب امام حسين عليہ السالم پر پياس کی شدت ميں اضافہ ہوا تو آپ فرات کے کنارے آئے تاکہ پانی پی سکيں ليکن حصين بن 
  نمير نے امام عليہ السالم کی طرف تير پھينکا جو دہن اقدس ميں پيوست ہوگيا۔ 

جاری ہوگيا۔ خون کو اپنے ہاتھ ميں ليا اور آسمان کی طرف بلند کر ديا۔ پھر  لٰہذا سيدالشہداء عليہ السالم کے منہ سے خون
  حمدوثنائے باری تعالٰی کی اور فرمايا: 

"خداوندا! جو کچھ تيرے نبی کی بيٹی کے فرزند کے ساتھ کر رہے ہيں، تجھ سے شکايت کرتا ہوں۔ خداوندا! ايک دم ان کو 
   )۴۵:۵٠،بحار۵١قتل فرما۔ ان ميں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔(لہوف:نابود فرما اور انہيں پراگنده صورت ميں 

  چہرے اور منہ پر تير لگنے کے بعد آنحضرت کی دعا
مسلم بن رياح سے نقل ہے جو علی ابن ابی طالب عليہما السالم کے مواليوں ميں سے تھے، کہتے ہيں کہ روِز عاشور ميں 

۔ ايک تير ان کے چہرے پر آکر لگاتو امام عليہ السالم نے مجھ سے فرمايا:"اے مسلم!َميں امام عليہ السالم کی خدمت ميں تھا
اپنا ہاتھ ميرے نزديک کرو"۔ ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر کہتے ہيں کہ جيسے ہی وه خون ميرے ہاتھ پر ڈالنے لگے، 

  انہوں نے خون کو آسمان کی طرف بلند کرديا اور فرمايا: 
  ی کی بيٹی کے فرزند کے خون کا مطالبہ کر"۔ "خداوندا! اپنے نب

   )۴٣١مسلم کہتے ہيں کہ اس خون ميں سے ايک قطره بھی زمين پر واپس نہ آيا۔ (کفايۃ الطالب:

  گھوڑے سے دائيں سمت گرنے کے بعد آپ نے فرمايا
   )۵۴"خدا کے نام ،اس کی ياد ميں اور پيغمبر اسالم کی راه ميں"۔(لہوف:

  لمحات ميں آپ کی دعا عاشورا کے آخری
پروردگارا! تيری جگہ بلند، تو عظيم الشان قدرت واال، سخت قہر و غضب واال، مخلوقات سے بے نياز، وسيع قدرت واال، 

جس پر چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ بہت نزديک رحمت واال، سچے وعدے واال، زياده نعمتوں واال اور اچھی آزمائش واال ہے۔
و بہت نزديک ہے۔ اپنی مخلوقات پر محيط ہے۔ جو تيری طرف آئے، تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب پکارا جائے تو ت

اپنے ارادے پر قادر ہے۔ جسے چاہے پاليتا ہے۔ جب تيرا شکرادا کيا جائے تو شکر قبول کرتا ہے اور جب تجھے ياد کيا 
  جائے تو ياد آتا ہے۔ 

يک فقير اور خالی ہاتھ تيری طرف آيا ہوں۔ خوف اور ڈر سے تيری بارگاه تيری طرف نياز مند ہوکر تجھے پکار رہا ہوں۔ا
ميں آ يا ہوں۔ دکھوں سے تيرے حضور ميں گريہ کناں ہوں۔ ضعيف ناتوانی کی صورت ميں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ 

  تجھے اپنے لئے کافی سمجھتے ہوئے توکل کرتا ہوں۔ 
حق سے فيصلہ فرما۔ تحقيق انہوں نے ہميں فريب ديا، دھوکہ دے کر ہميں قتل پروردگارا! ہمارے اور ہماری قوم کے درميان

  کر رہے ہيں جبکہ ہم تيرے نبی کی بيٹی کی اوالد ہيں کہ جنہيں رسالت جيسے عظيم منصب کيلئے منتخب فرمايا ہے۔ 
ن رحمت کرنے والے۔(اقبال انہيں اپنی وحی پر امين قرار ديا ہے۔ پروردگارا! ہمارے لئے کوئی راه نکال دے، اے بہتري

   )١٠١:٣۴٨،بحار۶٩٠االعمال:

  شہادت سے کچھ دير قبل آپ کی دعا
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روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم شہادت سے پہلے تھوڑی دير تک زمين پر خون ميں لت پت پڑے رہے۔ منہ آسمان کی 
  طرف تھا اور فرمارہے تھے: 

عالوه کوئی معبود نہيں۔ اے فرياد گروں کی فرياد رسی کرنے والے!"(ينابيع "خداوندا! قضا و قدر پر صبر کرتا ہوں۔ تيرے 
   )٣۴٨المودة:

  
   چوتھا باب

  لوگوں کی مذمت اور تعريف ميں

  
  حضرت علی بن حسين عليہ السالم کيلئے 

  جناب زہير بن قين کيلئے 
  جناب قيس بن مسہر صيداوی کی تعريف ميں 

  ابو ثمامہ صائدی کيلئے 
  غالم ابوذر کيلئے جناِب جون ،

  يزيد بن زياد ابو شعثاء کيلئے 
  يزيد بن مسعود نہشلی کيلئے 

  ضحاک بن عبدهللا مشرقی کيلئے 
  اپنے شيعوں کيلئے ايک خطبہ ميں 

  اپنے شيعوں کيلئے ايک خط ميں 
  اپنے شيعوں کيلئے ايک خط ميں 
  روِز قيامت اپنے دشمنوں کيلئے 

  عمر بن سعد پر 
  عمر بن سعد پر 

  پر  شمر
  قبيلہ کنده کے ايک فرد پر 

  اپنے قاتلوں پر 
  زرعہ دارمی پر 

  عبدهللا ابن حصين ازدی پر 
  محمد ابن اشعث پر 
  ابن ابی جويريہ پر 
  ابن جوزه تميمی پر 
  تميم ابن حصين پر 
  محمد بن اشعث پر 

  جبيره کلبی پر 
  مالک بن حوزه پر 

  ابی سفيان پر 

  دين عليہ السالم کيلئے آپ کی دعااپنے فرزند امام علی زين العاب
   )٣٠خداوندمجھے بيٹے کی طرف سے جزاو خير دے جو بہترين جزا ہر باپ سے بيٹے کو عطا کرتا ہے۔(لہوف:

  حضرت زہير بن قين کيلئے آپ کی دعا
عنت کی تو اے باِر اٰلہا!اسے اپنی رحمت سے دور نہ کرنااور اس کے قاتلوں پر اسی طرح لعنت فرماجس طرح گذشتہ پر ل
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   )٩٩وه بندر اور خنزير کی صورتوں ميں بدل گئے۔(ابصارالعين:

  جناب قيس بن مسہر صيداوی کيلئے آنحضرت کی دعا
پروردگارا! ہمارے اور ان کيلئے جنت مقدر فرما۔ ہميں اور ان کو اپنی رحمت اور ذخيره شده ثواب اور اپنی پسنديده جگہ پر 

   )٧:٣٠۴جمع فرما۔(طبری در تاريخش

  ابوثمامہ صائدی کيلئے آپ کی دعا
   )۴۵:٢١باِراٰلہا!اسے ان نماز گزاروں سے قرار دے جو ہر وقت اُس کی ياد ميں رہتے ہيں۔ (بحار

  حضرت جون غالم ابوذر کيلئے آنحضرت کی دعا
ور فرما، اس پروردگارا! اس کے چہرے کو سفيدی عطا فرما، اس کی روح کو پاکيزه فرما، اس کو نيکوں کے ہمراه محش

   )۴۵:٢٣کے اور محمد وآِل محمد کے درميان شناخت قرار دے(بحار

  ۔ يزيد بن زياد ابوشعثاء کے لئے آپ کی دعا۴۶
   )۴۵:٣٠پروردگارا! اس کی تير اندازی کودقيق قرار دے اور اس کيلئے بہشت کو ثواب کے طور پر قرار دے۔(بحار

  يزيد بن مسعود النہشلی کيلئے امام کی دعا
  امام عليہ السالم نے بعض اشراِف بصره کو خط لکھا اور انہيں اپنی مدد کرنے کی دعوت اور 

اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ ان لوگوں ميں سے يزيد بن مسعود نہشلی بھی تھا۔ اس نے اس حوالہ سے امام عليہ السالم کی 
  تو فرمايا: خدمت ميں خط تحرير کيا۔ جب امام حسين عليہ السالم نے اس کا خط پڑھا 

  "قيامت کے دن خدا تجھے اپنی امان ميں رکھے اور تجھے عزت بخشے۔ تجھے پياس والے دن سيراب کرے"۔ 
ابھی وه خود کو تيار کرکے امام عليہ السالم کی طرف نکلنے ہی واال تھا کہ امام عليہ السالم کی شہادت کی خبر اُس کو مل 

   )١٧:١٨٨،عوالم ۴۴:٣٣٩،بحار٣٨گئی۔(لہوف:

  ضحاک بن عبدهللا مشرقی کيلئے آپ کی دعا
تيرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ خداوند تجھ کو قطع نہ کرے اور تيرے نبی کے اہِل بيؑتؑ◌ کی طرف سے هللا تعالٰی تجھے جزائے خير 

   )٢:۵۶٩عطا فرمائے۔(ابن اثير در کامل

  اپنے خطبوں ميں سے ايک ميں اپنے شيعوں کيلئے آپ کی دعا
ت کی ہولناکيوں کے مقابل ميں ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ اس کے عتاب سے ہميں اور آپ کو نجات هللا تعالٰی قيام

   )٧٨:١٢٠،بحار١٧٠عطافرمائے بلکہ ہمارے اور آپ کيلئے بہت زياده اجروثواب الزم قرار دے۔(تحف العقول:

  اپنے خطبوں ميں سے ايک ميں اپنے شيعوں کيلئے آپ کی دعا
کو ہدايت پر جمع فرمائے اور ہميں اور آپ کو خود سے ڈرتے رہنے کی توفيق عطا هللا ہميں اورآپ 
   )١:١٩۵،مقتل الحسين ۵:٣۵فرمائے۔(فتوح

  اپنے خطوط ميں سے ايک خط ميں اپنے شيعوں کيلئے آپ کی دعا
 )٢۴۵ے۔(اخبار الطوال:ہمارے لئے اور آپ کيلئے خدا بہترين چيز مقدر فرمائے اور اس پر بہترين انداز ميں اجر عطا فرمائ

  روِز قيامت اپنے دشمنوں کيلئے
روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم قيامت کے دن اپنی مادِر گرامی سالم هللا عليہا کے پاس کچھ اس انداز ميں آئيں گے کہ 

  ان کی رگوں سے خون جاری ہوگا۔ آکر فرمائيں گے: 
   )١٧٢سے انتقام لے"۔ (فرات بن ابراہيم:"پروردگارا! آج کے دن مجھ پر ظلم کرنے والوں 
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  عمر بن سعد کی مذمت ميں
هللا تعالٰی بہت جلد تيرے بستر پر ہی تيرے بدن سے سر کو جدا کرنے والے کو مسلط کرے اور قيامت ميں تجھے اپنی 

   )۴۴:٣٨٩بخشش سے محروم رکھے اور روِز قيامت تو ہرگز نہ بخشا جائے۔(بحار

  ميں عمر بن سعد کی مذمت
خدائے بزرگ و برتر تيری نسل کو، تيرے سلسلٔہ رحم کو ايسے ہی منقطع کرے جس طرح تو نے ميری نسل منقطع کی ہے 

 جو کرے مسلط کو ايسے کسی پر تجھ کی۔خدا نہيں پروا بھی کی داری رشتہ اور قرابت ميری سے ملسو هيلع هللا ىلصاور پيغمبر اسالم
   )٣:٢٩٣امل ابن اثير،ک۴۵:۴٣بحار(کردے۔ جدا سر سے بدن تيرے ہی ميں سوتے

  شمر کی مذمت ميں
روايت ہے کہ شمر بن ذی الجوشن نے نيزے کے ساتھ خياِم حسينی پر حملہ کيا۔پھر بوال کہ آگ لے آؤ تاکہ حسين عليہ السالم

لوں سميت سب کو ان خيام ميں ہی جال ديں۔امام حسين عليہ السالم نے فرمايا:"اے ذی الجوشن کے بيٹے! تو ميرے خاندان وا
   )۵٣کو جالنے کيلئے آگ چاہتا ہے، خداوند تجھے (جيتے جی) آگ ميں جالئے"۔ (لہوف:

  قبيلہ کنده کے ايک آدمی کی مذمت ميں
روايت ہے کہ جب خولی بن يزيد کا چاليا ہوا تير امام عليہ السالم کے بدن ميں پيوست ہوا تو امام حسين عليہ السالم زمين پر 

ر بيٹھ گئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے تير کو اپنے بدن سے نکالتے ہيں، يہاں تک کہ ان کی گر گئے۔ پھر وہيں زمين پ
داڑھی اور سرخون سے رنگين ہوگئے۔ اس وقت امام عليہ السالم نے فرمايا: "ميں خدا اور اُس کے پيغمبر کے ساتھ اسی 

را طبيعت سنبھلی تو اٹھنا چاہتے تھے ليکن نہ اٹھ حالت ميں مالقات کروں گا"۔ پھر بيہوش ہوکرزمين پرگر گئے۔پھر جب ذ
سکے۔ اتنے ميں قبيلہ کنده کے ايک ملعون شخص نے امام عليہ السالم کے سِر اقدس پر کسی چيز سے وار کياجس سے آپ 

  کا عمامہ زمين پر گر گيا۔ امام عليہ السالم نے اس کے بارے ميں يوں بدعا کی: 
  کے اور نہ پی سکے ۔ هللا تعالٰی تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے"۔ "تو اپنے دائيں ہاتھ سے نہ کھا س

ابو مخنف کہتے ہيں کہ جب قبيلہ کنده کا يہ ملعون سيد الشہداء عليہ السالم کا عمامہ اٹھا کر گھر لے گيا تو اس کی بيوی نے 
۔ خدا کی قسم! اس کے بعد ميں تيرے ساتھکہا:"وائے ہو تجھ پر! امام حسين عليہ السالم کو قتل کرکے ان کا عمامہ لے آيا ہے

  زندگی نہيں گزاروں گی"۔ 
اُس ملعون نے اپنی بيوی کو مارنے کے ارادے سے ہاتھ اٹھايا ہی تھا کہ کسی ميخ نما چيز سے ہاتھ ٹکرا کر کٹ گيا اور وه 

   )٣۴٨ہميشہ کيلئے فقير اور محتاج ہوگيا۔(ينابيع المودة:

  مذمت ميںاپنے قاتلوں ميں سے کسی کی 
ابی عينيہ سے روايت ہے کہ امام حسين عليہ السالم کے قاتلوں ميں سے دو آدميوں کو ديکھا، يہاں تک کہ ان دو آدميوں ميں 
سے ايک مسلسل پانی کے پيچھے ہے۔ تمام پانی پينے کے باوجود بھی سير نہيں ہوتا تھا کيونکہ عاشور کے دن امام حسين 

اپنامنہ پانی کے نزديک کرکے اس سے پينا چاہتے ہيں۔ اس ظالم نے امام عليہ السالم کی طرف عليہ السالم کو ديکھا تھا جو 
  تير پھينکا ۔ امام عليہ السالم نے اس کے بارے ميں يوں فرمايا: 

  "هللا تعالٰی تجھے دنيا اور آخرت ميں سيراب نہ فرمائے"۔ 
پانی پيا کہ اسی تشنگی کی حالت ميں موت واقع ہوگئی۔(پانی پی وه آدمی پياس بجھانے کيلئے دريائے فرات ميں کود گيا۔ اتنا 

   )۴٣۵پی کر مر گيا)۔(کفاية الطالب:

  زرعٔہ دارمی کی مذمت ميں
روايت ہے کہ بنی ابان بن دارم کا زرعہ نامی شخص بھی سيد الشہداء عليہ السالم کے قاتلوں ميں سے تھا۔ اس نے تير چاليا 

يچے پيوست ہوگيا۔ پھر امام عليہ السالم نے جاری خون کو اپنے ہاتھوں پر ليا اور آسمان کی جو ابی عبدهللا کے منہ کے ن
طرف پھينک ديا۔ اس ملعون کو پتا تھا کہ امام حسين عليہ السالم پينے کيلئے پانی مانگ رہے ہيں۔ لٰہذا اُس نے اسی وقت تير 

  ڈال ديا۔امام عليہ السالم نے فرمايا: پھينک کر امام حسين عليہ السالم اور پانی کے درميان فاصلہ 
  "باِراٰلہا! اس کو پياسا رکھ۔ باِر اٰلہا! اس کو پياسا رکھ"۔
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کہتے ہيں کہ کسی عينی شاہد نے نقل کيا ہے کہ مرتے وقت وه پيٹ کی گرمی اور پشت ميں ٹھنڈک کی وجہ سے چيخيں مار 
ھنڈک قرار دی گئی تھی۔ پھر بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے رہا تھا۔ اس کی پشت کی طرف آگ اور اس کے سامنے برف اور ٹ

   )١۴۴،ذخائر العقبی:۴٣۴پانی پالؤ، مجھے پياس نے ہالک کر ديا ہے۔(کفاية الطالب:

  عبدهللا بن حصين ازدی کی مذمت ميں
  روايت ہے کہ عبدهللا بن حصين ازدی نے عاشور کے دن بآواِز بلند کہا تھا: 

"اے حسين ! ديکھتے نہيں ہو کہ ٹھاٹھيں مارتا ہوا پانی آسمان سے باتيں کر رہا ہے ليکن خدا کی قسم! آپ مرتے دم تک اس 
  سے ايک قطره بھی نہيں پی سکيں گے"۔ 

امام عليہ السالم نے يوں جواب ميں فرمايا:"پروردگار! اس کو پياسا ہی موت آئے اور ہرگز اس کے گناہوں سے درگزر نہ 
  ما"۔ فر

اس کے بارے ميں بھی معروف ہے کہ پانی پيتے پيتے اس کا پيٹ نہيں بھرتا تھا، يہاں تکہ کہ سير ہوتے ہوتے ہی اس کی 
   )١٨٢موت واقع ہو گئی۔(روضۃ الواعظين:

  محمد بن اشعث کی مذمت ميں
ترنے کی مبارکباد ہو، خوشخبری روايت ہے کہ ايک آدمی آيا اور کہنے لگا کہ اے حسين ! تھوڑی دير بعد آتش جہنم ميں ا

ہو۔ امام عليہ السالم نے فرمايا :"ميں خود کو پروردگاِر رحيم، شفاعت کرنے والے اور اطاعت کئے جانے والے کی بشارت 
  ديتا ہوں۔ تو کون ہے؟"اُس شخص نے کہا کہ ميں محمد بن اشعث ہوں۔ 

گر تيرا يہ بنده جھوٹا ہے تو اس کو جہنم کی آگ ميں ڈال۔ آج اسپھر امام حسين عليہ السالم نے يوں فرمايا:" اے پروردگار! ا
  کو اپنے دوستوں کيلئے نشاِن عبرت قرار دے"۔ 

   )۶۴کچھ ہی ديربعد اس کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام چھوٹی تو وه زمين پر گر گيا۔(مثير االحزان:

  ابن ابی جويريہ مزنی کی مذمت ميں
لشہداء عليہ السالم نے خياِم حسينی کے اطراف ميں خندق کھودنے کا حکم ديا۔ لٰہذا لشکر روايت ہے کہ عاشور کے دن سيد ا

کے اطراف ميں خندق نما گڑھا کھودا گيا۔ پھر حکِم امام کے تحت اسے لکڑيوں سے بھر ديا گيا۔ پھر آپ کی فرمائش کے 
  نب سے جنگ کريں۔ مطابق آگ لگا دی گئی تاکہ امام حسين عليہ السالم قوِم اشقياء سے ايک جا

روايت ہے کہ محمد بن سعد کے لشکر سے ايک آدمی بنام ابن ابی جويريہ مزنی آگے بڑھا اور جيسے شعلے اگلتی آگ پر 
نظر پڑی تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا:"اے حسين اور اصحاِب حسين ! آگ کی بشارت ديتا ہوں۔ دنيا ميں آگ کی طرف 

  کس قدر جلدی کی ہے!" 
سين عليہ السالم نے فرمايا:"باِر اٰلہا! دنيا ميں ہی اس کو عذاِب جہنم کا مزه چکھا"۔اسی وقت اس کا گھوڑا کودا اور اسامام ح

   )١٣۴کو اسی آگ ميں پھينک ديا جس سے وه جل گيا۔(امالی:

  ابن جوزه تميمی کے بارے ميں
عليہ السالم کو يوں مخاطب کيا:"اے حسين ! آخرتروايت ہے کہ جب آگ پورے گڑھے ميں پھيل گئی تو ابن جوزه نے امام 

  سے پہلے ہی دنيا ميں آگ کی بشارت ہو"۔ 
  امام عليہ السالم نے فرمايا:"پروردگار! اگر تيرا يہ بنده کافر ہے تو اسے آگ ميں ڈال"۔ 

  ايک اور روايت ميں يوں ذکر ہے: 
  ہی اس کو آگ ميں جال"۔  "خداوندا! اس کو آتش جہنم ميں ڈال اور مرنے سے پہلے دنيا ميں
   )۴۵:١٣تھوڑی دير بعد وه گھوڑے سے آگ ميں گرا اور جل گيا۔(بحار

  تميم بن حصين فزاری کی مذمت ميں
روايت ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر سے ايک آدمی جسے تميم بن فزاری کہاجاتا تھا، آگے آيا اور کہنے لگا:"اے حسين 

کی طرف نہيں ديکھتے گويا مچھليوں کے پيٹوں سے بھی نظر آرہا ہے ۔ خدا کی  اور اصحاِب حسين ! کيا فرات کے پانی
  قسم! مرتے دم تک اس سے ايک قطره بھی نہيں پی سکو گے"۔امام نے فرمايا:"يہ اور اس کا باپ جہنمی ہيں۔ 
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  باِر اٰلہا! آج ہی اس کو شدِت پياس سے موت دے"۔
   )١٣۴اور زمين پر گر گيا۔(امالی:اسی وقت شدِت پياس سے گھوڑے پر نہ سنبھل سکا 

  محمد بن اشعث کی مذمت ميں
  روايت ہے کہ سيد الشہداء عليہ السالم دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے: 

اے هللا! ہم تيرے نبی کے اہِل بيؑت اور ان کی اوالد اور قرابت دار (رشتہ دار) ہيں۔ ہم پر ظلم کرنے والوں اور ہمارا حق 
  ہمارا انتقام لے۔ بے شک تو سننے واال سب سے قريب ہے"۔ غصب کرنے والوں سے 

محمد بن اشعث بوال: "آپ کے اور حضرت محمد کے درميان کيا رشتہ داری ہے؟"امام عليہ السالم نے اس کے جواب ميں 
  فرمايا: 

  "پروردگار!آج ہی اس کی ذلت و خواری مجھے دکھا"۔ 
  ايک اور روايت ميں آيا ہے: 

  بن اشعث کو اس طرح ذليل و رسوا کر کہ کبھی عزت دار نہ بن سکے"۔  "پروردگار!آج محمد
محمد بن اشعث رفع حاجت کيلئے گيا کہ ايک بچھو نے آلہ تناسل پر ڈس ليا۔ وه اس قدر چيخا اور اپنے ہی فضلہ پر لوٹنے 

   )۴۵:٣٠٢لگا۔(بحار

  جبيره کلبی کی مذمت ميں
يار کروالی اور اُسے آگ سے بھر ديا تو ايک ملعون جس کا نام جبيره کلبی روايت ہے کہ جب امام عليہ السالم نے خندق ت

  تھا، نے امام سے کہا: 
  "اے حسين ! روِز قيامت کی آگ سے قبل دنيا ہی کی آگ ميں مبتال ہوگئے ہيں"۔ 

ے تقسيم کننده ہيں اورامام حسين عليہ السالم نے ارشاد فرمايا کہ آگ سے ميرا مذاق اڑاتا ہے حاالنکہ ميرے والد آتش جہنم ک
  ميرا پروردگار بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 

  امام عليہ السالم نے فرمايا: 
  "باِر اٰلہا: اسے آتش جہنم سے قبل دنيا کی آگ ميں فنا فرما"۔ 

ابھی امام کی دعاختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے گھوڑے نے حرکت کی اور اسے اس آگ کے درميان پٹخ ديا اور جل کر 
خاکستر ہوگيا۔ امام نے تکبير بلند کی اور ايک منادی نے آسمان سے آواز دی کہ فرزند ِ پيغمبر آپ کی دعا بارگاِه احديت ميں 

   )۴١٠فوراً قبول ہوتی ہے۔ (ينابيع المودة:

  مالک بن جوزه کی مذمت ميں
  ، روايت ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر ميں سے ايک شخص جس کا نام مالک بن جوزه تھا

اس حال ميں کہ گھوڑے پر سوار تھا، امام کے لشکر کی طرف آيا اور خندق کے کنارے کھڑے ہوکر کہنے لگا:"اے حسين 
  ! آپ کو بشارت ہو کہ آپ آتش جہنم سے قبل ہی آتش دنيا ميں جالئے جائيں گے"۔ 
صلی هللا عليہ وآلِہ وسلم کی جانب جارہا  امام نے فرمايا:"اے دشمِن خدا! ميں اپنے پروردگار ،مہربان اور اپنے جد رسول هللا

  ہوں جو سب کيلئے شفاعت کرنے والے ہيں"۔ اور فرمايا: 
  "باِر اٰلہا:اسے آگ ميں داخل فرما اور آتش جہنم سے قبل اسے آگ ميں جال"۔ 

  ا۔ راوی کہتا ہے کہ اچانک اس کے گھوڑے نے حرکت کی اور اسے آگ ميں گراديا جس ميں وه جل کر خاکستر ہوگي
راوی کہتا ہے کہ امام نے اپنے چہرے کو سجده کی حالت ميں زمين پر رکھا اور فرمايا کہ ميری دعا کتنی جلد قبول ہوگئی۔ 

  راوی کہتا ہے کہ اسی حالت ميں امام نے آواز بلند کی اور فرمايا: 
روا رکھے اور ہمارا حق غصب کرے، بے "باِراٰلہا! ميں تيرے نبی کی اہِل بيؑت ، ذريت اور قرابت دار ہوں۔ جو ہم پر ظلم 

   )۵:١٠٨شک تو سننے واال اور قبول کرنے واال ہے"۔ (فتوح

  ابی سفيان کی مذمت ميں
روايت ہے کہ جب عثمان کی بيعت ہوچکی تو ابوسفيان نے امام حسين عليہ السالم کاہاتھ پکڑا اور کہا:اے ميرے بھائی کے 

ک چلو۔ وه چلے، يہاں تک کہ جب وه جنت البقيع کے درميان پہنچے تو سيد الشہداء بيٹے! ميرے ساتھ قبرستان جنت البقيع ت
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عليہ السالم کے سامنے جرأت کرتے ہوئے بلند آواز ميں کہا:"اے اہل قبور! جس چيز کے متعلق(خالفت) ہم سے جنگ 
  کرتے تھے، آج وه ہمارے ہاتھوں ميں ہے جبکہ تم بوسيده ہوچکے ہو"۔ 

  ء عليہ السالم نے فرمايا: "خداوندتيرے بالوں کو سفيد اور تباه کرے اور تيرے چہرے کو قبيح کرے"۔ يہاں پر سيد الشہدا
   )١:٢٧۵پھر سيد الشہداء عليہ السالم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوايا اور اس سے عليحده ہوگئے۔(احتجاج طبرسی

  
  پانچواں باب 

  ںمصائب سے نجات اور حاجت روائی کيلئے آپ کی دعائي

  
  دشواريوں سے چھٹکارے کيلئے 
  غم و اندوه کو دور کرنے کيلئے 

  نماز بجا النے کے بعد اپنی حاجات کيلئے دعا 
  نماِز حاجت ميں آپ کی دعا 

  مصائب اور مشکالت سے چھٹکارا پانے کيلئے آپ کی دعا
ی ہميشہ بيدار نگاہوں سے ميری اے سختی اور مشکل ميں کام آنے والے ، اے مشکل وقت ميں فرياد رسی کرنے والے! اپن

  حفاظت فرما اور مجھے حملوں سے محفوظ اپنی پناه گاه ميں پناه دے۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں ہے: 

اے سختی کے وقت ميرے کام آنے والے اور سختی کے وقت فرياد رسی کرنے والے! اپنی ہميشہ بيدار نگاہوں سے ميری 
اپنی پناه گاه عطا فرما۔ مجھ پر اپنی قدرِت کاملہ سے رحمت برسا۔ ميں کيسے حفاظت فرما اور مجھے حملوں سے محفوظ 

  ہالک ہو سکتا ہوں جبکہ ميری اُميديں تجھ سے وابستہ ہيں۔ 
پروردگار! تو سب سے بڑا ہے۔ عزت دار اور قدرت واال ہے۔ لٰہذا جس جس سے مجھے خوف ہے، ڈر ہے، اُنہيں نابود فرما 

   )٢٧٨،اعالم الوری:۴٧:١٧۵فوظ فرما۔ تحقيق تو ہرچيز پر قادر ہے۔(بحاراور مجھے اُن کے شر سے مح

  غموں اور پريشانيوں سے نجات کيلئے آپ کی دعا
اے پروردگار! ميں سوال کرتا ہوں کہ اپنی آيات اور عرِش بريں کے مکينوں کے صدقے، اپنی زمينوں اور آسمانوں کے 

صدقے ميری دعا قبول فرما۔ ايک مشکل کام ميرے دامن گير ہے، لٰہذا مکينوں کے صدقے، اپنے نبيوں اور رسولوں کے 
تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آِل محمد پر درود بھيج اور مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما اور ميری مشکل کو 

   )١:٢۶۵آسانی ميں بدل دے۔(کمال الدين

  نماز کے بعد اپنی حاجات کيلئے آپ کی دعا
ے حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا کو مستجاب کيا جب انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم نے خود پر ظلم پروردگار!تو ن

کيا، لٰہذا اگر تو نے ہميں نہ بخشا اور اپنی رحمت سے نہ نوازا تو ہم يقينا نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔پھر 
لٰہذا حضرت نوح اور ان کے اہِل بيت کو بہت بڑی مصيبت حضرت نوح نے تجھے پکارا اور تو نے دعا کو قبول فرمايا۔ 

  سے نجات دی۔پھر آتش نمرود کو ابراہيم خليل هللا پر خاموش کيا اور اس کو متوازی قرار ديا۔ 
تو وه ہستی ہے جس نے حضرت ايوب کی دعا کو قبول کياجب انہوں نے ندا دی۔ اے ميرے پروردگار! ميں مشکل ميں گھر 

بہترين رحم کرنے واال ہے۔پھر تو نے اُن کی مشکل حل فرمائی، اُن کے اہِل بيت اور اُن کی طرح کے  چکا ہوں جبکہ تو
  لوگ انہيں عطا کئے، اپنی رحمت اور صاحباِن دل لوگوں کی خاطر۔ 

  جب حضرت يونس نے تاريکيوں سے تجھے پکارا تو تو نے اُن کی دعا قبول فرمائی۔ 
امام حسين عليہ السالم چار رکعت ہے۔ہر رکعت ميں پچاس بار سورئہ حمد اور پچاس بار ۔ سيد بن طاؤس کہتے ہيں: نماِز ١

سورئہ توحيدپڑھی جائے۔ رکوع ميں دس بار سورئہ حمد اور دس بار سورئہ توحيد کی تالوت کی جائے۔رکوع سے سر 
 سورئہ توحيد پڑھی جاتی ہے۔  اٹھانے کے بعد ہر سجده ميں اور دونوں سجدوں کے درميان دس بار سورئہ حمد اور دس بار

بے شک تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے جبکہ ميں ظلم کرنے واال ہوں، پس تو نے ان کوغم و اندوه سے نجادت 
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  دی۔ 
تو ايسی باعظمت ذات واال ہے جس نے حضرات موسٰی و ہارون کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمايا: ميں نے آپ دونوں کی 

يا ہے جبکہ فرعون اور آِل فرعون کو غرق کيا ہے۔حضرت داؤد کے گناه سے درگزر کرتے ہوئے ان کی دعا کو مستجاب ک
توبہ قبول فرمائی، اپنی رحمت اور اور دوسروں کيلئے (تذکر) ياد آوری کيلئے۔حضرت اسماعيل پر بہت بڑی قربانی دی 

  نی، نجات اور سالمتی سے پکارا يا مشرف کيا۔ جبکہ وه تسليم ہوکر موت کيلئے جبين جھکا چکے تھے۔ تو نے ان کو آسا
تو وه ہستی ہے جس سے حضرت ذکريا نے بہت آہستہ سے يوں ندا دی:"پروردگار! ميری ہڈياں کمزور اور بال سفيد ہوگئے 
و ہيں"۔ تو نے فرمايا:"ميں بھی تيری دعا کے سامنے شقی پروردگار نہيں ہوں"، اور پھر تو نے فرمايا: وه مجھے اپنے ذوق

  شوق سے پکارتے تھے اور ميرے لئے خاضع اور خاشع تھے۔ 
تو وه ذات ہے جس نے مٔومنين اور عمِل صالح بجاالنے والوں کی دعائيں مستجاب کيں اور اپنے فضل و رحمت ميں مزيد 

  اضافہ فرمايا۔ 
دے۔ جس طرح اُن کی اے هللا! تمام پکارنے والوں اور تيری طرف رغبت رکھنے والوں ميں سب سے پست تر قرار نہ 

دعائيں مستجاب فرمائی ہيں، ميری دعا بھی قبول فرما۔ اُن کے صدقہ ميں اپنی پاکيزگی سے مجھے پاکيزه فرما اور اچھے 
  انداز ميں ميری نماز اور دعا قبول فرما۔ميری باقی زندگی اور موت کو بہترين قرار دے۔ مجھے خلف ِ صالح قرار دے۔ 

فرما اور ميری اوالد کو صالح بنا۔ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ! جس طرح اپنے اولياء اور ميری دعا سے ميری حفاظت 
  اطاعت گزاروں کی اوالدوں کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی بھی حفاظت فرما۔ 

اے وه ذات جو ہرچيز پر نگاه رکھے ہوئے ہے او راپنی مخلوقات ميں سے ہر ايک کی دعا قبول کرنے والے، ہر سائل کے 
ب! تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ اے وه ذات جس کے عالوه کوئی معبود نہيں! تو زنده اور ہميشہ رہنے واال يکتا اور بے قري

نياز ہے۔ تو وه ذات ہے جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بيٹا اور کوئی بھی اس کے ساتھ برابری کا سزاوار نہيں 
ہ جن کے ذريعے سے آسمانوں کو بلند کيا ہے اور زمين کا فرش پھياليا ہے، ہے۔پروردگار! تجھے اپنے ان اسماء کا واسط

پہاڑوں کو کھڑا کيا ہے، پانی کو جاری کيا ہے، بادلوں اور شمس و قمر، ستارے، رات اور دن کو مسخر کيا ہے اور تمام 
  مخلوقات کو پيدا کيا ہے۔ 

جس سے آسمان و زمين روشن ہيں، جس سے تاريکياں  اے هللا! تيرے اس جمال اور عظمت کے طفيل سے سوال کرتا ہوں
  بھی جگمگا اٹھی ہيں۔ 

  محمد وآِل محمدپر درود بھيج اور اُن کو اپنے خزانوں اور وسيع و عريض اور ہميشہ رہنے والے فضل سے نواز۔ 
ے، مستفيدپروردگار! ميرے دل ميں حکمت کے ايسے چشمے جاری فرما کہ جن سے ميں اور وه بندے جن سے تو راضی ہ

  ہوسکيں۔ آخری زمانے ميں متقين ميں سے ميرے لئے امام قرار دے، جس طرح حضرت ابراہيم کو امام بنايا۔ 
بے شک تيرے ہی توفيق سے صالح لوگ کامياب ہوتے ہيں، عبادت گزار عبادت کرتے ہيں، اصالح کی جستجو کرنے 

ری بارگاه ميں عبادت کرنے والے ، تجھ سے ڈرنے والے، احسان کرنے والے اور اچھے لوگ اصالح پاتے ہيں۔جو تي
والے، تيری ہدايت کے سبب تيری جہنم سے نجات پانے والے ہيں، تيری مخلوقات ميں سے ڈرنے والے ہی ڈرتے ہيں اور 

  اہِل باطل خساره پانے والے ہيں۔ ظالم ہالک ہونے والے اور غفلت سے کام لينے والے غافل ہی رہيں گے۔ 
ے نفس کو متقی قرار دے کيونکہ تو اس کا موال اور سرپرست ہے۔ تو بہترين انداز ميں تزکيہ کرنے واال پروردگار ! مير

ہے۔ پروردگار! ان کيلئے راِه ہدايت کو روشن فرما اور تقوٰی کا انہيں الہام فرما۔مرتے وقت اپنی رحمت کی بشارت سے 
وت کو بہترين قرار دے ۔ دنيا اور آخرت اور محل استقرار نواز۔جنت کے بہترين طبقہ ميں جگہ نصيب فرما۔ زندگی اور م

   )٩١:١٨۴،بحار١٧۶اور پناه گاه کو باعزت بنا۔بے شک تو سرپرست اور موال ہے۔(جمال االسبوع:

  نماِز حاجت ميں آنحضرت کی دعا
سيد الشہداء عليہ السالم سے ہی روايت ہے کہ چار رکعت نماز بجا الئيں جس ميں قنوت اور بقيہ ارکان کو بہترين انداز ميں 
انجام ديں۔ پہلی رکعت ميں ايک بار سورئہ الحمد پڑھيں اور سات مرتبہ اس آيہ کی تالوت کريں :"خدا ميرے لئے کافی ہے 

  اور وه بہترين وکيل ہے"۔ 
  ت ميں ايک بار الحمد پڑھيں اور سات مرتبہ يہ آيہ تالوت کريں: دوسری رکع

"جو خدا چاہے وہی انجام پاتا ہے۔ اس کے عالوه کوئی قوت نہيں ہے ۔ اور تو خيال کرتا ہے کہ ميں مال و اوالد کے اعتبار 
  سے تجھ سے کم ہوں"۔ 

يرے عالوه کوئی معبود نہيں، تيری ذات پاکيزه پھر تيسری رکعت ميں ايک مرتبہ الحمد پڑھيں جبکہ سات مرتبہ پڑھيں:"ت
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  ہے ۔ بے شک ميں ظلم کرنے والوں ميں سے ہوں"۔ 
  چوتھی رکعت ميں ايک مرتبہ الحمد پڑھيں اور سات مرتبہ يہ آيہ پڑھيں: 

  "ميں اپنے امور کو اسی کے حوالے کرتا ہوں کيونکہ وه اپنے بندوں سے آگاه ہے"۔ 
  ۔ پھر اپنی حاجات بيان کرتے تھے

  
   چھٹا باب

  خطرات اور بيماريوں سے نجات کيلئے آپ کی دعائيں

  
  دشمن سے مخفی رہنے کيلئے 
  خطرات کو دور کرنے کيلئے 

  جن و انس کے خطرات سے محفوظ رہنے کيلئے 
  دانتوں کے درد سے نجات کيلئے 

  پاؤں کے درد سے نجات کيلئے 
  پاؤں کے درد سے نجات کيلئے 

  لئے آپ کی دعادشمن سے مخفی رہنے کي
اے وه ذات جس کی تعريف ہی کفايت کرنا ہے، جس کی شان ہی کفيل ہونا ہے اور جس کی توجہ رعايت کرنا ہے۔ اے وه 

ذات جو ہمارا مقصد اور ہماری غرض و غايت ہے۔ اے پليديوں اور نقصانات کے دور کرنے والے! مجھ سے تمام جہانوں 
ورانی وجوداِت عاليہ ، سريانی اسماء ، يونانی قلموں اور عبرانی کلمات کے طفيل کے دکھ درد(جن و انس) دور فرما۔البتہ ن

  سے اور جو کچھ الواح ميں بيان ہوچکا ہے۔ 
پروردگار!مجھے ہر نکالے گئے شيطان اور بغل ميں چھپے ہوئے دشمن سے، کينہ رکھنے والے دشمن سے،مخالف، ضدی 

  ۔ اپنے گروه سے، اپنی امان اور پناه ميں رکھ۔ اور ہر حسد کرنے والے سے اپنی حفاظت ميں رکھ
ميں تيری بارگاه سے شفا کا طلبگار ہوں۔اپنے کاموں کی انجام دہی کا تجھ سے ہی مطالبہ کرتا ہوں۔ تجھ ہی پر توکل کرتا 

اوز کرنے ہوں۔ اُسی سے مدد کا خواستگار ہوں۔ ہر ظالم کے ظلم کے مقابلہ ميں، ہر ستمگر کے ستم کے مقابلہ ميں، ہر تج
والے کے تجاوز کے مقابلہ ميں ، ہر اذيت دينے والے کی اذيت کے مقابلہ ميں، تجھ ہی سے شکايت کرتا ہوں۔ پس هللا بہترين

   )٢:١٢٢حفاظت کرنے واال اور بہترين رحم کرنے واال ہے۔(مکارم االخالق

  دفِع خطرات کيلئے آپ کی دعا
اے زنده، اے ہميشہ رہنے والے، اے زندئہ جاويد، اے ہميشہ پائنده باد، اے هللا کے نام سے جو بخشنے واال مہربان ہے۔ 

غموں کی تاريکيوں کو دور کرنے والے، اے دکھوں سے نجات دينے والے، اے رسولوں کے بھيجنے والے، اے سچے 
  وعدوں والے! 

پر چلنے والوں ، ميرے بھائيوں،  باِر اٰلہا! اگر تو مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو ميرے اور ميری راه
ميرے شيعوں کے گناہوں سے درگزر فرما۔ميری صلب ميں آنے والوں کو پاکيزه فرما۔ اے بہترين رحم کرنے والے! تجھے 

   )٩۴:٢۶۵،بحار١١اپنی رحمت کا واسطہ، ہمارے آقا حضرت محمد اور اُن کی آل پر درود بھيج۔(مہج الدعوات:

  فوظ رہنے کيلئے آپ کی دعاجن و انس کے خطرات سے مح
امام حسين عليہ السالم سے روايت ہے ، وه فرماتے ہيں کہ جب بھی ميں يہ کلمات زبان پر جاری کرتا ہوں تو تمام جن و انس

  سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں: 
، باِر اٰلہا! اپنی قوت، هللا کے نام سے، اُس کی مدد سے، خدا کی طرف سے، اُس کی راه ميں، پيغمبر اسالم کے طريقہ پر

طاقت اور قدرت سے مجھے ہر دھوکہ دينے والے ،ہر فاجر کے مکروفريب سے محفوظ فرما کيونکہ نيکو کاروں کو 
   )٩۵:٢٢٠دوست اور اچھے لوگو ں کو پسند کرتا ہوں۔ پيغمبر حضرت محمد اور اُن کی آل پر درود بھيج۔(بحار
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  دانتوں ميں درد کی دعا
  ے ٹکڑے کو دانتوں پر رکھ کر سات مرتبہ يہ دعا پڑھيں: لکڑی يا لوہے ک

"شروع هللا کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے ۔نہايت تعجب ہے کہ ايک کيڑا جو منہ ميں ہے، ہڈی کھاتا ہے، 
ی عبادت کے الئق خون پيتا ہے۔ ميں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ هللا شفا دينے واال اور کفايت کرنے واال ہے۔هللا کے سوا کوئ

  نہيں۔سب تعريفيں هللا کيلئے ہيں جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے۔ 
جب تم نے ايک شخص کو قتل کرکے چھپايا۔ هللا آشکار کرنے واال ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ ہم نے کہا اس گائے کا ايک 

اپنی نشانياں دکھاتا ہے تاکہ تم غور  حصہ اس مرده کو مارو۔ اسی طرح هللا تعالٰی مرده کو زنده کرتا ہے اور تمہيں
   )٢:٢٧٢کرو۔(مکارم االخالق

  پاؤں کا درد دور کرنے کيلئے
امام سجاد عليہ السالم سے مروی ہے کہ ايک شخص نے امام حسين عليہ السالم سے پاؤں ميں درد کی شکايت کی اور کہا 

ا کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ امام حسين عليہ السالم کہ ميرے پاؤں ميں شديد درد محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز اد
  نے ارشاد فرمايا کہ دعا کيوں نہيں پڑھتے؟کہا کيا پڑھوں؟ 

  آپ نے ارشاد فرمايا کہ جہاں درد محسوس ہوتا ہے، وہاں ہاتھ رکھ کر يہ دعا پڑھو: 
   "هللا کے نام سے اور اُس کی مدد سے، رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر سالم"۔

  پھر يہ پڑھو: 
"اور اُنہوں نے هللا کی قدر نہ جانی جيسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے اور قيامت کے دن تمام زمين اُس کے قبضہ ميں 

ہوگی اور آسمان اُس کے دائيں جانب لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وه ذات پاک اور بلند تر ہے اُس سے جو وه شريک ٹھہراتے 
   )٩۵:۵٨ہيں"۔(بحار

  درد دور کرنے کيلئے پاؤں کا
امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:ميں امام حسين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر تھا۔ ايک شخص بنی اُميہ سے جو 

فرزند ِ رسول! پاؤں کے درد کی وجہ سے آپ کی خدمت ’ہمارے شيعوں ميں سے تھا،نے آپ کی خدمت ميں آکر عرض کيا:
رمايا: ميری دعا کو کيوں نہيں پڑھتے؟ عرض کيا کہ فرزند ِ رسول! ميں کيا پڑھوں؟ فرمايا ۔آپ نے ف‘ميں حاضر نہ ہوسکا

  پڑھو: 
"ہم نے آپ کو فتح مبين بخشا تاکہ گذشتہ و آئنده خطاؤں کو بخشا جائے اور اپنی نعمت کو آپ پر کامل کرے اور سيدھی راه 

ہی ہے جس نے مٔومنوں کے دلوں ميں سکون نازل کيا تاکہ کی ہدايت کرے اور هللا آپ کو غالب نصرت عطا کرے۔ ابتداء و
  ان کے ايمان ميں اضافہ ہو۔ زمين و آسمان کے لشکر خد اکيلئے ہيں اور خدا داناو حکمت واال ہے۔ 

تاکہ مٔومن اور مٔومنات بہشت ميں، جس کے اندر نہريں جاری ہيں، داخل کئے جائيں۔ وه اس ميں ہميشہ رہيں گے اور ان کے
ں کو بخشا جائے۔ يہ هللا تعالٰی کے نزديک بڑی کاميابی ہے اور منافقوں اور مشرکوں کوجو هللا تعالٰی کے بارے ميں گناہو

  بدگمان 
ہيں، ان کی بدگمانی ثابت ہوچکی ہے۔ هللا نے ان پر غضب کيا اور ان پر لعنت کی ہے اور ان کيلئے دوزخ تيار کی ہے اور 

   )٣٣ين و آسمان کی فوج ہے اور هللا غالب اور حکمت واال ہے"۔(طب اآلئمہ :وه بدترين جگہ ہے۔ هللا کيلئے زم
  

   ساتواں باب

  اياِم مبارک ميں آنحضرت کی دعائيں

  

  عرفہ کے روز آپ کی دعا

تمام تعريفيں اُس ذات کے ساتھ خاص ہيں جس کے فرمان سے کوئی حکم عدولی کرنے واال نہيں۔ اُس کی عطا اور بخشش 
 نہيں اور اُس کی مخلوق کی طرح کوئی صانع نہيں۔ وه وسيع پيمانے پر سخاوت کرنے واال ہے۔ اُس نے کو روکنے واال



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

 
 

  مختلف اجناس کو پيدا کيا۔ 
پھر اپنی مخلوقات کے نظام کو حکمت سے محکم کيا۔ مختلف گروه اس سے مخفی نہيں ہيں جبکہ امانتيں اُس کے پاس ضائع 

واال، ہر کام کرنے والے کو اُس کی محنت کا صلہ ضرور ديتا ہے۔ ہر آه و زاری کرنے نہيں ہوتيں۔وه بھوکوں کی مدد کرنے
والے پر رحم ضرور کرتا ہے۔ تمام خوبيوں اور اچھائيوں کا نازل کرنے واال وہی ہے۔ اُسی نے قرآن مجيد کو چمکنے والے 

  نور کے ساتھ اتارا ہے۔ 
، مصيبتوں اور سختيوں کو ٹالنے واال ہے۔ وہی جابروں اور ستم کاروں وہی دعاؤں کا سننے واال، درجات کو بلند کرنے واال

کو تباه کرنے واال اور خاموش کرنے واال ہے۔وہی آه و زاری کرنے والے کے آنسوؤں پر رحم کرنے واال ہے۔ ہر مصيبت 
ہيں۔ اُس جيسا کوئی بھی زده کی مصيبت کو دور کرنے واال ہے۔ اُس کے عالوه کوئی معبود نہيں۔ کوئی شے اس کے ہم پلہ ن

  نہيں۔ وه سننے واال، ديکھنے واال، مہربان، خبر رکھنے واالاور ہر شے پر قادر ہے۔ 
اے پروردگار! ميں بڑے اشتياق سے تيری بارگاه ميں آيا ہوں اور تيری ربوبيت کی گواہی اس انداز ميں ديتا ہوں کہ تو ہی 

کر ہونے سے پہلے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے مٹی ميرا رب ہے اور ميری بازگشت تيری طرف ہی ہے۔ ذ
سے پيدا کيا ہے۔پھر مجھے اپنے آباء و اجداد کے صلب ميں قرار ديا، حاالنکہ ميں زمانہ کی نيرنگيوں اور گردِش ايام کی 

  سختيوں سے محفوظ تھا۔ يہاں تک کہ گزشتہ ايام کے ساتھ ساتھ نسل در نسل منتقل ہوتا چال
  آيا۔ 
ر مجھے اپنی محبت اور مہربانی اور احسان کرتے ہوئے ايسے ايسے لوگوں کی طرف نہيں دھکيال جنہوں نے تيرے عہدپھ

کو توڑا اور تيرے رسولوں کو جھٹاليا۔خدايا!ميں تيرا مشتاق اور تيرا اپنے پروردگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور گواہی ديتا 
وجود سے پہلے تو نے اپنی نعمتوں کا آغاز کيا اور مجھے خاک سے پيدا  ہوں اور تيری طرف ميری بازگشت ہے۔ ميرے

  کيا۔پھر مجھے صلب ِ پدر ميں ساکن کرديا اور زمانے کی سختيوں اور سال و ماه کی گردشوں سے امن ميں رکھا۔ 
قرار ديا۔ ميری پھر مجھے بہنے والے پانی سے پيدا کيا۔ مجھے گوشت، پوست اور خون کی سہ گانہ تاريکيوں کے درميان 

خلقت پر نہ مجھے گواه بنايا اور نہ ہی ميری خلقت کرنے ميں مجھ سے مدد چاہی ہے۔پھر مجھے صحيح و سالم دنيا ميں 
بھيجا اور ابتدائے پيدائش ميں جب ميں بچہ تھاتو ميری حفاظت فرمائی ۔ پھر مجھے انتہائی مرغوب دودھ سے غذا فراہم کی۔ 

دلوں کو ميری طرف موڑ ديااور انتہائی مہربان اور شفيق ماؤں کو ميری کفالت کی ذمہ  مجھ سے عشق کرنے والوں کے
داری سونپی۔مجھے جنات کے شر سے محفوظ رکھا۔ مجھے کمی بيشی سے بچائے رکھا۔ پس اے رحم کرنے والے، بخشنے

  والے! تو ہی بڑا ہے۔ 
نعمتوں سے نوازا۔ پھر مجھے سال بہ سال بڑا کيا، پھر جيسے ہی گفتگو کرنے کے قابل ہوا، مجھے اپنی وسيع و عريض 

يہاں تک کہ ميری فطرِت سليم کامل ہوگئی۔ ميری سرشت نقطہ اعتدال پر آگئی۔پھر مجھے اپنی معرفت الہام کرکے اپنی 
  حجت کو واجب کيا اور مجھے اپنی فطرت کی عجيب و غريب رعنائيوں سے حيرت زده کرديا۔ 

جيب و غريب مخلوقات سے ميری آنکھيں کھول ديں اور مجھے اپنے ذکر، شکر، عبادت اور پھرزمين و آسمان ميں اپنی ع
اپنی اطاعت کے واجب ہونے سے آگاه کيا۔پھر مجھے ماجاء بہ النبی کی تعليم دی، اپنی مرضات کے حصول ميں آسانی قرار

  دی۔ان تمام مراحل ميں اپنی مدد اور مہربانی سے مجھ پر احسان کئے۔ 
جھے بہترين سرشت سے پيدا کيا تو مجھے يکے بعد ديگرے نعمتيں دينے سے گريز نہيں کيااور مجھے مختلف پھر جب م

طريقوں سے رزق و ضرورياِت زندگی سے نوازا۔پھر ہميشہ اور اپنے عظيم الشان احسان سے تمام نعمتوں کو کامل اور 
  مصيبتوں کو مجھ سے دور رکھا ہے۔ 

بارگاه ميں جسارت بھی تجھے اپنے قريب کرنے والی راہوں کی ہدايت کرنے سے نہيں  اے هللا! ميری جہالت اور تيری
روک سکی۔ اگر تجھے پکاروں تو ميری پکار کو قبول کرتا ہے اور اگر تجھ سے سوال کروں تو تو عطا کرتا ہے، اگر 

متوں ميں اضافہ کرتا ہے۔ يہ تيری اطاعت کروں تو مجھے شکر گزاروں سے قرار ديتا ہے۔ اگر تيرا شکر بجا الؤں تو نع
  سب کچھ تيری نعمتوں کی تکميل اور مجھ پر تيرے احسانات کی وجہ سے ہے۔ 

اے وجود ميں النے والے،لوٹانے والے، تعريف والے، عظمت و جاللت والے، تيری ذات پاک ہے۔ تيرے نام مقدس ہيں اور 
عمت کو شمار کروں اور ذکر کروں يا ميں تيری کس عطا تيری نعمتيں عظيم الشان ہيں۔ اے پروردگار! ميں تيری کس کس ن

کا شکر بجا النے کی جسارت کرسکتا ہوں۔اے پروردگار! جو مجھ سے سختی اور بد حالی کو دور کيا ہے، يہ اس خوشحالی 
  سے کہيں بہتر ہے جو مجھے عطا کی ہے۔ 

محکم سے، خالص توحيد پرستی پر اور چھپے  اے پروردگار! ميں گواہی ديتا ہوں اپنے ايمان کی گہرائيوں سے اور يقين
ہوئے ضمير کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے نور کے جاری ہونے کی جگہوں سے اور اپنی جبين پر پڑی سلوٹوں کے اسرار 
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  کے ساتھ۔ 
اپنے تنفس کے جاری، اپنی ناک کے نرم غضروف، اپنے کان کے پردوں ميں سوراخ اور جو کچھ ميرے دو لبوں کے ساتھ 

وا اور لگا ہوا ہے، اپنی زبان کی گردش اور اپنے منہ کے کھلنے اور بند ہونے کی جگہوں اور اپنی داڑھوں کے اُگنے مال ہ
کی جگہوں، اپنی گردن کے اطناب ، اپنے کھانے اور پينے کی نگلنے کی جگہوں ، اپنے مغز کی مضبوط کھال ، اپنی شہ 

، اپنے دل کی زندگی کے تمام وترات، اپنے جگر کے تمام منافذ و رگ کی تمام رطوبتيں ، اپنے سينہ کے تمام مشموالت
متعلقات اور جسے ميری پسليوں نے گھيرا ہوا ہے اور اپنے جوڑوں کے بند، اپنی انگليوں کے پوروں، اپنی گرفت کے تمام 

ه، ميری شريانيں امور اور ميرا خون، ميرے بال اور ميری کھال، ميرے عصب اور ميرے قصب، ميری ہڈياں اور ميرا گود
اور اپنے تمام اعضاء اور وه سب کچھ جو ميں نے اياِم شير خوارگی ميں حاصل کيا ہے، جو کچھ مجھ سے زمين اٹھاتی ہے،
ميری نيند اور بيداری، سکون اور حرکت ، اپنے رکوع کی حرکات اور سجود پر تجھے گواه بناتا ہوں۔اگر ميں ليل و نہار کی

عمر پاؤں اور تيرے شکر کی کوشش کروں کہ صرف تيری ايک نعمت کا شکر ادا کرسکوں تو گردش کے دوام تک لمبی 
ميں تيرے احسان و منت کے بغير نہ کرسکوں گا۔ اس کے سبب سے نعمت ہائے جديده کا شکر اور تيری ثناء کا حق ادا 

  م کے ناممکن ہے۔ ہوحتٰی کہ ہميشہ تيری تعريف کرتا رہوں، تب بھی تيرا شکر بغير تيرے احسان و انعا
اگر ميرے سميت تمام شمار کرنے والے تيری گذشتہ اور آئنده نعمتوں کو عدد اور زمانہ کے اعتبار سے شمار کرنا چاہيں 

بھی تو ہرگز شمار نہيں کرسکتے۔ يہ کام ہماری پہنچ سے بہت دور ہے کيونکہ تو نے اپنی کتاِب ناطق ميں سچی خبر ديتے 
  اگر ميری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہوتو شمار نہيں کر سکتے"۔ ہوئے وضاحت کردی ہے کہ:"

اے پروردگار! تيری کتاب اور تيرا کالم حرف بہ حرف درست ہيں۔ تيرے انبياء اور رسولوں نے جو کچھ ان پر وحی کيا 
نتہائی سنجيدگی، کوشش اور جس دين کو ان کيلئے معين کيا ہے، اس کو انہوں نے بطوِر احسن پہنچايا ہے۔ عالوه ازيں ميں ا

  اور تمام تر طاقت کو بروئے کار الکر گواہی ديتا ہوں اور يقين محکم سے کہہ رہا ہوں۔ 
تمام تعريفيں هللا تعالٰی کيلئے ہيں جس نے اپنے لئے بيٹا قرار نہيں ديا تاکہ وه اس سے وارث ٹھہرے۔ بادشاہی ميں کوئی اس 

پر اتر آئے۔ ُرسوا کرنے ميں اُس کا کوئی سرپرست نہيں ہے جو مخلوقات  کا شريک نہيں تاکہ وه مخلوق ميں اس کی ضد
کے نظام کوچالنے ميں اس کی مدد کرے۔وه پاک و پاکيزه ہے۔اگر دو خدا ہوتے تو جہان فساد کی لپيٹ ميں آکر تباه و برباد 

باپ ہے اور نہ کسی کا بيٹا اور کوئی  ہوجاتا۔ پس هللا پاک ہے۔ وه واحد ہے، يکتا، ہے، تنہا ہے۔ وه بے نياز ہے۔ وه کسی کا
  بھی اُس کے برابر نہيں۔ 

تمام تعريفيں هللا سبحانہ کے ساتھ خاص ہيں۔ ايسی تعريف جو اس کے مقرب مالئکہ اور انبياء مرسلين کی تعريف کی برابری
  پاکيزه اوالد پر۔  کرے۔ هللا تعالٰی کے درودوسالم ہوں برگزيده حضرت محمد خاتم االنبياء پر اور اُن کی پاک و

يہاں پر امام عليہ السالم نے لہجہ بدال۔ دعا ميں بہت زياده رقت پيدا ہوگئی اور خود امام عليہ السالم کی آنکھوں سے بھی آنسو
  جاری ہوگئے۔ فرمانے لگے: 

کرنے کی  "اے پروردگار! مجھے خود سے ڈرنے واال قرار دے۔ گويا ميں تجھے ديکھ رہا ہوں اور مجھے تقوٰی اختيار
سعادت سے بہره مند فرما۔ اپنی نافرمانيوں اور گناہوں کے بدلہ ميں مجھے بد بخت قرار نہ دے۔ اپنی قضاء و قدر ميں ميرے 

لئے اچھائی قرار دے، يہاں تک کہ جلدی آنے والی چيز ميں تاخير اور تاخير سے آنے والی چيز ميں جلدی ميرے لئے 
  دلچسپی کا باعث نہ ہو۔ 

ار! مجھے بے نيازی کی دولت سے ماالمال فرما۔ دل کو يقين محکم عطا فرما۔ عمل بجاالنے ميں اخالص اے پروردگ
مرحمت فرما۔ آنکھوں ميں نور کی شمعيں روشن فرما۔دين ميں بصيرت عطا فرما۔ اپنے اعضاء و جوارح سے صحيح معنوں 

ے لئے بہترين وارث قرار دے۔ مجھ پر ظلم کرنے ميں استفاده کرنے کی توفيق عطا فرما۔ميری سماعت اور بصارت کو مير
والے کے مقابلہ ميں ميری مدد فرما۔ اس سے انتقام لينے اور ميری ضرورت کو اس ظالم سے چھيننے کی توفيق عطا 

  فرمااور اس عمل ميں ميری آنکھوں کو منور فرما۔ 
خطاؤں سے درگزر فرما۔ مجھے شيطان  اے پروردگار! ميری مشکالت کو برطرف اور ميرے عيوب پر پرده ڈال ۔ ميری

  سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی ذمہ داريوں سے مجھے دور فرما۔ 
  دنيا اور آخرت ميں مجھے بلند درجہ عطا فرما۔ 

اے پالنے والے! حمد تيرے ہی ساتھ خاص ہے کيونکہ تو نے مجھے پيدا کيا، پھر ميرے لئے سماعت و بصارت کو قرار ديا۔
رے ساتھ خاص ہے کہ مجھ پر رحمت کرتے ہوئے مجھے صحيح و سالم پيدا کيا۔جبکہ تو ميری خلقت سے اسی لئے حمد تي

  بے نياز ہے۔ 
اے هللا! تونے مجھے بے عيب پيدا کيا اور ميری فطرت کو متوازی قرار ديا۔ مجھے ايجاد کيا اور ميری صورت کو حسين 
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ور عافيت عطا فرمائی۔ پروردگارا! جو کچھ ميرے سپرد کيا، اس بنايا۔ اے پروردگار! مجھ پر نيکی کرتے ہوئے سالمتی ا
کی حفاظت کرنے کی توفيق بھی مرحمت فرمائی۔باِر اٰلہا! تو نے مجھے نعمتيں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہدايت بھی فرمائی 

م کی اور ہے۔اے پروردگار! مجھے منتخب کيا اور مجھے ہر اچھائی سے بھی نوازا۔اے پروردگار!مجھے خوراک فراہ
مجھے سيراب کيا۔ اے رب! مجھے دوسروں سے بے نياز کيا اور مجھے عزت کے سرمايہ سے بھی نوازا۔اے رب! ميری 

  مدد بھی فرمائی اور مجھے عزيز و گرامی قدر بھی بنايا۔ 
حمد و آِل محمدپر اے پروردگار! مجھے لباِس کرامت پہنايا اور اپنی ايجادات ميں ميرے لئے کافی حد تک آسانياں قرار ديں۔م

درود بھيج اور زمانے کی مشکالت اور حوادِث ليل و نہار ميں ميری مدد فرما۔ دنيا کی ہولناکيوں اور آخرت کی سختيوں اور 
  مشکالت سے مجھے نجات عطا فرما۔زمين ميں ظالموں کے شر سے ميری مدد فرما۔ 

ا۔ جس سے ميں ڈرتا ہوں، ميری حفاظت فرما۔ ميری جان و يا باِر اٰلہا! جس سے ميں خوفزده ہوں ، تو ميری سرپرستی فرم
دين کو اپنی پناه ميں رکھ۔ دوراِن سفرميری حفاظت فرما۔ميرے خاندان، ميرے مال اور ميری اوالد ميں سے مجھے بہترين 

نگاہوں  جانشين عطا فرما۔ مجھے عطا کئے گئے رزق ميں برکت نازل فرما۔ مجھے اپنی بارگاه ميں ذليل جبکہ لوگوں کی
ميں عزت دار بنا۔مجھے جن و انس کے شر سے سالمتی عطا فرما۔ مجھے ميرے گناہوں کی وجہ سے ذليل و رسوا نہ فرما۔ 

ميرے بُرے باطن کی وجہ سے مجھے رسوا نہ فرما۔ اعمال کے ذريعے ميری آزمائش نہ فرما۔اپنی نعمتوں کو مجھ سے 
  ں نہ دے۔ سلب نہ فرما اور مجھے اپنے غير کی سرپرستی مي

اے هللا! مجھے اپنے قرابت داروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ کہ وه مجھ سے قطع رحمی کريں۔ نہ ہی اجنبيوں کے حوالے 
کرنا، نہ ہی کمزوروں کے حوالے فرمانا،حاالنکہ تو ميرا سرپرست ہے اور ميرے امور کی باگ ڈور تيرے پاس ہے۔ميں 

  سافرت کی اور گھر سے دور ہونے کی۔ تيری بارگاه ميں شکايت کرتا ہوں اپنی م
جن لوگوں کے حوالہ ميرے امور کی باگ ڈور دی ہے، مجھے کم قيمت سمجھنے کی، اے رب! مجھ پر اپنا غضب نازل نہ 

فرما۔ البتہ تيرے غضب کے عالوه مجھے کسی سے خوف نہيں ہے۔ عالوه ازيں کہ تيری عافيت کی وسعتيں ميرے شامل 
ور کے طفيل سوال کرتا ہوں جس کے ذريعے سے زمين اور آسمان روشن ہيں، تاريکياں چھٹی حال ہيں۔ميں تيرے اس ن

ہوئی ہيں اور اّولين و آخرين کے امور کی اصالح بھی اسی سے ہے۔ مجھے اپنی حالت ِغضب ميں موت نہ دينا اور مجھ پر 
  اپنا غضب نازل نہ فرمانا۔ 

پہلے راضی ہوجائے۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں۔اے مکہ اس لئے کہ تيرے اختيار ميں ہے کہ غضب کرنے سے 
مکرمہ، مشعرالحرام، بيت عتيق اور اس خانٔہ کعبہ کے مالک جس ميں تو نے برکت قرار دی ہے اور اس کو لوگوں کيلئے 

  پُرامن جگہ قرار ديا ہے۔ 
جس نے اپنے فضل سے  اے وه ذات جو اپنے حلم کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرتی ہے، اے وه ذات

نعمتوں کے وسيع سلسلے پھيالرکھے ہيں، اے وه ذات جو اپنے کرم سے اجِرجزيل عطا فرماتی ہے، اے ميری مشکل گھڑی
ميں پناه گاه! روِز آخرت ميں ميرا زاِد راه تو ہی ہے۔ اے ميری تنہائيوں ميں ميرے مونس و مددگار، اے ميرے ولی اور 

آباء و اجداد حضرت ابراہيم ، حضرت اسماعيل ، حضرات اسحاق و يعقوب کے پروردگار، سرپرست، اے ميرے اور ميرے 
اے جبرائيل ، ميکائيل ، اسرافيل کے رب، اے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اُن کی برگزيده آل کے رب، اے 

سين اور قرآِن حکيم کے نازل کرنے والے۔ تورات، انجيل، زبور اور قرآِن عظيم کے نازل کرنے والے، اے کٰھٰيعص، ٓطہ و يٰ 
اے وه ذات جب زندگی کی دشوار گزار راہيں مجھے عاجز کرديں اور زمين اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ مجھ پر تنگ 
ہوجائے تو اس وقت تو ميری پناه گاه ہے۔اگر تيری رحمت ميرے شامل حال نہ ہوتی تو ميں کب کا ہالک ہوچکا ہوتا اور 

  ے مقابلہ ميں تو ہی مدد کرنے واال ہے۔ اگر تو ميری مدد نہ فرماتا تو ميں کب کا مغلوب ہوچکا ہوتا۔ دشمنوں ک
اے وه ذات جس نے خود کو بلندی اور رفعت سے مخصوص کر رکھا ہے اور اولياء کو اپنی عزت سے بزرگوار ٹھہرنے 

ت و رسوائی کا طوق ڈاال گيا ہے اور وه اس کی ميں گرامی قدر بنايا۔ اے وه جس کے سامنے بادشاہوں کے گلوں ميں ذل
سطوت کے سامنے لرزه بر اندام ہيں، اے وه ذات جو آنکھوں کی خيانت اور دل کے بھيدوں ، اس غيب سے جسے روزگاِر 

  زمانہ التا ہے، سب سے آگاه ہے۔ اے وه ذات جسے خود اس کے سوا کوئی نہيں جانتا۔ 
اور آسمان کے ذريعے سے ہوا کو پابند کيا۔اے وه ذات جو باعزت ناموں واال ہے، اے وه جس نے زمين کو پانی پر جمايا 

اے ختم نہ ہونے والے احسان کے مالک، اے وه ذات جس نے لق و دق صحرا ميں حضرت يوسف کی نجات کيلئے قافلہ کو 
ت جس نے حضرت يوسف اور روانہ کيا اور ان کو کنويں سے نجات دی، اُن کو غالمی کے بعد بادشاہی عطا کی۔ اے وه ذا

  حضرت يعقوب کو اس حال ميں پلٹايا کہ غم يوسف ميں ان کی آنکھوں کی بينائی جاتی رہی اور وه نابينا ہوگئے۔ 
اے حضرت ايوب سے مصيبتوں کو دور کرنے والے، اے ذبيح اسماعيل سے ابراہيم کے ہاتھ کو روکنے والے، اس بڑھاپے 
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ے وه ذات جس نے حضرت ذکريا کی دعا مستجاب کرتے ہوئے حضرت يحيٰی سے اور عمر کے ختم ہوجانے کے بعد، ا
نوازا اور ان کو تنہا نہيں چھوڑا۔اے حضرت يونس کو مچھلی کے پيٹ سے نکالنے والے ، اے وه ذات جس نے دريا کو دو 

  لخت کرکے بنی اسرائيل کو نجات دی اور فرعون اور اُس کے لشکر کو غرق کيا۔ 
ہواؤں کو باراِن رحمت کی بشارت دينے والی بنايا، اے وه ذات جس نے مخلوق ميں سے نافرمانی اے وه ذات جس نے 

کرنے والوں پر عتاب کرنے ميں جلدی نہيں کی، اے وه ذات جس نے طويل انکار کے بعد جادوگروں کو نجات دی، حاالنکہ 
بادت تيرے غير کی کرتے تھے ۔وه اس کی وه تيری نعمتوں سے فيضياب ہورہے تھے اور تيرا رزق کھا رہے تھے جبکہ ع

  مخالفت کرتے تھے ،اس کی ضد ميں آتے تھے اور اُس کے رسولوں کو جھٹالتے تھے۔ 
اے هللا! اے وه پہلے جس کيلئے ابتداء نہيں اور ہميشہ رہنے والے تيرے لئے انتہا نہيں۔ اے زنده اور اے ہميشہ رہنے والے، 

ه ذات جو ہر نفس کو اپنے کئے کی ضرور سزا دے گا، اے وه ہستی جس نے شکر اے ُمردوں کو زنده کرنے والے، اے و
کی کمی کے باوجود مجھے محروم نہيں کيا، ميری بڑی خطاؤں پر بھی مجھے رسوا نہيں کيا۔ مجھے نافرمانی کرتے 

  ديکھنے کے باوجود مجھے ذليل و رسوا نہيں کيا۔اے وه ذات جس نے بچپن ميں ميری حفاظت فرمائی۔ 
ے وه ذات جو بڑھاپے ميں رزق عطا فرماتا ہے، اے وه ذات جس کی عطاؤں کو ميں شمار نہيں کرسکتا اور جس کی ا

نعمتيں بغير عوض کے ہيں۔ اے وه ذات جو مجھ سے اچھائی اور احسان سے پيش آيا جبکہ ميں تجھ سے برائی ،گناه اور 
  شناخت سے پہلے مجھے ايمان کی ہدايت فرمائی۔ نافرمانی سے پيش آتا ہوں۔ اے وه ذات جس نے شکر گزاری کی 

اے وه ذات جسے حالت ِ بيماری ميں پکارا تو مجھے شفا بخشی۔ عريان تھا تو مجھے لباس پہنايا۔ بھوکا تھا تو مجھے کھانا 
م سے آراستہ کيا۔ کھاليا۔ پياسا تھا تو مجھے سيراب کيا۔ ذليل و رسوا تھا تو محترم اور گرامی قدر بنايا۔جاہل تھا تو زيوِر عل

اکيال تھا تو افرادی قوت سے نوازا۔ گھر سے دور تھا تو مجھے وطن کی طرف لوٹايا۔ دست نگر تھا تو مجھے دوسروں سے 
بے نياز فرمايا۔ اُس سے مدد کا طلبگار ہوا تو ميری مدد فرمائی۔ دوسروں سے بے نياز کيا، پھر مجھ سے نعمتوں کو سلب 

  توں کے متعلق سوال نہيں کيا ليکن خود سے ہی مجھے عطا کيا۔ نہيں کيا اور ان تمام نعم
پس حمد تيرے ساتھ ہی خاص ہے۔ اے ميری خطاؤں سے درگزر کرنے والے، پريشانيوں کو دور کرنے والے، ميری پکار 

مقابلہ  کو قبول کيا اور ميرے عيوب کو چھپايا، ميرے گناہوں کو معاف کيا، ميری حاجت کو پورا کيا، ميرے دشمنوں کے
ميں ميری مدد فرمائی۔اے ميرے موال!اگر تيری نعمتوں کو، تيرے احسانات کو اور تيری گرانقدر عطاؤں کو شمار بھی کرنا 

  چاہوں تو انہيں شمار نہيں کرسکتا۔ 
و اے ميرے هللا!تو ہی نے تو مجھے انعامات سے نوازا، تو نے ہی مجھ پر احسانات کئے، تو نے ہی مجھ سے اچھائی کی، ت

نے ہی مجھے فضيلت بخشی،تو نے ہی مجھ پر احسان کيا، تو نے ہی کامل کيا، تو نے ہی مجھے رزق ديا، تو نے ہی مجھے
  اپنی عطاؤں سے نوازا، تو نے مجھے دوسروں سے بے نياز کيا، تو ہی ميری کفايت کيلئے کافی ہے۔ 

سے درگزر کيا۔ تو نے ہی مجھے ٹھہرايا، تو نے  تو نے ميری پرده پوشی کی، تو نے مجھے معاف فرمايا، تو نے ہی مجھ
  ہی مجھے عزت بخشی اور تو نے ہی ميری اعانت فرمائی۔ 

تو نے ہی پشت پناہی کی، تو نے ہی تائيد کی، تو نے ہی مدد فرمائی، تو نے ہی شفا بخشی، تو نے ہی ہمت و سالمتی عطا 
برک اور بلند تر ہے، ہميشہ کيلئے تعريف تيرے ہی لئے کی، تو نے ہی عزت سے سرفراز کيا۔اے ميرے پروردگار! تو مت

  سزاوار ہے، مسلسل شکر تيرے ذات سے ہی مخصوص ہے۔ 
اے ميرے معبود!پھر ميں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتاہوں۔ پس مجھے معاف فرما۔ ميں نے ہی خطا کی۔ وه ميں ہی ہوں جس 

ہی گناه پر کمر بستہ ہوا۔ مجھ سے ہی بھول ہوئی۔ ميں نے ہی  نے غفلت برتی۔ جہالت سے کام لينے واال ميں ہی ہوں۔ ميں
تيرے غير پر اعتماد کيا۔ ميں ہی شعوری طور پر گناه بجااليا۔ وعده دينے واال ميں ہی ہوں۔ وعده خالفی کرنے واال بھی ميں 

  ہی ہوں اور وعده توڑنے واال بھی ميں ہوں۔ 
کے متعلق اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی فہرست لے کر تيری  اے ميرے معبود! ميں اپنے پاس موجودتيری نعمتوں

بارگاه ميں آيا ہوں، پس تو مجھے معاف فرما۔ اے وه ذات جسے اپنے بندوں کے گناه نقصان نہيں پہنچا سکتے، البتہ وه 
انت اور رحمت سے لوگوں کی اطاعت سے بے نياز ہے اور بندوں ميں سے جو بھی اعماِل صالح بجا الئے، اُسے اپنی اع

  کامياب فرماتا ہے۔پس حمد تيرے ہی ساتھ خاص ہے۔ 
اے معبود! تو نے مجھے حکم فرمايا، ميں نے تيری نافرمانی کی اور تو نے مجھے نہی کی، ميں مرتکب ہوا۔ پس ميں ايسے

  جھ سے مدد چاہوں۔ ہوگيا ہوں کہ نہ بے گناه ہوں کہ عذر خواہی کروں اور نہ ہی اس طرح طاقت و قدرت ميں ہوں کہ ت
پس اے ميرے موال! ميں کس شے يا چيز کو لے کر تيرا سامنا کروں؟ کيا اپنے کانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے تيرا سامنا 

کروں يا اپنی بصارت کے ساتھ، يا اپنی زبان کے ساتھ، يا اپنے بازوؤں کے ساتھ؟ کيا ميرے پاس موجود سب کچھ تيرا نہيں 
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  ے ان سب سے تيری نافرمانی کی ہے۔ پس تيری حجت اور راستہ ميرے لئے واضح ہے۔ ہے؟اے ميرے موال! ميں ن
اے وه ذات جس نے مجھے آباء و اجداد اور ماؤں کی ڈانٹ اور قبيلہ اور بھائيو ں کی سرزنش سے اور بادشاہوں کے عتاب 

اتے تو ہرگز مجھے فرصت سے محفوظ رکھا۔ اے ميرے موال! جس طرح تو مجھے جانتا ہے، اگر وه مجھ سے مطلع ہوج
  نہ ديتے اور مجھے دور کرديتے۔ مجھ سے رابطہ قطع کرليتے۔ 

اے موال و آقا! اسی لئے ميں تيری بارگاه ميں ذليل و رسوا اور کم مائع حاضر ہوں۔ نہ بے گناه ہوں کہ توبہ کروں اور نہ 
اس سے استدالل کروں۔ يہ کہنے کی حالت ميں  طاقت ور ہوں کہ مدد کا طلبگار بنوں اور نہ ہی حجت و دليل رکھتا ہوں کہ

بھی نہيں ہوں کہ گناہگار نہيں ہوں۔ بد عملی انجام نہيں دی ۔اے ميرے موال! اگر ميں انکار بھی کروں تو يہ انکار مجھے 
  ہيں۔ کوئی فائده نہيں پہنچا سکتا اور يہ انکار کيسے ممکن ہے حاالنکہ ميرے تمام اعضاء و جوارح ميرے اعمال پر گواه 

بالشبہ مجھے يقين کامل ہے کہ تو مجھ سے بڑے بڑے امور کے متعلق ضرور پوچھے گا، جبکہ تو ايسا عادل حاکم ہے جو 
ستم روا نہيں رکھتا ۔ تيری عدالت مجھے ہالک کرنے والی نہيں ہے۔ اس کے باوجود تيرے عدل سے بھاگتا ہوں۔ اے ميرے 

ا اتماِم حجت کے بعد ميرے گناہوں کی وجہ سے ہے ۔ ليکن اگر مجھے معاف موال! اگر تو مجھے عذاب بھی دے تو وه يقين
  کردے تو يہ تيرے حلم، سخاوت اور کرامت کی وجہ سے ہے۔ 

تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ تيری ذات پاک ہے۔ البتہ ميں ظلم کرنے والوں ميں سے ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود 
ا طلب گار ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں۔ تو پاک و پاکيزه ہے۔ تحقيق ميں موحدين نہيں ہے، تو پاک ہے۔ ميں مغفرت ک

  ميں سے ہوں۔تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے۔ ميں ڈرائے جانے والوں ميں سے ہوں۔ 
۔ تيرے عالوه تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے۔ بے شک ميں تيری بارگاه سے اُميد رکھنے والوں ميں سے ہوں

کوئی معبود نہيں ، تو پاک ہے۔ ميں رغبت رکھنے والوں ميں سے ہوں۔ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے، تيری ذات پاک 
ہے۔ ميں تيری بارگاه سے سوال کرنے والوں ميں سے ہوں۔تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو پاک ہے۔ ميں تيری تسبيح اور 

وه کوئی معبود نہيں، تو پاک و پاکيزه ہے۔ ميں تکبير کہنے واال ہوں۔تيرے عالوه کوئی معبودتہليل کرنے واال ہوں۔ تيرے عال
  نہيں، تو ميرا اور ميرے آباء و اجداِد اّولين کا بھی رب ہے۔ 

اے پروردگار! يہ ميری ثنا ہے تيری بزرگوار بارگاه ميں اور ميرا اخالص تيری وحدانيت کا ذکر کرتے ہوئے ميں اقرار 
ہوں ، تيری نعمتوں کو گنتے ہوئے، اگرچہ ميں اقرار کرتا ہوں کہ ان نعمتوں کو زياده، وسيع، پے در پے، ظاہر اور  کرتا

دائمی ہونے کی وجہ سے ميں شمار نہيں کرسکتا۔ زندگی کے آغاز سے جب تو نے مجھے پيدا کيا، خلق کيا ہے، مجھے فقر 
کی فراوانی اور مصيبتوں کو دور، مشکالت ميں آسانی اور بدن کو سے بے نياز اور بدحالی کو برطرف، وسائِل زندگی 

صحت اور دين ميں سالمتی کو مرحمت فرما۔اگر تمام دنيا والے اّولين و آخرين ميری مدد کريں، تب بھی تيری نعمتوں کو 
  شمار کرنے سے ميں بھی اور وه بھی قاصر ہيں۔ 

ه اور عظيم الشان ہے۔ تيری نعمتوں کو گنا نہيں جاسکتا، تيری مدحت اے ميرے عظيم، کريم اور رحيم رب! تيری ذات پاکيز
کی انتہا تک نہيں پہنچا جاسکتا۔ تيری نعمتوں کا بدلہ نہيں دياجاسکتا۔ محمد وآِل محمدپر درود بھيج۔ ہم پر اپنی نعمتوں کو 

  معبود نہيں۔  کامل اور اپنی اطاعت کرنے ميں سعادت مند فرما۔ تيری ذات پاک ہے، تيرے عالوه کوئی
اے هللا! تو مضطر اور مجبور لوگوں کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وه تجھے پکاريں ۔ مشکل گھڑی ميں راِه نجات اور 

مصيبت زده کی فرياد رسی، بيمار کو شفا، محتاج کو غنی، شکستہ دل کو تقويت، چھوٹوں پر رحم کرنے واال اور بڑوں کا 
  نہيں رکھتے، تو اُن کی پناه گاه ہے۔تجھ سے بڑھ کر کوئی قوت واال نہيں۔  مددگار ہے۔ جو کسی قسم کا سہارا

تو عظيم الشان اور بڑا ہے۔اے اسيروں کو رہائی دينے والے، اے چھوٹے بچوں کو رزق دينے والے، اے ڈرے ہوئے اور 
محمد وآِل محمدپر درود پناه کے طلبگار کو محفوظ کرنے والے، اے وه ذات جس کا نہ کوئی شريک ہے اور نہ ہی وزير، 

بھيج۔ اس گھڑی ميں افضل ترين وه چيز جو اپنے بندوں ميں سے کسی ايک کو دی ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ جيسے بخشی
گئی نعمت اور بار بار عطاکرنا، آزمائش جسے دوسری طرف پلٹا ديتا ہے ، مصيبت کی گھڑی سے راِه نجات پيدا فرماتا ہے 

  اور پکار کو سنتا ہے۔ 
 يکی کو قبول کرتا ہے اور بُرے کاموں کو معاف کرديتا ہے۔ بے شک تو مہربان اور جاننے واال ہے، ہر چيز پر قادر ہے۔ ن

اے پروردگار! تو سب سے قريب ہے جسے پکارا گيا ہے۔ تو جلدی سے قبول کرتا ہے۔ تو عظيم الشان ہے۔ تو سب سے 
انے پر سب سے بہتر سنتا ہے۔اے دنيا و آخرت ميں مہربان اور دونوں زياده وسيع پيمانے پر عطا کرتا ہے۔ تو سوال کئے ج

جہانوں کے بخشنے والے! تيری طرح کسی سے سوال نہيں کئے گئے۔ جس طرح تيری بارگاه سے اُميديں وابستہ کی گئيں، 
عطا کرديا۔ ميں تيری کسی اور سے نہيں کی گئيں۔ تجھے پکارا تو تو نے قبول فرمايا۔ تيری بارگاه سے سوال کيا، پس تو نے

طرف راغب ہوا، پس تو نے مجھ پر رحم فرمايا۔ تجھ پر بھروسہ کيا، تو نے نجات بخشی۔ جب ميں تيری بارگاه ميں پناه 
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  گزين ہوا تو تو نے سرپرستی کی۔ 
درود وسالم پروردگار! اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اُن کی طيب و طاہر اوالد پر 

بھيج اور اپنی نعمتوں کو ہمارے لئے کامل فرما۔اپنی عطاؤں کو مبارک قرار دے۔ ہميں اپنے شکر گزاروں ميں سے قرار 
  دے۔ اپنی نعمتوں کو ياد کرنے والوں سے قرار دے۔ اے جہانوں کے پروردگار! قبول فرما۔ 

قدرت مند ٹھہرا۔پس غالب ہوا۔ نافرمانی کی گئی، پس تو اے پروردگار، اے وه ذات جو مالک ٹھہرا، پس قدرت مند ہوا اور 
نے پرده پوشی کی۔ تجھ سے مغفرت طلب کی گئی ، پس تو نے معاف فرمايا۔اے رغبت کرنے والوں کی آخری پناه گاه اور 

  اُميدواروں کی آخری اور انتہائی منزل، اے وه ذات جس کا علم ہر چيز کا احاطہ کئے 
  ور حلم کی وسعتيں ہر آنے والے کو گھيرے ہوئے ہيں۔ ہوئے ہے اور تيری رحمت ا

اے هللا! ميں اس گھڑی ميں تيری طرف متوجہ ہواہوں جس کو تو نے شرف بخشا اور عظمت دی۔ اپنے نبی اور رسول اور 
تيری مخلوق ميں سے بہترين وجود، اپنی وحی کے امين جو بشارت دينے والے ، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہيں۔ 

محمد کے ذريعے سے، و ه ذات جس کے وجود سے مسلمين پر انعام کيا اور اُن کو عالمين کيلئے رحمت قرار ديا حضرت 
  ہے۔ 

اے پروردگار! محمد وآِل محمد پر ايسے درود بھيج جس طرح حضرت محمد اس کے اہل ہيں۔ اے عظيم الشان محمد اور ان 
يج۔اپنے دامن عفو سے ہميں سرفراز فرما۔تو ہی وه ذات ہے جس کی کی برگزيده اور تمام پاک و پاکيزه اوالد پر درود بھ

بارگاِه رحمت ميں مخلوق کی انواع و اقسام کی آه و بکا بلند ہے۔ہميں بھی اس گھڑی ميں ہر خير وسعادت سے ، جسے اپنے 
ں کو ہدايت بندوں ميں تقسيم کرتے وقت، اپنے مکمل حصہ سے سرفراز فرما۔ اس طرح اپنے اس نور سے جس سے بندو

کرتا ہے، اپنی وسيع و عريض رحمت سے، عافيت اور سالمتی کے لباس سے مزين فرما۔ نازل شده برکت سے ، وسيع و 
  عريض رزق سے اے بہترين رحمت کرنے والے۔ 

 اے پروردگار! اس گھڑی ميں مجھے نجات پانے والوں، فالح پانے والوں اور فائده اٹھانے والوں ميں سے قرار دے۔ ہميں
مايوس لوگوں سے قرار نہ دے۔ ہميں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ تيری بارگاِه فضل و کرم سے لگی اُميدوں کو خالی نہ 

  لوٹا۔ ہميں مايوس نہ پلٹا اور نہ ہی اپنے دروازے سے واپس جانے والے لوگوں ميں سے قرار دے۔ 
ے فضل و کرم سے، اپنی عطاؤں سے ہماری اُميدوں کو اے هللا!اپنی رحمت سے محروم لوگوں ميں سے قرار نہ دے اور اپن

مايوس نہ فرما۔ اے سب سے زياده سخاوت کرنے والے، اے سب سے زياده عزت والے، ہم بڑے اطمينان سے تيری بارگاه 
رما۔ ہمميں آئے ہيں، تيرے بيت هللا الحرام ميں آئے ہيں، پس مناسک ِ حج بجا النے ميں ہماری مدد فرما۔ہمارے حج کو کامل ف

سے درگزر فرما۔ہميں عافيت و سالمتی سے نواز۔ہم ذلت و رسوائی کے اعتراف کے ساتھ تيری بارگاه ميں ہاتھ پھيالتے ہيں۔ 
اے پروردگار!اس گھڑی ميں جو کچھ تيری بارگاه سے مانگا ہے، عطا فرما۔ تجھ سے مکمل سرپرستی کا طلبگار ہوں، 

ه ميرا کوئی سرپرست نہيں۔ تيرے عالوه ميرا کوئی رب نہيں ہے۔ تيرا حکم ہمارےميری کفالت فرما، اس لئے کہ تيرے عالو
اوپر نافذ ہے۔ تيرا علم ہميں چہار سو گھيرے ہوئے ہے۔ہمارے بارے ميں تيرے فيصلے عدل کے معيار پر ہيں۔ہمارے لئے 

  اچھائی کو مقدر فرما اور ہميں نيک لوگوں سے قرار دے۔ 
شش سے، اپنے عظيم الشان اجر، عالی شان کرامت اور ہميشہ رہنے والی آسائشوں کو ہمارے اے پروردگار! اپنی جودو بخ

لئے معين فرما۔ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ ہميں ہالک ہونے والوں کی ہالکت سے بچا۔ اپنی مہربانيوں اور رحمتوں
  کو ہم سے نہ پلٹا ، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 

ہميں ايسے لوگوں ميں سے قرار دے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا، سو تو نے عطا کرديا۔ تيرا شکر اے پروردگار! اس وقت 
بجاالئے تو تو نے اپنی عطاؤں ميں اضافہ فرمايا۔ تيری بارگاه ميں تائب ہوکر آئے ، پس تو نے توبہ قبول فرمائی۔ تيرے 

  ا۔ حضور ميں اپنے گناہوں سے نادم ہوئے تو تو نے انہيں معاف فرمادي
اے صاحب ِجالل و کرم!اے پروردگار! ہميں توفيقات مرحمت فرما اور ہماری تائيد فرما۔ ہميں محفوظ فرما۔ ہماری آه و 

زاری کو قبول فرما۔ اے بہترين وه جس سے سوال کيا گيا ہے اور اے بہترين رحم کرنے والے! جب تجھ سے رحم طلب کيا 
اورآنکھوں کے اشارے اور جو کچھ نہاں خانوں ميں مستقر ہے ، نہ وه جائے،اے وه ذات جس سے آنکھ جھپکنے کی حرکت

جو دلوں ميں چھپا رکھا ہے، مخفی نہيں ہے۔تيرا علم ان تمام چيزوں کا احاطہ کئے ہے۔ تيرے حلم کی وسعتيں ان کے شامل 
، تمام زمين و آسمان اور جو حال ہيں۔ تيری ذات پاک اور بلند مرتبہ ہے۔ ان سب سے جو ظالمين کرتے ہيں، بہت زياده بلند

  کچھ ان ميں ہے، سب تيری تسبيح و تقديس ميں مصروف ہيں۔ 
پس حمد، عزت اور بلندی تيرے ہی ساتھ خاص ہے۔ اے صاحب ِجاللت و اکرام اور فضل و احسان، بڑی بڑی نعمتوں والے، 

ا ، ميرے بدن اور دين ميں عافيت او تو سخاوت کرنے واال کريم ہے، تو مہربان اور رحيم ہے۔ميرے رزق ميں اضافہ فرم
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سالمتی عطا فرما۔ ميرے خوف کو امن و سالمتی ميں بدل دے۔جہنم کی آگ سے مجھے آزادی عطا فرما۔ اے هللا!مجھے 
تدريجی موت سے محفوظ فرما اور مجھے کسی قسم کے دھوکے ميں نہ رکھ اور جن و انس ميں سے فاسقوں کے شر سے 

  مجھے دور رکھ۔ 
الشہداء عليہ السالم نے آواز بلند کی، اس حال ميں کہ پورا چہره آسمان کی طرف ہے اور آنکھوں سے دو مشکوں پھر سيد 

  سے نکلنے والے پانی کی طرح آنسو جاری تھے۔ 
اے سب سے زياده سننے والے، سب سے بہتر ديکھنے والے، اے سب سے جلدی ميں حسا ب کرنے والے، اے بہترين رحم 

وآِل محمدپر درود بھيج۔ اے پروردگار!ميں درخواست گزار ہوں کہ فالں حاجت پوری ہو۔ اگر وه حاجت  کرنے والے، محمد
پوری ہوجائے ، پھر اگر باقی چيزوں سے محروم بھی کردے تو پروا نہيں۔ اگر اس مطلوبہ چيز کو روک لے تو باقی تيری 

وال کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تيرے عطا ئيں مجھے کوئی فائده نہيں پہنچا سکتيں۔اے پروردگار! ميں س
عالوه کوئی معبود نہيں، تو وحده الشريک ہے۔ بادشاہی تيری ذات کيلئے سزاوار ہے۔حمد بھی تيرے ہی ساتھ خاص ہے۔ تو 

  ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے، اے رب، اے رب۔ 
جو لوگ امام حسين کے اطراف و اکناف ميں اپنی  روايت ہے کہ حضرت دعا کے بعد بار بار يارب يارب کہہ رہے تھے ۔

اپنی دعاؤں ميں مصروف تھے، اپنی دعاؤں کو بھول کر سيد الشہداء عليہ السالم کے ساتھ دعا ميں مصروف ہوگئے اور 
ے آمين کہنے لگے۔لوگ امام عليہ السالم کی دعا پر ہی اکتفا کر رہے تھے۔ اتنے ميں سيد الشہداء عليہ السالم کے رونے ک
ساتھ لوگوں کے رونے کی آوازيں بھی بلند ہوئيں۔ چونکہ سورج غروب ہورہا تھا، لٰہذا لوگ سيد الشہداء عليہ السالم کی 

  سرپرستی ميں منٰی سے کوچ کرگئے۔ 
  دعا کا کچھ حصہ يوں نقل ہوا ہے: 

نہ ہوں۔اے پروردگار!ميں علم اے پروردگار! ميں ثروت مند ہونے کے باوجود فقير ہوں۔ پس ميں کيونکر فقيری ميں محتاج 
کی دولت کے باوجود جاہل ہوں، پس ميں کيونکر جہالت ميں جاہل نہ رہوں۔ اے پروردگار! تيری تدبيروں ميں اختالف اور 

مقدرات کا جلدی انجام پانا تيرے عارف بندوں کو روکے ہوئے ہے کہ وه تيرے عالوه کسی اور کی بخشش پر اُميد رکھيں يا 
  رے لطف سے نااُميد ہوں۔ مشکالت ميں تي

اے پروردگار! ميں مالئمت کا سزاوار ہوں جبکہ تيری بارگاه سے کرم و بزرگواری کی توقع ہے۔ اے پروردگار! ميرے 
ضعيف اور ناتوان وجود سے پہلے ہی خود کو لطف و مہربانی سے متصف فرمايا ہے، اب ميرے ضعيف وجود کے بعد 

  ے گا۔ مجھے ان دونوں چيزوں سے محروم رکھ
اے پروردگار! اگر کوئی نيکی مجھ سے انجام پائے تو يہ فقط تيرے فضل و کرم اور تيرے احسانات کی وجہ سے ہے ۔ اگر 
مجھ سے بُرا کام سرزد ہو تو وه تيری عدالت کی وجہ سے ہے۔ تو ميرے لئے حجت ہے۔اے هللا! تو مجھے کيسے بغيرکسی 

رستی کا ذمہ دار ہے۔ ميں کيونکر ظلم برداشت کروں جبکہ تو ميرا ناصر سرپرست کے چھوڑے گا جبکہ تو خود ميری سرپ
  و مددگار ہے۔ميں کيونکر نااُميد اور مايوس بنوں جبکہ تو ميرے لئے بہت زياده مہربان ہے۔ 

اب ميں تيری بارگاه ميں اپنی فقيری کی وجہ سے متوسل ہوں اور کيسے متوسل نہ ہوں جبکہ تجھ تک رسائی ممکن نہيں 
يا ميں اپنے بُرے حاالت کی شکايت کيسے کروں جبکہ تو ميرے حاالت سے واقف ہے يا ميں کس طرح حاِل دل بيان  ہے

کروں جبکہ تيرے لئے سب کچھ واضح ہے، يا يہ کيونکر ممکن ہے کہ تو ميری اُميدوں کو مايوسيوں ميں بدل دے جبکہ 
ميرے حاالت کو کيسے درست نہيں کر سکتا جبکہ ميں کھڑا ہی تيری ميری اُميديں تيری بارگاه ميں پہنچا دی گئی ہيں ، يا تو

  وجہ سے ہوں۔ 
باِر اٰلہا! ميری کثرِت جہالت کے باوجود تو کس طرح مجھ پر مہربان ہے ۔ ميرے پست اور گھٹيا کردار کے باوجود تو مجھ 

دور ہوں۔ تو مجھ پر کس قدر  پر کس قدر رحم کرتا ہے۔ اے پروردگار!تو ميرے کس قدر قريب ہے جبکہ ميں تجھ سے
مہربان ہے اور وه کون ہے جس نے مجھے تجھ سے چھپا رکھا ہے(اور تيرے ديدار سے محروم ہوں)۔ اے ميرے معبود! 

آثار کے اختالفات اور حاالت کے ردوبدل سے جان گيا ہوں کہ ميرے بارے ميں تو چاہتا ہے کہ تو اپنی ہرچيز کے ذريعے 
يں تيرے حوالہ سے کسی چيز ميں جاہل نہ رہوں۔ اے ميرے معبود! جب بھی مجھے اپنی کم سے پہچان کروائے تاکہ م

مائيگيوں نے خاموش کيا ، تيرے کرم نے مجھے زبان بخشی اور جب بھی مجھے اپنی ذاتی اوصاف نے مايوس کيا، تيرے 
  احسانات نے مجھے اُميدوار کيا۔ 

اده، کسی بولنے والے کيلئے بولنے کی اور کسی صاحب ِ حال کے حاالت اے ميرے معبود! تيرا حکم، نافذ العمل ، غالب ار
  بيان کرنے کی گنجائش ہی کہاں چھوڑتے ہيں۔ 

اے پروردگار! کتنی بار اپنی اطاعت کی بنياد کھڑی کی اور حاالت ميں يقين محکم پيدا کيا ليکن تيرے نظاِم عدل نے ميرے 



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

 
 

مہربانی نے مجھے ان سے دور کرديا۔ اے هللا! تو مجھے اچھی طرح جانتا اعتماد کو منہدم کرديا ہے بلکہ تيرے فضل و 
ہے، اگرچہ ميں اطاعت گزاری ميں تسلسل نہيں پيداکرسکا ليکن ميرے دل ميں تيری محبت ہميشہ موجزن رہی ہے۔ اے 

نکہ تو حکم کرنے واال ميرے هللا! ميں کيسے اراده نہ کروں حاالنکہ تو غالب ہے ۔ ميں کيسے عزم اور اراده نہ کروں حاال
  ہے۔ 

اے معبود! آثار ميں فکر کرنا تيرے ديدار سے دوری کا سبب ہے، پس مجھے اپنی خدمت پر مامور فرما جو مجھے تيرے 
قريب کردے۔ وه شے مجھے تيرے قريب کيونکر کرے گی جو اپنے وجود کيلئے تيری محتاج ہے۔ کيا تيرے غير کيلئے ايسا

لئے نہيں ہے کہ وه تيرے وجود کيلئے ظاہر کرنے واال ہو۔ تو کب غائب تھا کہ تيرے وجود وجود و ظہور ہے جو تيرے 
کيلئے کسی رہنما کے محتاج ہوں۔ تو دور کب تھا کہ آثار کے وسيلہ سے تجھ تک پہنچيں۔ اندھی ہو وه آنکھ جو تجھے اپنے 

  ت کا حصہ نہ ہو۔ لئے رقيب نہ ديکھے۔ اس بنده کا معاملہ نقصان ميں رہا جس ميں تيری محب
اے معبود! تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمايا، پس مجھے جامہ نور اور بصيرت ہدايت کی طرف رہنمائی 
فرما کہ اس کے ذريعہ تيری طرف رجوع کروں جس طرح ميں اس ميں داخل ہوا ہوں کہ اس کی طرف ديکھنے سے راز 

  سے برتر ہو۔ محفوظ رہے اور ميری ہمت اس پر اعتماد کرنے 
اے معبود! ميری پستی تيرے سامنے ہے اور ميرے حال سے تو واقف ہے۔ تجھ سے تيری ذات تک رسائی کا طالب ہوں۔ 

تجھ سے ہی رہنمائی چاہتاہوں، پس ہدايت دے اپنی مشعل سے اپنی ذات کی طرف، اپنی بارگاه سے مجھے اپنا سچا بنده قرار 
  دے۔ 

  خزانے سے علم عطا فرما۔ اپنے پردے سے مجھے چھپا لے۔ باِر اٰلہا! مجھے اپنے علم کے 
باِر اٰلہا! مجھے اپنے حقيقی مقربين ميں شمار فرما۔ اے معبود! مجھے اہِل جذب کی راه پر گامزن فرما۔ اے معبود! مجھے 

ار سے قرار اپنے اختيار کے ساتھ، غير کے اختيار سے، اپنی تدبير کے ساتھ غيرکی تدبير سے بے نياز فرما اور اضطر
  عطا فرما۔ 

باِر اٰلہا! مجھے نفس کی ذلت سے باہر نکال۔ ميری موت سے پہلے مجھے شرک اور شک سے پاک رکھ۔ مدد کا طالب ہوں 
، نصرت فرما۔ تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں، محروم نہ فرما۔ تيرے فضل کا طالب 

سے نسبت ديتا ہوں، دور نہ فرما۔تيرے در پر بيٹھا ہوں، نا اُميد نہ فرما۔ تيری رضا مقدس ہے،اسے ہوں، نا اُميد نہ فرما۔ تجھ 
  کسی علت کی ضرورت نہيں تو اس کيلئے ميری جانب کيسے علت ہوگی؟ 

اے ميرے معبود! تيری ذات بے نياز ہے، يہاں تک کہ منافع خور تيری طرف بڑھتے ہيں۔ تو مجھے کيسے سودوزياں سے 
  نياز نہيں کرے گا۔ بے 

باِر اٰلہا! قضا و قدر نے مجھے خواہشمند بنا ڈاال ہے۔ شہوت کی طرف رغبت نے مجھے قيد کرديا ہے۔ پس ميری مد دفرما 
اور مجھے بابصيرت بنا اور اپنے کرم سے مجھے بے نياز کردے تاکہ ميں تالش اور طلب سے بے نياز ہوجاؤں۔تيری ذات 

ے قلوب کو نور سے منور کيا کہ تجھے پہچان ليا اور توحيد کا اقرار کيا۔ تو وه ہے جس نے وه ہے جس نے اپنے اولياء ک
اغيار کو اپنے دوستوں کے دلوں سے خارج کيا کہ انہوں نے تيرے سوا کسی سے محبت نہيں کی اور غير کی پناه ميں نہ 

  ب ان پرنشانياں عياں ہوئيں۔ گئے۔تو ان کا مونس ہے۔ جب دنيا والے وحشت زده ہوں، تو ان کا ہادی ہے، ج
جس نے تجھے کھويا، اُسے کيا مال؟ جس نے تجھے پايا، اُس نے کيا کھويا؟نقصان اٹھايا جو تيرے غير پر راضی ہوا اور 

يقينا خسارے ميں رہا،جو تيرا باغی ہوا۔تيرے غير کی اُميد کيسے کی جائے جبکہ تو نے اپنا احسان نہيں روکا اور تيرے غير
  طلب کريں جبکہ تو نے اپنی بخشش کی عادت نہيں بدلی۔ سے کيسے 

اے وه ذات جس نے اپنے عاشقوں کو محبت کی حالوت کا ذوق عطا کيا، پس وه تعلق کے ساتھ اُس کی بارگاه ميں رہے ۔ اے
ے۔ يادوه ذات جس نے اپنے اولياء کو ہيبت کی پوشاک زيب تن کی اور وه اس کے سامنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہوئ

کرنے والوں سے قبل تو ياد کرنے واال ہے۔تو احسان کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ عبادت گزاروں کی توجہ سے پيشتر تو اپنی 
عطا کے ساتھ سخاوت کرنے واال ہے۔ طلب کرنے والوں کی التجاسے پہلے تو بہت زياده عطا کرنے واال ہے۔پھر کيوں 

  قرض خواه ہم سنے مانگ سکتا ہے۔ 
عبود!مجھے بال اپنی رحمت سے تاکہ ميں تيری بارگاه ميں آؤں اور مجھے اپنی محبت کے جذبے کے ساتھ اپنی اے ميرے م

طرف کھينچ تاکہ اپنے دل کو تيرے حضور ميں پيش کروں۔اے ميرے معبود! ميری اُميد تجھ سے منقطع نہيں ہونی چاہئے 
ہونا چاہئے۔ ميں تيری اطاعت کروں۔ دنياوالوں نے  کہ ميں تيری نافرمانی کروں جس سے ميرا خوف مجھ سے جدا نہيں

مجھے تيری طرف دھکيال ہے۔ مجھے ميرے علم نے تيرے کرم کے نزديک کيا ہے۔باِر اٰلہا! ميں کيونکر نااُميد ہوجاؤں 
ےجبکہ تو ميری آرزوؤں کا مرکز ہے اور ميں کيسے شک ميں مبتال ہوجاؤں جبکہ تجھ پر ميرا بھروسہ ہے۔اے معبود! کيس
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عزت کا دعوٰی کروں جبکہ خاک و ذلت کو ميری فطرت ميں رکھا ہے اور عزت کا دعوٰی کيوں نہ کروں جبکہ مجھے تجھ 
  سے نسبت ہے۔ 

باِر اٰلہا! فقر کا احساس کيوں نہ کروں جبکہ تو نے فقيروں ميں ميرا مسکن بنايا ہے يا احساِس فقر کيوں کروں جبکہ تو نے 
  ا ہے۔ اپنے کرم سے مجھے غنی کردي

تيرے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں۔ تو نے ہر چيز کے سامنے اپنی ذات کو آشکار کرديا ہے تو کوئی شے تجھ سے جاہل 
  کيوں رہے؟ 

تيری ذات وه ہے جس نے ہر چيز کے ذريعہ اپنی معرفت کروائی ہے۔ پس ميں نے ہر چيز ميں تجھے عياں ديکھا۔ تو ہر 
  چيز کيلئے ظاہر ہے۔ 

جو اپنی مہربانی سے پائيدار ہوا۔اس کے نتيجہ ميں عرش اپنی ذات ميں پنہاں ہوا اور آثار کو بذريعہ آثار مٹا  اے وه ذات
ديا۔منتشر اور غير محور اشياء کو افالک و انوار کے ذريعہ محور بخشا۔اے وه ذات جس نے عرش کے نورانی پردوں کو 

  ۔ ايسا پيچيده بنايا جس کے ديکھنے سے آنکھيں عاجز ہيں
اے وه ذات جو کمال ہے حسن و نورانيت کی ۔ تجلی نے اس کی عظمت سب پرسايہ فگن کی ہے۔ تو کيسے چھپتا جبکہ تو 

ظاہر ہے۔کيسے کہا جا سکتا ہے کہ تو غائب ہے جبکہ تو حاضرہے اور نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو ہر چيز پر قادر ہے۔ سب 
   )٩٨:٢١۶تعريفيں فقط تيری ذات کيلئے سزاوار ہيں۔(بحار

 

 

 فصل دوم 

 

  

  فصل دوم
  

  آنحضرت کے خطبات

  توحيد کے بارے ميں 
  نصيحت کے بارے ميں 

  بعض مواعظ حسنہ کے بارے ميں 
  بعض مواعظ حسنہ کے بارے ميں 

  لوگوں کو جہاد کی دعوت دينے کيلئے 
  اپنی توصيف ميں 

  اہِل بيت کے حق کو بتاتے ہوئے 
  ظلم کے خالف لوگوں کو آماده کرتے ہوئے 

  عراق جاتے ہوئے 
  ايک منزل پر 

  نماِز ظہر سے قبل ُحر کے لشکر سے مالقات کے وقت 
  نماِز عصر سے قبل ُحر کے لشکر سے خطاب 

  منزِل بيضہ 
  کربال ميں داخل ہوتے وقت 

  شِب عاشور 
  روِز عاشور 
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  صبح عاشور 
  روِز عاشور جب آپ محاصره ميں تھے 

  روِز عاشور 
  صبح عاشور 

  روِز عاشور اصحاِب باوفا سے 
  روِز عاشورنماِز ظہر کے بعد اصحاِب باوفا سے 

  توحيد کے بارے ميں آنحضرت کا خطبہ
اے لوگو!ايسے لوگوں سے دور ہی رہو جو دين سے نکل گئے اور هللا جل شانہ کو اپنے جيسا سمجھنے لگے۔ ان کی باتيں 

ب سے کفار باتيں کرتے ہيں، حاالنکہ وہی سب کچھ ہے، کوئی شے اُس کی طرح نہيں۔ وه سننے ايسے ہيں جيسے اہل کتا
واال، ديکھنے واال ہے۔ آنکھيں اُس کو ديکھ نہيں سکتيں جبکہ وه آنکھوں کو ديکھتا ہے۔ وہی مہربان اور تمام امور کاجاننے 

  واال ہے۔ 
رکھا ہے جبکہ خواہش ، اراده، قوت اور دانش کو استعمال  وه ذات جس نے جبروت اور وحدانيت کو اپنے ساتھ خاص کر

ميں اليا ہے۔ کسی بھی چيز ميں اس سے جھگڑنے واال ہے ہی نہيں۔ کوئی ايسا نہيں کہ اس سے برابری کرے۔ اس کی کوئی 
مثل ہے کہ ضد نہيں جو اس سے مقابلہ کرے۔ کوئی اس کا ہمنام نہيں جو اس سے مشابہت پيدا کرے اور نہ ہی کوئی اس کی 

  اس سے ہم شکل قرار پائے۔ 
پے در پے اُمور اس ميں کمی بيشی نہيں کرسکتے۔ گردِش ايام اس ميں تبديلی نہيں ال سکتے۔حوادِث زمانہ اس پر اثر انداز 

نہيں ہوسکتے۔ اس کا وصف بيان کرنے والے اس کی عظمت کی گہرائيوں کو نہيں پاسکتے۔ اس کے جبروت کی بلنديوں کو 
محسوس نہيں کرسکتے کيونکہ اشياء ميں کوئی بھی اس کی طرح نہيں ہے۔ علماء بھی اپنی عقل کی بلند پروازوں  دلوں سے

  کے باوجوداسے نہيں پاسکتے۔ 
مفکرين اپنی تمام تر سوچ وبچار کے باوجود اس کے وجود کی تصديق کئے بغير نہيں ره سکتے کيونکہ مخلوقات کی 

صيف نہيں کرسکتے۔ وه واحد اور بے نياز ہے۔جو کچھ بھی انسانی تصور ميں آتا صفات ميں سے کسی کے ساتھ بھی تو
  ہے، وه اس ذات کے عالوه ہے۔ 

وه بھی کوئی رب ہے جسے درک کيا جاسکے! وه بھی کوئی رب ہے جسے ہوا يا غير ہوا گھير ليں! وه ہرچيز ميں ہے، نہ 
بھی ہے مگر نہ اس طرح کہ وه اس سے مخفی ہيں۔ وه اس طرح کہ اس کے حصار ميں ہے اور وه تمام چيزوں سے جدا 

بھی کوئی قادر ہے کہ کوئی اس کی ضد ہو اور اس سے مقابلہ کرے يا کوئی اُس کی برابری کرے۔ اس کی قيوميت گزرے 
  ہوئے ايام کی طرح نہيں ہے اور اس کی توجہ کوئی خاص جہت نہيں رکھتی۔ 

يوں سے بھی پوشيده ہے۔ جس طرح اہِل زمين سے پوشيده ہے، اہِل جس طرح وه آنکھوں سے مخفی ہے، عقل کی گہرائ
آسمان سے بھی ايسے ہی مخفی ہے۔ اس سے قرابت گويا اس کا گرامی قدر بنادينا ہے۔ اس سے دوری گويا گھٹيا قرار دينا 

اُمور ميں مداخلت ہے۔ اس کا کوئی مکان نہيں ہے اور نہ ہی زمانے اس کو اپنی لپيٹ ميں لے سکتے ہيں۔کوئی بھی اس کے 
نہيں کرسکتا۔ اس کی بلندی سے مراد يہ نہيں کہ وه کسی ٹيلے پر ہے۔ اس کا آنا ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہيں 

ہے۔ وه عدم سے وجود بخشتا ہے اور وجود کو نيستی ميں بدل ديتا ہے۔ اس کے عالوه کسی کيلئے بھی دو متضاد صفات 
تيں۔ اس کے بارے ميں غوروخوض اس وجود کے متعلق ايمان تک پہنچانا ہے۔اس کے بارےايک وقت ميں جمع نہيں ہو سک

ميں ايمان اور اعتقاد فقط اس کے وجود تک پہنچاتا ہے۔(يعنی اس کی ذات کے متعلق غوروخوض اس کے وجود کو ثابت 
  کرتا ہے ليکن پھر بھی اس کی ذات سے پرده نہيں اٹھاتا)۔ 

وتی ہيں، نہ يہ کہ اس کی توصيف صفات سے کی جائے۔ چيزوں کی پہچان اسی کے دم اس کی وجہ سے صفات متصف ہ
سے ہے نہ يہ کہ وه چيزوں سے پہچانا جائے۔ يہ ہے هللا جل جاللہ کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہيں ہے۔ وه پاک ہے۔ اس کی 

   )٢۴۴مانند کوئی چيز نہيں ہے۔ وہی سننے واال، ديکھنے واال ہے۔(تحف العقول:

  وعظہ ميں آپ کا خطبہم
ميں تجھے هللا سے ڈرتے رہنے کی وصيت کرتا ہوں اور قيامت کی ہولناکيوں سے بھی بچنے کی وصيت کرتا ہوں۔ ميں اس 

دن کی عالمات تجھے بتاتاہوں، جس طرح اس سے ڈرايا گيا ہے گويا اسی طرح اس کا آنا خوفناک ہے۔ اس کا آنا انتہائی 
حد تلخ اور ناگوار لقمہ ہے۔ وه ہمہ وقت تمہارے دلوں سے چسپاں ہے۔ وه تمہارے اور تمہارے اجنبی انداز ميں ہے۔ وه بے 
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  اعمال کے درميان حائل ہے۔ 
ايسی صورتحال ميں اپنے بدنوں کی صحت اور طوالنی عمر کو غنيمت شمار کرتے ہوئے نيکيوں ميں جلدی کرو۔ کہيں ايسا

و منوں مٹی تلے سالدے۔ بلندی سے پستی کی طرف دھکيل دے اور اُنس و نہ ہو کہ ايک دم تم پر موت آن پڑے اور تم ک
راحت بھری دنيا سے وحشت زده گھروں ميں لے جائے۔آرام اور روشنی سے تاريکی و ظلمت ميں لے جائے او رکھلے 

ر نہ ہی مکان سے تنگ مکان ميں منتقل کردے۔ ايسا مکان کہ جس سے نہ کسی رشتہ دار سے مالقات ممکن ہوسکتی ہے او
  کسی بيمار کی عيادت کی جاسکتی ہے، نہ ہی کسی بالنے والے کو جواب دياجاسکے۔ 

خدا مجھے اور آپ کو قيامت کی ہولناکيوں ميں مدد فراہم کرے اور ہميں اس سے نجات عطا فرمائے۔ہميں اور تمہيں اجر 
  جزيل سے نوازے۔ 

زندگی بہت مختصر ہے جبکہ سفر طوالنی ہے۔ پس ہمارے لئے  اے هللا کے بندو! اگر ايسے ہی ہے(تو جان لو) کہ دنيا کی
بہتر ہے کہ ہميں ايسے کاموں ميں مصروف ہونا چاہئے جو غموں سے آزاد کرديں اور دنيا کی تباه کاريوں سے بچنے 

ے اعمال کا کيلئے خود کو مصيبتوں کے حوالے کرديں۔ ہاں! ايسا کيونکر نہ ہو، درآنحاليکہ انسان اس داِر فانی کے بعد اپن
گروی ہے۔حساب و کتاب کيلئے اسکو کھڑا کيا جائے گا۔ اس دن اس کا کوئی دوست ہوگا جو اس کی مدد کرے اور نہ ہی 
کوئی مددگار ہوگا جو اس سے دفاع کرے۔ جو آدمی دنيا ميں ايمان نہ اليا ہو يا ايمان النے کے بعد نيکياں نہ بجااليا ہوتو 

  ی فائده نہيں پہنچائے گا۔کہو! آپ انتظار ميں رہئے، ہم بھی منتظر ہيں۔ قيامت ميں يہ ايمان اس کو کوئ
ميں تمہيں تقوٰی اور پرہيزگاری کی وصيت کرتا ہوں کيونکہ ہر تقوٰی اختيار کرنے والے شخص کاخود خدا ضامن ہے کہ 

  ے توقع نہيں ہوتی۔ ناپسنديده چيز کے بدلہ پسنديده چيز عطا کرتا ہے۔ ايسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں س
ڈرو اور ايسے لوگوں ميں سے بنو جو بندوں کو گناہوں سے ڈراتے ہيں اور خود گناہوں کے عتاب سے محفوظ ہيں۔پس هللا 

تبارک و تعالٰی اپنی جنت کے متعلق دھوکہ نہيں کھا سکتا اور جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کا حصول اطاعت و 
   )٢٣٩تحف العقول:فرمانبرداری کے بغير ممکن نہيں ہے۔(

  بعض مواعظ حسنہ ميں آپ کا خطبہ
اے لوگو! اچھے کاموں ميں سبقت لو اور نيک کاموں ميں جلدی کرو۔ اگر اچھے کاموں ميں جلدی نہيں کروگے تو کسی قسم 

ی کے اجروثواب کو نہيں پا سکو گے۔ اپنے بارے ميں اچھی شہرت اور اپنی تعريف کو اچھائی سے حاصل کرو، نہ کہ کس
مذمت گر کے احسان سے۔ جب بھی کسی ايسے شخص کے ساتھ نيکی کرو جو اس نيکی کا شکر ادا کرنے کی صالحيت نہ 

  رکھتا ہو تو اس نيکی کا اجر خود هللا تعالٰی ديتا ہے۔ياد رہے کہ اس کی عطا زياده اور اس کا اجر عظيم ہے۔ 
ذا اس نعمت سے روگردانی کرنے کی صورت ميں وه پريشانی جان لو کہ لوگوں کا تم سے رجوع کرنا هللا کی نعمت ہے۔ لہٰ 

  ميں تبديل ہوجائے گی ۔ 
جان لو کہ ہر نيکی کا کام تعريف اور اجر اپنے ساتھ التا ہے۔ہاں ! ہر اچھے کام کی پہچان يہ ہے کہ جب بھی اسے ديکھو 

کی پہچان يہ ہے کہ ديکھنے ميں  گے، اسی طرح حسين پاؤ گے کہ ديکھنے والے کو مسرور کرديا ہے۔ اسی طرح برائی
  پست ہے، دل متنفراور آنکھيں شرم سے جھک جاتی ہيں۔ 

اے لوگو! جو بھی سخاوت کرتا ہے، وه خوش رہتا ہے اور جس نے بخل سے کام ليا، وه ذليل ہوا۔ بہترين سخاوت کرنے واال 
  وه ہوتا ہے جو بغير اللچ کے سخاوت کرے ۔ 

و طاقتور ہونے کے باوجود معاف کردے۔ صلہ رحمی تب ہوتی ہے جب دوسرے اس سے بہترين معاف کرنے واال وه ہے ج
قطع رحمی کريں۔ پھل دار درخت تب ہی تو پھل ديتے ہيں کہ ان کی جڑيں زمين ميں ہيں اور شاخيں بڑھتی رہتی ہيں۔ جو 

ور اگر کوئی اپنے بھائی کيلئے بھی اپنے مٔومن بھائی کيلئے نيکی ميں جلدی کرے، وه قيامت ميں اس کو ضرور ديکھے گا ا
توفيق اٰلہی کے تحت تعاون کرے، وه دنيا ميں ہی اس کا صلہ ديکھتا ہے۔جوکوئی اپنے مٔومن بھائی کی مشکل گھڑی ميں 

امداد کرے تو هللا تعالٰی اس سے دنيا اور آخرت کی مصيبتيں دور کرديتا ہے۔جو دوسرے کے ساتھ نيکی کرے گا، خدا اس 
   )٢:٢٩رتا ہے او روه نيکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔(کشف الغمہ:کے ساتھ نيکی ک

  بعض مواعظ حسنہ ميں آپ کا خطبہ
بردباری اور حلم سے کام لينا زينت ہے اور وفاداری سے کام لينا جوانمردی ہے۔ صلہ رحمی نعمت ہے اور تکبر سے کام 

ی ہے اور نادانی کمزوری ہے۔ خود پسندی لڑکھڑاجانے کا باعث لينا گويا خود کو حدسے خارج کردينا ہے۔ جلد بازی نادان
بنتی ہے اور پست کی محفل بہت بڑا شر ہے۔ فاسق و فاجر لوگوں کی محفل شکوک و شبہات پيدا کرديتی ہے۔ 
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  ۔ )٧٨:١٢۴(بحار:
  جنگ ِصفين کيلئے لوگوں کو جہاد کی دعوت دينے کيلئے آنحضرت کا خطبہ 

دوست ہيں۔ آپ ہمارے لئے اندرونی لباس ہيں نہ ظاہری لباس ۔ سنو! اس چيز کے احياء کيلئے، اے اہِل کوفہ! آپ بافضيلت 
اس چيز کے آسان بنانے کيلئے جس سے وحشت زده ہو، الفت اور محبت کے حصول کيلئے جس سے تم دور جاچکے ہو، 

  آؤ مل کر اس کيلئے کوشش کريں۔ 
ور اس کا لقمہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ جنگ کے گھونٹ موت کا پيغام ہاں! يہ ضرور ہے کہ شر اور بدی جنگ ِ عظيم ہے ا

ہوتے ہيں۔ لٰہذا جو بھی خود کو جنگ کيلئے تيار کرے اور جنگ کيلئے زاِد راه اکٹھاکرے، ہنگاِم جنگ ميں زخم اس کو 
  تکاليف نہيں پہنچا سکتے، حقيقت ميں وہی شخص کامياب ہے۔ 

کرديتے ہيں اور بصيرت کے عالوه جنگ شروع کرديں، وه ايسے ہيں گويا اپنی قومجو لوگ قبل از وقت جنگ کا بازار گرم 
کو فائده نہيں پہنچاتے بلکہ خودکو ہالکت کے حوالے کرتے ہيں۔ميں بارگاِه ايزدی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی صفوں ميں 

   )١١۴اتحاد قائم فرمائے۔(وقعٔہ صفين:

  خطبہ معاويہ کے سامنے اپنی توصيف ميں آپ کا
موسٰی بن عقبہ روايت کرتے ہيں کہ معاويہ سے کہا گياکہ لوگ امام حسين عليہ السالم کے بارے ميں ايک خاص احترام 

رکھتے ہيں، لٰہذا امام حسين عليہ السالم کو تقرير کی دعوت دو۔ يقينا دوراِن تقرير ان کی زبان ميں لکنت آئے گی، لٰہذا وه 
ے۔معاويہ نے کہا کہ امام حسن عليہ السالم کے بارے ميں بھی ہم اسی قسم کی رائے لوگوں کی نگاہوں سے گر جائيں گ

رکھتے تھے، ان کو بھی تقرير کی دعوت دی اور جب انہوں نے تقرير کی تو لوگوں کی نگاہوں ميں باعزت ٹھہرے بلکہ ہم 
ويہ نے مجبوراً امام حسين عليہ السالم رسوا ہوئے۔ليکن لوگوں نے معاويہ کی ايک نہ مانی اور اصرار کيا، يہاں تک کہ معا

  کو تقرير کی دعوت دی۔ 
امام حسين عليہ السالم منبر پر تشريف لے گئے۔ حمد ِ باری تعالٰی اور اُس کی تعريف بجاالنے کے بعد پيغمبر اسالم پر درود 

  نے فرمايا:  بھيجا۔ اتنے ميں سنا گيا کہ ايک آدمی نے کہا کہ يہ خطبہ پڑھنے واال آدمی کون ہے؟ امام
ہم هللا تعالٰی کا کامياب گروه ہيں۔ ہم پيغمبر اسالم(ص)کی وه عترت ہيں جو مقربين درگاِه اٰلہی ہيں۔ اُس کے پاک و پاکيزه اہِل 

 ہے۔ ديا قرار دوسرا ساتھ کے قرآن نے ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبيت ہيں۔ ہم ان دو گرانقدر چيزوں ميں سے ايک ہيں جسے پيغمبر اسالم
کی تفصيل ہے۔ اس کو باطل ثابت کرنے واال نہ آگے سے کوئی آسکتا ہے اور نہ ہی پيچھے سے۔  چيز ہر ميں جس قرآن وه

قرآن کی تفسير کی ذمہ داری ہم پر چھوڑی گئی ہے۔ اس کی تاويل ہمارے لئے مشکل نہيں ہے۔ ہم قرآن کے حقائق کی 
  پيروی کرتے ہيں۔ 

اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، اس لئے کہ ہماری اطاعت پس ايسی صورتحال ميں آپ ہماری پيروی کريں کيونکہ ہماری 
  هللا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ارشاِد خداوندی ہے: 

"هللا کی ، رسول کی اور اپنے ميں سے ولی امر کی پيروی کرو۔ اگر کسی چيز ميں جھگڑا ہوجائے تو اسے هللا اور رسول 
تا ہے:"اور اگر متنازعہ فيہ کو رسول اور اولی االمر کی طرف لوٹائيں تو حقائق کی طرف لوٹاؤ"۔ دوسری آيت ميں ارشاد ہو

کی جستجو رکھنے والے ضرور سمجھ جائيں گے، اور اگر هللا کا فضل و کرم اور اُس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی
  تو چند ايک لوگوں کے عالوه شيطان کی پيروی کررہے ہوتے"۔ 

پر کان دھرنے سے ميں تم کو ڈراتا ہوں، اس لئے کہ وه تمہارا کھال دشمن ہے۔ تم جنگ بدر ميں  اے لوگو! شيطان کی آواز
قريش کے اس گروه کی طرح ہو جسے شيطان نے کہا تھا کہ آج کوئی بھی تم پر غالب نہ آئے، ميں تمہارے ساتھ ہوں ۔ليکن 

يا اور بوال کہ ميرا تم سے کوئی تعلق نہيں ہے۔اگر جيسے ہی دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شيطان الٹے پاؤں فرار ہوگ
تم بھی شيطان کے ہم آواز بنے تو ديکھو گے کہ کس طرح تلواريں تم پر برستی ہيں ،کس طرح نيزے وارد ہوتے ہيں اور 
رگزکس طرح تيروں کا نشانہ بنتے ہو۔ اس قسم کی شکست کے بعد اسالم النے يا شکست سے پہلے نيکی نہ انجام دينے کو ہ

   )۴۴:٢٠۵، بحار٢٩٩قبول نہ کرنا۔يہاں پر معاويہ نے کہا:اے ابی عبدهللا! کافی ہے۔(احتجاج:

  مقاِم منٰی ميں اہِل بيت کے حق کو بتاتے ہوئے آپ کا خطبہ
ال يہ سليم بن قيس کہتے ہيں: امام حسن عليہ السالم کی شہادت کے بعد امت ميں فتنہ و فساد بہت زياده پيدا ہوگيا تھا۔ صورتح

تھی کہ ہر هللا کا دوست اپنی موت کے بارے خائف تھا يا شہر سے نکالے جانے کے ڈر ميں مبتال تھا جبکہ ہرهللا کا دشمن 
  انتہائی آزادی سے اپنے خياالت کا اظہار کررہا تھا۔ 
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 ابن جعفر کو ہمراه لئے بہرحال مرگِ معاويہ سے ايک سال پہلے امام حسين عليہ السالم، جناِب عبدهللا بن عباس اور عبدهللا
حج بيت هللا کيلئے مشرف ہوئے تو امام عليہ السالم نے بنی ہاشم کے مردوں، عورتوں اور غالموں کے عالوه اپنے آپ کو 
پہچاننے والے لوگوں کواور اپنے اہِل بيت کو اکٹھا کيا، يہاں تک کہ سات سو سے بھی زياده لوگ ، جن ميں اکثر تابعين تھے

 ً   آدمی اصحاِب پيغمبر ميں سے تھے، يوں خطبہ ديا۔ حمد ِ اٰلہی کے بعد فرمايا:  ٢٠٠ اور تقريبا
بہرحال اس سرکش اور تجاوز کرنے والے (معاويہ ) نے ہم اور ہمارے شيعوں پر ايسے ايسے ظلم روا رکھے ہيں کہ جن 

۔ ايسی صورتحال ميں تم سے پوچھتا کے متعلق تم خود شاہد ہو۔ اس کے مظالم کے متعلق تم تک پوری خبريں پہنچ چکی ہيں
  ہوں۔ 

اگر ميں سچ بولوں تو ميری تصديق کرو اور اگر خالِف واقعہ بيان کروں تو ميری تکذيب کرو۔ سب سے پہلے ميں هللا اور 
رسوِل خدا اور سے اپنی قرابت داری کے حق کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ميری باتوں کو غور سے سنو اور ضبِط تحرير ميں

جب بھی تم اپنے اپنے شہروں ميں ، اپنے قبيلے کے افراد کے پاس جاؤ تو ان ميں سے جن لوگوں کے متعلق تم يقين  الؤ۔
اور وثوق رکھتے ہو، ہمارے ان حقوق کے متعلق پرده اٹھاؤکيونکہ کہيں ايسا نہ ہو کہ حق کہنہ ہوکر ختم ہوجائے يا اہِل 

کہ خدا اپنے نو رکو مکمل کرکے ہی رہے گا ، چاہے کافروں کيلئے سخت  باطل اس پر غالب آجائيں۔ہاں! يہ بات مسلّم ہے
  ناگوار ہی کيوں نہ گزرے۔ 

سليم بن قيس کہتے ہيں:جو کچھ قرآن ميں ان کے والدين اور اہِل بيت اطہار کے بارے نازل ہواہے، جو کچھ پيغمبر نے ان 
  کے بارے ارشاد فرمايا، انہوں نے بيان کرديا۔ 

ہ کرام اس طرح تائيد کرتے رہے کہ ہاں! ہم نے يہ بات سنی تھی اور گواہی ديتے ہيں جبکہ تابعی يوں تائيد ہر بات پر صحاب
کرتے کہ ہم نے اپنے موردوثوق صحابہ کرام سے سنی ہے۔ پھر امام عليہ السالم يوں گويا ہوئے: خدا کی قسم! يہ باتيں اپنے 

  قابل اعتماد دوستوں کو بتاؤ۔ 
  ہيں کہ سب سے سخت اور رقت آميز گفتگو يہ تھی: سليم بن قيس کہتے 

فرمايا: خدا کی قسم! کيا تم جانتے ہوکہ جب پيغمبر اسالم(ص)نے صحابہ کرام کے درميان برادری قائم کی تو اس وقت علی 
ے بھائی ہو۔ عليہ السالم کو اس طرح اپنا بھائی بنايا: فرمانے لگے کہ اے علی ! دنيا اور آخرت ميں ميں تمہارا اور تم مير

  تمام حاضرين نے بيک زبان تائيد کی۔ 
پھر فرمايا: خدا کی قسم!کيا تم جانتے ہو کہ جب پيغمبر اسالم(ص)نے اپنی مسجد تعمير کرنے کيلئے زمين خريدی، پھر 

مسجد تعمير کی، پھر مسجد کے اطراف ميں دس گھر بنائے جن ميں سے نو گھر اپنے لئے اور ايک گھر جو درميان ميں 
ھا، ہمارے والد گرامی کيلئے بنايا۔ پھر مسجد کی طرف تمام کھلنے والے دروازوں کو بند کرديا، سوائے ميرے والد ِگرامی ت

کے دروازے کے۔ جب لوگوں نے اس حوالہ سے باتيں کيں تو فرمايا کہ جس طرح نہ ميں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی
زه بھی اپنی مرضی سے کھال نہيں رکھا بلکہ يہ سب کچھ حکِم خداوندی سے بند کئے، اسی طرح علی عليہ السالم کا دروا

کے تحت ہوا ہے۔ پھر سوائے علی عليہ السالم کے تمام کو مسجد ميں سونے سے منع فرما دياجبکہ اُسی مسجد ميں پيغمبر 
  اسالم(ص)کيلئے اوالديں پيدا ہوئيں۔ 

  اس بات پر بھی سب نے تائيد کی۔ 
ب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گھر سے مسجد کی طرف ايک چھوٹا سا سوراخ رکھنے پر کيا تم جانتے ہو کہ ج

اصرار کيا ليکن پيغمبر اسالم(ص)نے ايک نہ مانی بلکہ يوں خطبہ ارشاد فرمايا کہ مجھے هللا تعالٰی نے حکم ديا ہے کہ ميں 
  سکتے ہيں۔ ايسی پاک و پاکيزه مسجد تيار کروں جس ميں علی اور ان کے دو بيٹے فقط ره 

  پھر بھی سب لوگوں نے تائيد کی۔ 
ميں تمہيں خد اکی قسم ديتا ہوں ، کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے غدير خم ميں ميرے والد گرامی کو يوں 

  منصوب کيا کہ بلند آواز ميں ان کی واليت کا اعالن کيا اور فرمايا کہ ضروری ہے کہ حاضرين وغائبين کو اطالع کرديں۔
  پھر سب لوگوں نے تائيد کی۔پھر فرمايا: 

خدا کی قسم! کيا تم نہيں جانتے ہو کہ پيغمبر اسالم(ص)نے غزوئہ تبوک ميں ميرے والد گرامی سے يوں فرمايا تھا کہ آپ 
کی ميرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسٰی سے تھی اور ميرے بعد تمام مٔومنين کے ولی و 

  سرپرست ہيں۔ 
  پھر بھی سب نے تائيد کی۔پھر فرمايا: 

خدا کی قسم کھا کے بتاؤ کہ کيا اہِل نجران کے ساتھ مباہلہ کرنے کيلئے پيغمبر اسالم(ص)سوائے ہم پنجتن کے کسی کو بھی 
  ہمراه لے کر گئے تھے؟ 
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  پھر بھی سب نے تائيد کی۔ اس کے بعد فرمايا: 
پيغمبر اسالم(ص)نے علمدار علی عليہ السالم کو بنايا اور فرمايا کہ آج پرچم خدا کی قسم! کيا تم جانتے ہو کہ جنگ خيبر ميں

ايسے شخص کو دے رہا ہوں کہ جسے هللا اور هللا کا رسول دوست رکھتے ہيں اور وه خدا اور رسوِل خدا کو دوستے رکھتا 
کرنے واال بھی نہيں ہے۔ يقينا خدا  ہے۔ مزيد اس کی نشانی يہ ہے کہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے اور ميداِن جنگ سے فرار

  اُس کے ہاتھوں ہی اسالم کو فتح ديتا ہے۔ 
  پھر بھی سب نے تائيد کی۔ پھر فرمايا: 

کيا تم جانتے ہو کہ رسوِل خدا نے ميرے والد کو سورة برأت مکہ پہنچانے کيلئے بھيجااور فرمايا کہ اس سورة کو خود ميں 
  تک پہنچا سکتا ہے۔  يا کوئی ميرے جيسا ہی مکہ ميں لوگوں

  اس پر بھی سب نے تائيد کی۔پھر آپ نے فرمايا: 
کيا تم جانتے ہو کہ ہر مشکل گھڑی ميں پيغمبر نے ميرے والد ِ گرامی کو آگے کيا کيونکہ ان کے بارے ميں وثوق رکھتے 

ہتے تھے کہ ميرے بھائی کو تھے۔ کبھی بھی پيغمبر نے ان کو نام سے نہيں پکارا بلکہ کہتے تھے:" اے بھائی علی "، يا ک
  بالؤ۔ 

  اس پر پھر سب نے تائيد کی۔ اس کے بعد آپ يوں مخاطب ہوئے: 
کيا تم جانتے ہو کہ پيغمبر اسالم(ص)نے ان کے اور حضرت جعفر، حضرت زيد کے درميان قضاوت کرتے ہوئے فرمايا 

  نوں کے ولی اور سرپرست ہو۔ تھا کہ اے علی ! تم مجھ سے ہو اور ميں تم سے ہوں۔تم ميرے بعد تمام مٔوم
  پھر سب نے تائيد کی۔پھر فرمايا: 

کيا تم نہيں جانتے کہ ميرے والد گرامی ہر دن اور رات ميں پيغمبر اسالم(ص)سے تنہائی ميں مالقات کرتے تھے۔ جب بھی 
  کا آغاز فرمايا۔  انہوں نے سوال کيا، پيغمبر اسالم(ص)نے جواب ديا اور جب بھی وه خاموش ہوئے،رسوِل خدا نے گفتگو

  اس کی بھی سب نے بھرپور تائيد کی۔ پھر امام عليہ السالم نے فرمايا: 
کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے علی عليہ السالم کو جناِب جعفر اور حضرت حمزه پر يوں کہہ کر برتری دی کہ 

يا ہے جو اسالم، حلم اور علم ميں سب سے افضل اے فاطمہ ! تمہارا اپنے خاندان ميں سب سے اچھے آدمی کے ساتھ عقد ک
  ہے۔ 

  اس پر بھی سب نے تائيد کی۔ پھر فرمايا: 
کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)کا ارشاد ہے کہ ميں پوری انسانيت کا سيد و سردار ہوں جبکہ علی تمام عرب کے 

کہ حسن اور حسين ميرے دو بيٹے جواناِن جنت کے سردار ہيں۔ حضرت فاطمہ تمام اہِل جنت کی عورتوں کی سردار ہيں جب
  سردار ہيں۔ 

  اس پر پھر سب نے تائيد کی۔ اس کے بعد فرمايا: 
کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے اپنے آپ کو غسل دلوانے کيلئے علی عليہ السالم کو حکم ديا اور يہ بھی فرمايا 

  کہ جبرائيل آپ کی مدد کريں گے۔ 
  ہاں!يہ درست ہے۔پھر آپ نے فرمايا:  سب نے کہا:جی

کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ديتے ہوئے فرمايا: ميں تمہارے درميان دو گرانقدر 
چيزيں چھوڑے جارہا ہوں، ايک کتاب هللا اور دوسرے اپنے اہِل بيت ۔ پس ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراه 

  و گے۔ نہيں ہ
سليم بن قيس کہتے ہيں : جو کچھ علی اور اہِل بيت ِ اطہار کے بارے ميں قرآن اور روايات ميں بيان ہوا تھا، امام عليہ السالم 
نے سب کچھ بيان کرتے ہوئے لوگوں سے ان پر اقرار ليا اور جواب ميں صحابہ کرام يوں کہتے کہ ہاں! ہم نے خود پيغمبر 

  عين کہتے تھے کہ ہم نے فالں فالں موثق آدميوں سے سنا ہے۔ اسالم(ص)سے سنا جبکہ تاب
پھر امام حسين عليہ السالم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمايا: کيا پيغمبر اسالم(ص)نے يہ فرمايا تھا کہ وه آدمی 

ھتا ہے۔ يہ نہيں ہو جھوٹ بولتا ہے جو يہ کہتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے جبکہ حضرت علی عليہ السالم کو دشمن رک
سکتا کہ علی عليہ السالم کو دشمن رکھتا ہو جبکہ مجھے دوست رکھتا ہو؟کسی نے کہا کہ يہ کيسے ممکن ہے؟ تو فرمانے 

لگے: چونکہ علی عليہ السالم مجھ سے ہيں اور ميں علی عليہ السالم سے ہوں۔ جو علی عليہ السالم سے محبت رکھتا ہو، وه 
ہے اور مجھے دوست رکھنے واال گويا هللا کو دوست رکھتا ہے۔ جو علی عليہ السالم سے بغض  مجھ سے بھی محبت رکھتا

  رکھتا ہو، وه مجھ سے بغض رکھتا ہے اور مجھ سے بغض رکھنے واال هللا تعالٰی سے بغض رکھتا ہے۔ 
تحف يہاں پر بھی تمام حاضرين نے تائيد کی اور کہاکہ ہاں! ہم نے سنا ہے اور پھرمنتشر ہوگئے۔(
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   )٢٩۶،احتجاج:٢٣٧العقول:

  ظلم کے خالف لوگوں کو آماده کرتے ہوئے آپ کا خطبہ
اے لوگو! جس چيز سے خدا نے اپنے اولياء کو نصيحت کی، اس سے عبرت حاصل کرو۔ جس طرح مسيحی راہبوں کی 

نہيں روکا ۔ مزيد ارشاد  مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمايا کہ عيسائيوں کے علماء نے لوگوں کو گھٹيا اور برے کاموں سے
فرماتے ہيں کہ بنی اسرائيل ميں سے جو لوگ کافر ہوگئے، ان پر حضرت داؤد اور حضرت عيسٰی ابن مريم نے لعنت کی 

کيونکہ وه گناہگار اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وه ان کو برے کاموں سے روکتے نہيں تھے اور کس طرح وه 
  برے کام کرتے تھے۔ 

يں سرزنش کرنے کی دليل يہ ہے کہ وه ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ديکھتے تھے ليکن اس کو روکنے کيلئے خدا کی انہ
اقدام نہيں کرتے تھے۔ کيوں؟ اس لئے کہ لذاِت دنيوی سے محظوظ ہوں اور دشمن کی دشمنی سے بھی محفوظ رہيں۔ جبکہ 

  ارشاِد باری تعالٰی يوں ہے: 
ڈرو"۔ مزيد فرماتے ہيں:"ايمان دار مٔومن مرد اور عورتوں ميں سے بعض دوسروں پر  "لوگوں سے نہ ڈرو، فقط مجھ سے

  فضيلت رکھتے ہيں اور دوسرے بعض نيکی کا حکم ديتے ہيں اور برائی سے روکتے ہيں۔ 
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جيسے اہم فريضے سے خدا نے ابتداء فرمائی ہے۔ اس لئے کہ وه جانتے ہيں کہ جب 

مربالمعروف اور نہی عن المنکر جيسا وظيفہ انجام پاجائے تو واجبات پر عمل آسان اور تمام مشکليں حل ہوجاتی ہيں کيونکہا
امربالمعروف اور نہی عن المنکراسالم کی دعوت ديتا ہے کہ ظلم کا جواب دو اور ظالم کی مخالفت کرو۔ ياد رکھو! صدقات 

  کرنا اور پھر اس کو درست جگہوں پر خرچ کرنا بھی ہے۔ اور بيت المال کو بعض جگہوں سے وصول 
اے لوگو!تم علم، اچھائی اور نصيحت لينے ميں معروف ہو(شہرت رکھتے ہو) اور دينی حوالہ سے لوگوں کے دلوں ميں 

برابر احترام اور اثر رکھتے ہو، شريف لوگ تمہاری قدر کرتے ہيں اور کمزور لوگ بھی تمہارا احترام کرتے ہيں۔ تمہارے 
والے لوگ بھی تم کو مقدم رکھتے ہيں جبکہ تم ان پر کسی قسم کا حق نہيں رکھتے۔تم اس وقت حاجتوں کو پورا کرتے ہو 

  جب طبلگار مايوس ہوچکے ہوتے ہيں۔ تم بادشاہوں اور بزرگوں کی طرح راه چلتے ہو۔ 
کی جارہی ہے، اگرچہ تم بہت سے حقوِق يہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تم سے اٰلہی مقاصد کيلئے قيام کرنے کی توقع 

  خداوندی سے کوتاہی برتتے ہواور حقوِق آئمہ کو بہت 
خفيف شمار کرتے ہو۔ بہت سے کمزوروں کے حقوق کو ضائع کرچکے ہو جبکہ اپنے حقوق کو اپنے گمانوں کے مطابق 

اپنی جانوں کو خطرات ميں ڈالتے طلب کرتے ہو۔نہ ہی مال خرچ کرتے ہو اور نہ ہی جس مقصد کيلئے خلق کئے گئے ہو، 
  ہو۔نہ ہی خدا کی خاطر رشتہ داروں سے مخالفت مول ليتے ہو۔ 

اس کے باوجود هللا تعالٰی سے جنت الفردوس ميں ٹھہرائے جانے کی توقع رکھتے ہو اور رسولوں کے جوار(ہمسائيگی) کی 
اے خدا پر احسان کرنے والو!ميں تمہارے توقع رکھتے ہو۔ اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کا خيال دل ميں رکھتے ہو۔

عذاب ميں مبتال ہونے کے متعلق ڈرتا ہوں کيونکہ تم اس مقام و مرتبہ پر فائز ہوچکے ہو جس سے دوسرے محروم ہيں۔ 
  معروف بزرگوں کا احترام نہيں کرتے ہو جبکہ تم خدا کی وجہ سے ہی لوگوں کے درميان محترم ہو۔ 

ے کئے وعدوں کو توڑا جارہا ہے۔ قوانين خدا کی مخالفت کی جارہی ہے جبکہ تم کسی قسم تم خود ديکھ رہے ہو کہ خدا س
کی پريشانی ظاہر نہيں کر رہے ہو۔ اپنے آباء و اجداد کی ہتک پرتو فوراً احتجاج کرتے ہو، پيغمبر اسالم(ص)کے اصولوں 

ميت نہيں دے رہے ہو۔ اندھے ، گونگے اور کو انتہائی کم مايع سمجھ کر توڑا جارہا ہے جبکہ تم اس کو کسی قسم کی اہ
معذور لوگ مختلف شہروں ميں بغير کسی سرپرست کے پڑے ہيں، ان پر کسی قسم کا رحم نہيں کيا جارہا ہے اور نہ ہی تم 
لوگ اپنی حيثيت کے مطابق فعاليت کررہے ہو۔اپنے فرائض کی انجام دہی ميں معروف لوگوں کی بھی مدد نہيں کرتے ہو۔ 

تے ہوئے لوگوں کی لگاميں ڈھيلی کررہے ہو۔ هللا تعالٰی امربالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے چکا ہے۔ سازش کر
  البتہ تم اس سے غافل ہو۔ 

  سب سے بڑی مصيبت تم علمائے کرام کيلئے ہی ہے کيونکہ تمہاری موقعيت اور مقام 
ق تو يہ ہے کہ اموِر مملکت کی باگ ڈور ايسے زير بحث ہے۔ ليکن افسوس! تم اس صورتحال کودرک نہيں کررہے۔ ح

علمائے ربانی کے پاس ہونی چاہئے جو هللا تعالٰی کے حالل و حرام کے امين ہيں۔ تم سے يہ حيثيت چھينی جاچکی 
ہے۔جيسے ہی يہ مقام تم سے چھينا گيا، حق کے اطراف سے بھاگ گئے ہويا حق سے متفرق ہوگئے ہو۔ دالئل واضح کے 

  پيغمبر ميں اختالف پر اتر آئے ہو۔  باوجود سنت ِ
اگر مصيبت پر صبر سے کام ليتے اور خدا کی خاطر مشکالت تحمل سے حل کرتے تو آج اموِر مملکت کی باگ ڈور 
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تمہارے پاس ہوتی۔ تمام امور کو گردش ميں النے والے تم ہی ہو ليکن تم نے ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کرليا اور امور کی 
ے ہاتھ ميں تھمادی ہے تاکہ وه غلطيوں کا ارتکاب کرتے چلے جائيں اور شہوتوں ميں اندھے ہوکر چلتے باگ ڈور ان ک

  جائيں۔ تم لوگوں نے موت سے فرار کرتے ہوئے اور چند روزه زندگی کی رعنائيوں کی خاطر ان کو مسلط کيا ہے۔ 
يا ہے تاکہ وه بعض لوگوں کو غالم اور دوسرےان کوتاہيوں کی وجہ سے ہی تو تم نے کمزور لوگوں کو ان کے حوالے کرد

بعض کو معاشی مسائل ميں جکڑ کر ذليل و رسوا کرديں۔ بارگاِه خدائے جبار ميں گستاخی کرتے ہوئے محض نفس کی 
  خاطر حکومتی فيصلے کريں يا حکومت چالئيں! 

ہيں اور تمام مملکت ِ اسالميہ ان کے انہوں نے ہر شہر ميں نمائندے مقرر کرلئے ہيں جو ان کی مرضی کی تقريريں کرتے 
قدموں ميں ہے جس ميں وه تمام سياه و سفيد کے مالک ہيں۔ تمام لوگوں کو انہوں نے اپنا غالم بنا رکھا ہے۔ ہر وه ہاتھ جو ان 

يا ہے جو کا راستہ روک سکتا ہے، فی الحال وه خود سے دفاع نہيں کر سکتا۔ البتہ ايک ايسا طبقہ يا گروه انہوں نے تيار کرل
سخت گير اور خواه مخواه دشمنی کا مظاہره کرتے ہوئے ہر ضعيف اور کمزور پر ظلم کرتا ہے۔يا ايسا گروه جو موت و 
حيات کے مالک پر عقيده نہيں رکھتا۔ تعجب ہے اور کيوں متعجب نہ ہوں حاالنکہ مملکت ايک ايسے ستمگر ، دھوکہ باز 

ر بغير کسی رحم کے حکومت کررہا ہے۔پس هللا تعالٰی ہی ہمارے درميان حاکم ہےاور ظالم کے ہاتھوں ميں ہے جو مٔومنين پ
  اور خود اپنے حکم کے مطابق وہی ہمارے درميان قاضی ہے۔ 

اے پروردگار! تو جانتا ہے کہ يہ ساری تحريک ، حکومت و قدرت کے حصول کيلئے بھی نہيں ہے اور نہ ہی ماِل دنيا اکٹھا 
ب کچھ فقط اس لئے ہے کہ تيرے دين کے معارف لوگوں کودکھالئيں اور مملکت ِ اسالميہ ميں جديدکرنے کيلئے ، بلکہ يہ س

اصالحات کو متعارف کروائيں تاکہ تيرے مظلوم بندے سکون کا سانس ليں اور واجبات، احکامات اور تيری سنتوں پر عمل 
  ہو۔ 

قدرت پيدا کرليں گے اور يادرکھو وه تمہارے نبيوں کے ايسی صورتحال ميں اگر تم ميری مدد نہيں کرو گے تو گويا ظالم 
جالئے ہوئے چراغوں کو گل کرنے کے درپے ہيں۔خدا ہمارے لئے کافی ہے اور ہم اُسی پر توکل کرتے ہيں۔ اُسی کی طرف 

   )٢٣٧آه و زاری کرتے ہيں اور وه ہی ہماری پناه گاه اورہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔(تحف العقول:

  تے ہوئے آنحضرت کا خطبہعراق جا
تمام تعريفيں اُسی کيلئے ہيں ۔ وه جو چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ هللا تعالٰی کے ارادے کے بغير نہ قدرت ہے اور نہ طاقت ۔ محمد
و آِل محمدپر درودوسالم ہو۔ فرزند ِآدم کے ساتھ موت ايسے ہی لگی ہوئی ہے جيسے جوان عورت کے گلے ساتھ گلوبند لگا 

۔حضرت يعقوب کے حضرت يوسف سے ملنے کے اشتياق سے کہيں بڑھ کر مجھے اپنے اسالف سے ملنے کا ہوتا ہے
  اشتياق ہے۔ ہاں! ميرے لئے شہادت کی جگہ منتخب کرلی گئی ہے۔ 

گويا ميں ديکھتا ہوں کہ ميری ہڈيوں کو چبانے کيلئے کربال کے درميان بھيڑئيے دوڑے چلے آرہے ہيں۔ وه اپنے خالی پيٹوں
  ان سے بھريں گے۔ ليکن تقدير کے لکھے سے راِه فرار ممکن نہيں ہے۔  کو

هللا کی خوشی ہی ہم اہِل بيت کی خوشی ہے۔لٰہذا ہم اس کی ہر مصيبت پر صبر سے کام ليں گے۔ وه يقينا صبر کرنے والوں 
يں سارے اکٹھے ہوں گے۔ کو اجر سے نوازتا ہے۔ پيغمبر اسالم(ص)کے بدن کا ٹکڑا ان سے دور نہيں ره سکتا۔وه بہشت م

  پيغمبر اسالم(ص)يقينا خوش ہوں گے کيونکہ خدا سے کئے وعدے کو عملی شکل ميں ديکھيں گے۔ 
کون ہے جو ميرے اہداف سے متفق ہے اور کون ہے جو خود کو لقاِء اٰلہی کيلئے آماده کرچکا ہے؟آؤ ہمارے ساتھ چلو، 

   )٢۵ف:انشاء هللا کل صبح ميں سفر کا آغاز کروں گا۔(لہو

  راستے کی منازل ميں سے ايک پر آپ کا خطبہ
هللا کے نام کے ساتھ جو نہايت بخشنے واال، رحم کرنے واال ہے۔ مجھے حضرت مسلم بن عقيل، ہانی بن عروه اور عبدهللا بن

يا ہے۔ لٰہذا يقطر کے قتل کی انتہائی دردناک خبر موصول ہوئی ہے اور ہمارے شيعوں ہی نے ہماری حمايت سے ہاتھ اٹھا ل
تم ميں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو وه جاسکتا ہے۔ ميری طرف سے اُس پر کوئی حق نہيں 

   )٢٢٣،ارشاد:٧:٢٩۴ہے۔(طبری

  نماِز ظہر سے پہلے جناِب ُحر کے لشکر سے مالقات کرتے وقت آنحضرت کا خطبہ
ول ہونے اور تمہارے قاصدوں کی دعوت پر حمد اور ثنائے اٰلہی کے بعد فرمايا: اے لوگو! ميں تمہارے خطوط موص

تمہارے پاس آيا ہوں۔ تمہارے قاصدوں نے يوں پيغام پہنچائے ہيں کہ ہم فی الحال امام اور ہادی سے محروم ہيں، لٰہذا آپ 
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ہمارے پاس تشريف الئيں۔ شايد آپ کی وجہ سے ہی خدا ہميں حق اور ہدايت کی راه پر چلنے کی توفيق عطا فرمائے۔ 
   )٢٣١، خوارزمی در مقتل:۴۴:٣٧۶(بحار

اب اگر تم اس قول و قرار پر باقی ہو تو مجھے بتاؤ، ميں تمہارے وعدے اور وثوق سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ليکن اگر تم 
اپنے وعدوں پر کاربند نہيں ہو اور ميرا آنا تمہارے لئے مشکالت کا باعث ہے تو ميں ابھی جہاں سے آيا ہوں، وہاں لوٹ 

   )٧:٢٩٧، طبری۴۴:٢٧۶ئے تيارہوں۔(بحارجانے کيل

  جناِب ُحر کے لشکر سے عصر کی نماز سے پہلے آپ کا خطبہ
اے لوگو! اگر تم هللا سے ڈرتے ہو اور اہِل حق کو پہچانتے ہو تو خدا تم سے راضی ہوگا۔ وه اہِل بيت محمدہم ہی ہيں۔ ہم امر 

واليت ميں زياده حق رکھتے ہيں ، اُن لوگوں کی نسبت جو بے جا حکومت کا دعوٰی کررہے ہيں۔ وه کسی قسم کا حق نہيں 
  کھے ہيں۔ رکھتے اورتم پر بھی ظلم و ستم روا ر

ليکن پھر بھی اگر ميرے آنے کوناپسند کرتے ہو ، ميرے حق سے چشم پوشی کرتے ہو اور اپنے ارسال شده خطوط ميں 
   )۴۴:٣٧۶درج آراء سے منحرف ہوگئے ہو تو ميں واپس لوٹ جانے کو تيار ہوں۔(بحار

  منزِل بيضہ پر آپ کا خطبہ
کوئی ايسے جابر بادشاه کو ديکھے جو حرام خدا کوحالل اور هللا سے  اے لوگو! بے شک رسول هللا نے فرمايا ہے کہ اگر

کئے اپنے عہد کو توڑنے واال ہو اور سنت ِ رسول کی مخالفت کرنے واال ہو ، لوگوں کے درميان گناه اور دشمنی سے 
يں ڈالنے کا مکمل حقحکومت کرتا ہو تو وه اپنے قول يا فعل سے اس جابر حکمران کی مخالفت نہ کرے، خدا اُس کو جہنم م

  رکھتا ہے۔ 
اے لوگو! خبردار رہنا،اس حکمران طبقے نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شيطان کی اطاعت کو اپنے لئے الزم قرار 
ديا ہے۔ فسادکی ترويج سے حدوِد اٰلہی کو معطل کررکھا ہے۔ غنائم کو اپنے ہی ساتھ مخصوص کرچکے ہيں۔ حرام خدا کو 

کو حرام کر چکے ہيں۔ لٰہذا اسالمی معاشره کی رہبری اور قيادت کيلئے ان سے کہيں زياده حقدار  حالل اور حالل خدا
ہوں۔بہرحال تمہارے خطوط کی عبارات سے اور قاصدوں سے تو يہی مطلب نکلتا ہے کہ تم ميری بيعت کرتے ہو اور تم 

  اٹھاؤ گے۔  مجھے دشمنوں کے سامنے تنہا چھوڑ کر ميری حمايت اور مدد سے ہاتھ نہيں
اب اگر تم لوگ ميری بيعت پر باقی ہو تو جان لو کہ بہت بڑی سعادت حاصل کرچکے ہو۔ ہاں! ميں، حسين ابن علی اور ابن 
فاطمہ بنت رسول هللا، ميری جان تم لوگوں کے ساتھ ہے اور ميرے اہِل خانہ تمہارے اہِل خانہ کے ہمراه ہيں۔ تمہيں چاہئے 

  ار دو۔ کہ مجھے اپنے لئے اسوه قر
اگر تم ايسا نہ کرو بلکہ مجھ سے عہد شکنی کرکے اپنی بيعت سے بھی منحرف ہوگئے ہو تو سنوکہ يہ کوئی پہلی بار نہيں 
ہوا۔ تحقيق تم نے تو ميرے والد، بھائی اور چچا زاد مسلم سے بھی ايسے ہی کيا ہے۔ دھوکے کے ساتھ ان سے عہد شکنی 

کرنے ميں خطا کرچکے ہو بلکہ اپنا نصيب ضائع کرچکے ہو۔جو بھی کسی سےکرچکے ہو۔ اپنے حصہ اور حق کو حاصل 
عہد شکنی کرتا ہے گويا خود سے عہد شکنی کرتاہے۔ انشاء هللا ، هللا تعالٰی مجھے تم سے بے نياز کردے گا ۔تم پر سالم اور 

   )٣:١٧١،انساب االشراف٣:٢٨٠هللا کی رحمتيں ہوں۔(ابن اثيردرکامل

  ہوتے وقت آپ کا خطبہ کربال ميں داخل
روايت ہے کہ جب عبيدهللا ابن زياد کی طرف سے جناِب حر کو خط مال جس ميں لکھا تھا کہ امام حسين عليہ السالم سے 

سختی سے پيش آؤ۔ وہی خط جناِب حر نے امام حسين عليہ السالم کو پڑھايا۔پھر امام حسين کو سفر جاری رکھنے سے 
  السالم اٹھے اور ايک خطبہ ديا۔  روکنے کی کوشش کی۔ امام عليہ

هللا تعالٰی کی حمدوثنا کے بعد يوں فرمايا: تحقيق جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے، اُسے ديکھ رہے ہو(يا جو مصيبت ہم پر آئی ہے،
اُس کو ديکھ تو رہے ہو)۔ہاں!روزمره حاالت ايک جيسے نہيں رہتے۔ دنيا نے بُرے انداز ميں کروٹ بدلی ہے۔ دنيا کی 

  ھائياں پس پشت کر دی گئی ہيں۔ اچ
اخالِق حسنہ اور فضائل انسانی برتن ميں لگے پانی سے بھی کم ره گئے ہيں۔معاشره انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی 

  گزار رہا ہے۔ 
ں مٔومن کيا تم نہيں ديکھتے کہ حق پر عمل نہيں کياجارہا جبکہ باطل پر عمل کرنے سے روکا نہيں جارہا۔ايسی صورتحال مي

سزاوار ہے کہ اپنے رب سے مالقات کا اشتياق ظاہر کرے۔ ہاں! ايسی صورتحال ميں موت کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں
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  اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی بدبختی اور ذلت سمجھتا ہوں۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں ہے: 

جس ميں اچھائياں رخصت ہو گئی ہيں۔ دنيا ميں اچھائياں برتن ميں لگے پانی بے شک يہ دنيا انتہائی منفی انداز ميں بدلی ہے 
کی مقدار کے برابر ہيں اور معاشره انتہائی ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کيا تم نہيں ديکھتے کہ حق پر عمل نہيں 

کو حق ہے کہ اپنے رب سے مالقات کا کيا جارہا اور باطل پر عمل کرنے سے روکا نہيں جارہا۔ ايسی صورتحال ميں مٔومن 
اشتياق ظاہر کرے۔ البتہ ايسی صورتحال ميں موت کو سعادت سمجھتا ہوں جبکہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت 

  بڑی ذلت سمجھتا ہوں۔ 
کے محافظ ہيں ہاں! لوگ دنيا کے غالم ہيں۔ دين کی حيثيت ان کے نزديک لقلقہ زبان سے زياده نہيں ہے۔ وہاں وہاں وه دين 

جہاں جہاں سے ان کو دنيا حاصل ہوتی ہے اور جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو بہت کم دين دار نظر آتے ہيں۔ 
   )۴۴:٣٨١،بحار٢:٣٢،کشف الغمہ٣۴(لہوف:

  شِب عاشور ميں اپنے اصحاب کے سامنے آپ کا خطبہ
اور رنج و الم ميں بھی اُسی کی تعريف بجا التا ہوں۔ اے ميں هللا سبحانہ کی بہترين انداز ميں تعريف کرتا ہوں اور ميں راحت

پروردگار!ميں تيری اس بات پر حمد بجاالتا ہوں کہ تو نے ہميں نبوت کے ساتھ عزت بخشی۔ علوِم قرآن کی ہميں تعليم دی۔ 
ميں مشرکوں ميں سےدين حنيف ِ اسالم ميں فقاہت بخشی اور ہميں حق سننے والے کان، چشم بينا اور دل عطا کئے ہيں اور ہ

  قرار نہيں ديا۔ 
ميں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہيں جانتا جبکہ اپنے اہِل بيت سے بہتر کسی کے اہِل بيت نہيں جانتا۔ ميری 

  طرف سے هللا تعالٰی تم کو بہترين جزائے خير سے نوازے۔ 
کياجائے گا اور مجھے کربال نامی جگہ پر اتارا  مجھے اپنے جد رسول هللا نے خبر دی تھی کہ مجھے عراق آنے پر مجبور
  جائے گااور وہيں پر ہی شہيدکردياجاؤں گا۔ اب وقت ِ شہادت آن پہنچا ہے۔ 

مجھے يقين ہے کہ کل صبح ہی دشمن جنگ کا آغاز کردے گا۔ لٰہذا ميں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور اپنی بيعت تمہاری 
ديتا ہوں کہ رات کی تاريکی سے استفاده کرو اور تم ميں سے ہر ايک ميرے خاندان  گردنوں سے اٹھا ليتا ہوں۔ تمہيں اجازت

  سے کسی ايک آدمی کا ہاتھ تھام کر کسی شہر کی طرف چال جائے۔هللا تعالٰی تم سب کو جزائے خير سے نوازے۔ 
وکار نہيں ہے۔هللا يہ لوگ صرف ميرے خون کے پياسے ہيں، اگر مجھے حاصل کرليں گے تو دوسروں سے انہيں کوئی سر

   )٧٩تم سب کو جزائے خير سے نوازے۔(لہوف:

  عاشور کے دن اپنے اصحاب سے آپ کا خطاب
اماِم سجاد عليہ السالم سے روايت ہے کہ جب حسين بن علی عليہما السالم پر عاشور کے دن جنگ تيز تر ہوگئی تو اصحاِب 

نگ ميں شدت سے گھبرائے گھبرائے لگتے ہيں۔ البتہ خود حسين عليہ السالم ميں سے بعض متوجہ ہوئے کہ بعض لوگ ج
امام حسين عليہ السالم اور ان کے بعض خاص ساتھی جيسے جيسے وقت ِ شہادت قريب تر ہورہا ہے، وه خوش و کرم اور 
پُرسکون دکھائی دے رہے ہيں۔ ان ميں سے بعض اصحاب نے دوسرے اصحاب کو کہا کہ فالں کو ديکھيں کہ اُس کو موت 

  پرواتک نہيں ہے۔اتنے ميں امام عليہ السالم نے ارشاد فرمايا:  کی
اے عظيم الشان لوگوں کے بيٹو! صبروتحمل سے کام لو۔ موت فقط ايک پل ہے جو تم کو سختيوں سے نجات دے کروسيع 

طرف منتقل اور ہميشہ رہنے والی جنتوں تک پہنچاتی ہے۔آخر تم ميں سے وه کون ہے جو زندان سے ايک عاليشان محل کی 
  نہيں ہونا چاہتا جبکہ تمہارے دشمن ايک محل سے زندان اور عذاب والی جگہ منتقل ہورہے ہيں۔ 

ميرے والد گرامی پيغمبر اسالم(ص)سے حديث نقل کرتے ہيں کہ دنيا مٔومن کيلئے پنجره ہے، زندان ہے اور کافر کيلئے 
قل کرے گا جبکہ کافروں کو جہنم ميں منتقل کرتا ہے۔ ميں جنت ہے۔ہاں! موت ايک پل ہے جو مٔومنين کو جنت کی طرف منت
   )٢٨٩نے جھوٹ سنا ہے اور نہ ہی جھوٹ بول رہا ہوں۔(معانی االخبار:

  صبح عاشور آنحضرت کا خطبہ
روايت ہے کہ صبح عاشور لشکر عمر بن سعد امام حسين عليہ السالم کے خيام کے اطراف ميں گردش کررہا تھا کہ اتنے 

  عليہ السالم نے اپنا گھوڑا طلب فرمايا اور اُس پر سوار ہوئے اور يوں بلند آواز ميں پکارا: ميں امام 
  "اے اہِل عراق! " 
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  لوگوں کی اکثريت سن رہی تھی۔ آپ نے فرمايا: 
اے لوگو! ميری بات کو سنو اور جلدی نہ کرو، يہاں تک کہ ميں تمہيں بہترين چيز کی نصيحت کروں تاکہ کل کسی قسم کا 
بہانہ نہ پيش کرسکو۔ اگر ميرے ساتھ انصاف کروگے تو ہميشہ کيلئے سعادت مند ٹھہروگے اور اگر ميرے ساتھ انصاف نہ 

کرو گے تو ضرور آپس ميں مشوره کرويعنی اپنی آراء کو يکجا کرو، پھر ميرے بارے ميں کچھ فيصلہ کرنا تاکہ ميرے قتل 
قسم کی مہلت نہ دينا۔ جان لو کہ ميری سرپرست وه ذاِت گرامی ہے ميں شريک ہونے سے بچ جاؤ۔ ہاں! پھر مجھے کسی 

  جس نے قرآن نازل فرمايا ہے اور وہی صالحين کا سرپرست ہے۔ 
پھر حمد ِ باری تعالٰی ميں جو کچھ مناسب تھا، بيان فرمايا۔ پھر مالئکہ اور حضرت محمد اور انبياء پر اس طرح درود و سالم

  بعد ميں يوں فصيح و بليغ گفتگو کسی سے نہيں سنی گئی۔ پھر يوں گويا ہوئے:  بھيجے گويا ان سے پہلے اور
اے لوگو! ميرے نسب ميں غور کرو اور ديکھو کہ ميں کون ہوں۔ پھر اپنے گريبانوں ميں جھانک کر ديکھو اور خود کو 

رست ہے؟ کيا ميں تمہارے نبی کا مالمت کرو۔ آيا ميرا قتل تمہارے لئے جائز ہے؟ آيا ميری ہتک ِحرمت کرنا تمہارے لئے د
بيٹا نہيں ہوں؟ کيا ميں نبی کے وصی کا بيٹا نہيں ہوں اور اُن کے چچا کا بيٹا نہيں ہوں؟ کيا ميرے والد ِ گرامی پہلے مٔومن 

  اور اپنے رب سے جو کچھ پيغمبر اسالم(ص)الئے ہيں، اُس کی تصديق کرنے والے نہيں ہيں؟ 
رے چچا نہيں ہيں؟ آيا جعفر طيار جو جنت ميں محو ِ پرواز ہيں، ميرے چچا نہيں ہيں؟ آيا يہ کيا سيد الشہداء حضرت حمزه مي

  حديث تم نے نہيں سنی کہ پيغمبر اسالم(ص)نے فرمايا ہے کہ ميں اور ميرا بھائی جواناِن جنت کے سردا رہيں؟ 
ی قسم! جب سے سنا ہے کہ هللا تعالٰی ہاں! اگر تم ميری باتوں کی تصديق کرتے ہو اور ميں حق کہہ رہا ہوں تو خدا ک

جھوٹوں کو ناپسند فرماتا ہے، ہرگز جھوٹ نہيں بوال ہے اور اگر مجھے جھٹالتے ہو تو اس وقت بھی تم ميں ايسے لوگ 
موجود ہيں کہ اگر اُن سے پوچھا جائے تو يقينا جواب ديں گے يا تم کو اطالع ديں گے۔ جابر بن عبدهللا انصاری، ابا سعيد 

، سہل بن سعد ساعدی، زيد بن ارقم اور انس بن مالک جيسے لوگ ہيں جو تم کو اطالع ديں گے کہ خود انہوں نے خدری
پيغمبر اسالم(ص)سے يہ حديث ميرے اور ميرے بھائی حسن عليہ السالم کے بارے ميں سنی ہے۔ آيا يہ سب کچھ تمہيں ميرا 

  خون بہانے سے نہيں روکتا؟ 
شک اور تردد ہے تو کيا اس بات ميں بھی شک ميں ہو کہ ميں تمہارے نبی کی بيٹی کا فرزند اگر اس قسم کے موارد ميں 

ہوں؟خدا کی قسم! مشرق و مغرب ميں تم ميں اور تمہارے غير ميں ميرے عالوه نبی کی بيٹی کا فرزند کوئی نہيں ہے۔ 
ال ضائع کيا ہے يا مجھے کسی کو افسوس ہے تم پر۔ آيا مجھے کسی کے قتل کرنے کے جرم ميں يا ميں نے کسی کا م

  زخمی کرنے کے جرم ميں قصاص کے طلبگار ہونے کے ناطے قتل کرنا چاہتے ہو؟ 
  اتنے ميں لشکر پر مکمل سکوت طاری ہوگيا۔ پھر يوں فرمايا: 

ک اے شبث بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قيس بن اشعث،اے يزيد بن حارث، کيا تم نے مجھے نہيں لکھا تھاکہ پھل پ
چکا ہے اور پتے سبزہوچکے ہيں۔البتہ آپ جب کوفہ آئيں گے تو گويالشکر کوآماده و تيار پائيں گے۔ گويا آپ آماده شده لشکر 

  کی طرف آئيں گے۔ 
خدا کی قسم! ميں ہرگز تم جيسے ذليل لوگوں ميں اپنا ہاتھ نہيں دوں گا اور غالموں کی طرح تمہارے پرچم تلے بھی نہيں 

  آؤں گا۔ 
  مايا: پھر فر

اے هللا کے بندو! ميں اپنے اور تمہارے رب سے پناه مانگتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو اور اپنے اور تمہارے رب سے ہر 
   )۶۵:۶اُس متکبر سے بھی پناه مانگتا ہوں جو روِز قيامت پر ايمان نہيں رکھتا۔(بحار

  عاشور کے دن آپ کا خطبہ جب ہر طرف سے محاصره ميں تھے
ہ جب عمر بن سعد نے جنگ کيلئے اپنا لشکر تيار کرليا اور امام حسين عليہ السالم کو اپنے محاصرے ميں لے روايت ہے ک

ليا، گويا اطراف سے ايک حلقہ سا بناليا تو اتنے ميں امام حسين عليہ السالم نکلے اور لوگوں کے قريب آئے۔ امام عليہ السالم
کن لوگ نہ مانے يا خاموش ہونے سے انکار کرديا۔ پھر امام عليہ السالم نے نے لوگوں سے چاہا کہ خاموشی اختيار کريں لي

  فرمايا: 
افسوس ہے تم پر! تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ ميری باتيں سننے کيلئے خاموشی کيوں نہيں اختيار کرتے، حاالنکہ ميں نے راِه 

فتہ ہوگا اورجو مجھ سے دشمنی برتنے ہدايت کی ہی دعوت دينی ہے۔ ہاں! جو بھی ميری اطاعت کرے گا، وه ہدايت يا
واالہے، وه ہالک ہونے واال ہے۔جو ميری نافرمانی کرتا ہے، وه ہالک ہونے والوں ميں ہے۔ ميری بات پر کان نہ دھرکر گناه

گار ہو۔ تمہارے شکم حرام سے پُر ہيں اور تمہارے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے۔ تمہارے لئے خرابی ہے۔ تم 
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  وکر ميری بات نہيں سنتے۔ خاموش ہ
ا س وقت عمر سعد کی فوج آپس ميں مالمت کرنے لگی۔ اُس نے سرزنش کی اور کہا کہ خامو ش ہوجاؤ۔امام حسين عليہ 

  السالم کھڑے ہوگئے اور فرمايا: 
ميں "تمہارے ہاتھ کٹ جائيں اور کوتاه ہوجائيں۔ جب تم حيران و پريشان تھے، مجھ سے نصرت کے خواہاں ہوئے اور 

تمہاری مدد کيلئے آيا۔ تم نے اپنی تلواريں ہمارے خالف ننگی کيں۔ ہمارے اور تمہارے دشمنوں نے فتنہ کی آگ بھڑکائی اور
نہ اُن سے تمہيں کوئی انصاف کی اُميد ہے۔صرف دنيا کی حرام خوراک تمہيں کھالتے ہيں۔ پست ترين زندگی جس کی تم 

 عمل جو ہمارے غير کی طرف سے انجام ديا گيا ہو، وه قبوليت کو نہيں پہنچے گا۔  طمع رکھتے ہو، تمہيں مہيا کرتے ہيں۔وه
کيا تمہارے لئے يہ روِز سياه نہيں کہ تم ہميں ناپسند کرتے ہو اور ہميں ترک کرتے ہو، دشمن کی حمايت کيلئے اپنے آپ کو 

ن سے ره رہے تھے۔ليکن اب ہمارے خالف آماده کئے ہوئے ہو جبکہ تلواريں نيام کے اندر تھيں اور نہايت آرام و سکو
سرعت و جلد بازی دکھا رہے ہو جيسے مکھياں تيزی سے اُڑتی ہيں اور پروانوں کی طرح ہميں گھيرے ہو، پس تمہارے 

  چہرے مسخ ہوں۔ 
ناهتم اس اُمت کے باغی ہو اور جمہور سے جدا ہونے والے ہو۔ کتاب کو پس پشت ڈالنے والے،شيطانی وسوسے ميں مبتال، گ

پر کمر بستہ، کتاِب خدا ميں تحريف کننده،سنت ِپيغمبر کو نابود کرنے والے،انبياء کی اوالد کے قاتل، اوصياء کی عشرت کو 
مارنے والے، زنا زادوں کو اپنے نسب ميں شامل کرنے والے، مٔومنوں کو اذيت دينے والے، تمسخر اڑانے والوں کے 

  سردار جنہوں نے قرآن مذاق ميں پکڑا۔ 
م حرب کی اوالد ہو۔ اس کے ماننے والے اس پر اعتماد کرتے رہے اور ہماری بے حرمتی کرتے ہو۔ ہاں! خدا کی قسم! ت

تمہاری عہد شکنی مشہور ہے اور تم خيانت کار ہو۔تمہارے اصول و فروع کا مدار اسی پر ہے جو تمہيں وراثت ميں ملی 
  ہے۔ 

دے پڑ چکے ہيں۔ تم نجس ترين چيز سے مشابہ ہو اور غاصب کا لقمہ ہو۔ تمہارے دل اس پر قائم ہيں۔ تمہارے دلوں پر پر
آگاه رہو ! خدا کی لعنت ہے پيمان شکنوں پر جنہوں نے قسم کھائی اور تاکيد کے بعد توڑا۔جس پر خدا کو اپنا وکيل قرار ديا 

  تھا، خدا کی قسم! تم وہی گروه ہو۔ 
ے دو باتوں پر مجبورکيا ہے کہ يا قليل گروه کی مدد سے جنگ کروں يااس حرام زادے نے جو حرام زادے کا بيٹا ہے، مجھ

ذلت کے ساتھ بيعت کروں۔افسوس! ميں ذلت کو ہرگزپسند نہيں کرتا۔ اس کو هللا تعالٰی نے بھی پسند نہيں فرمايا۔ نيز پيغمبر 
کی، ذليلوں کی فرمانبرداری کو  اور اصالِب پاک نے جس کے دامن پاکيزه اور غيرت مند ، جنہوں نے کبھی ذلت پسند نہيں

  برگزيده لوگوں کی موت کے برابر نہيں سمجھا جاتا۔ 
آگاه رہو! ميں نے تمہارے لئے کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہيں چھوڑا ہے اور تم کو نصيحت کی ہے۔ آگاه رہو! ميں اسی 

  گروه کے ساتھ، ان قليل دوستوں اور تھوڑے سے اصحاب کی مدد سے جنگ کروں گا۔ 
  اس کے بعد ان اشعار کی قرأت فرمائی: 

  اگر ہم کامياب ہوئے تو کاميابی ہماری پرانی عادت ہے 
اگر ہم پر تسلط حاصل کروگے تو بھی ہم شکست خورده نہ ہوں گےخوف و ہراس کا ہمارے اندر کوئی وجود نہيں۔ اس کی 

  مثال ايسی ہے کہ ہم جائيں تاکہ دوسروں کی دولت باقی رہے۔ 
پھر تم زياده دير سکون سے نہ ره سکو گے۔ بس اتنا کہ گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو اور تم کو مصائب کے  آگاه رہو!

گرداب ايسے چکر ديں گے کہ تم پريشانی کے بھنور ميں پھنس جاؤ گے۔يہ وه عہد ہے جو ميرے والد بزرگوار نے ميرے 
کر اپنے معاملے درست کرلو اور اپنی آنکھيں کھولو اور جد ِ بزرگوار سے مجھ تک پہنچايا ہے۔تم اور تمہارے ساتھی مل 

ميرے ساتھ جو تم چاہو کرلو۔ ميں نے اپنے اور تمہارے پالنے والے هللا پر بھروسہ کيا ہے۔ کوئی جاندار نہيں مگر اس کی 
  زماِم اختيار اُس کے دست ِ قدرت ميں ہے۔ بے شک ميرا رب صراِط مستقيم پر ہے۔ 

  سمان کی جانب بلند کيا اور فرمايا: پھر دست ِ مبارک کو آ
پروردگار! ان پر باراِن رحمت بند کردے۔ ان پر جناِب يوسف کے زمانے کی طرح خشک سالی اور قحط مسلط فرما۔ان پر 
بنی ثقيف کے جوان مقرر فرما تاکہ تلخ ترين جام سے ان کو سيراب کرے۔ ان ميں سے کسی کو قتل کئے بغير نہ چھوڑے 

کے بدلے قتل کرے۔ ضرب کے بدلے ضرب لگائے۔ ان سے ميرا ، ميرے دوستوں کا، ميرے اہِل بيت کا،  مگر يہ کہ قتل
ميرے شيعوں کا انتقام لے کيونکہ انہوں نے ہميں دھوکہ ديا،ہميں ذليل کيا۔ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تجھ پر بھروسہ ہے۔ تيری 

  طرف متوجہ ہيں اور تيری طرف بازگشت ہے۔ 
ر سعد کہاں ہے؟ عمر کو ميرے پاس بالؤ۔ اُس کو باليا گيا اور وه بد بخت ملنا پسند نہيں کرتا تھا۔امام عليہ پھر فرمايا: عم
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  السالم نے فرمايا: 
اے! تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور تيرا گمان ہے کہ يہ زنازاده ابن زنا زاده تجھے شہر َرے اور گرگان کا فرمانروا بنائے

پر ہرگز کامياب نہ ہوگا۔ يہ ايسا عہد ہے جو وفا نہ ہوگا۔ تو کر جو کرنا چاہتا ہے۔ ميرے بعد تو کبھی گا۔خدا کی قسم تو اس 
دنيا وآخرت دونوں ميں خوش نہ ہوگا اور گويا ميں ديکھ رہا ہوں کہ تيرا سر نيزه پر شہر کوفہ ميں نصب ہے۔ بچے اس پر 

   )٢۴٠،تحف العقول:۴٢ہوف:پتھر ماررہے ہيں اور اس کو اپنا نشانہ قرار ديا ہے۔(ل

  آپ کا خطبہ عاشورا کے دن
  روايت ميں ہے کہ امام عليہ السالم تلوا رپر ٹيک لگائے بلند آواز سے فرمارہے ہيں: 

تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں، کيا تم مجھے پہچانتے ہو؟انہوں نے کہا:ہاں! پہچانتے ہيں۔آپ نے فرمايا:ميں تمہيں قسم ديتا ہوں ،
يں جانتے ہو کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميرے نانا ہيں؟ ميں تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں،کيا تم نہيں جانتےکيا تم نہ

ہو کہ ميری والده جناِب فاطمہ ،دختر پيغمبر اسالم ہيں۔انہوں نے کہا: ہاں! ہم جانتے ہيں۔ميں تمہيں قسم ديتا ہوں،کيا تم يہ بھی 
  الد بزرگوار علی عليہ السالم ہيں۔ انہوں نے کہا:ہاں! يہ بھی سچ ہے۔ نہيں جانتے ہو کہ ميرے و

پھر فرمايا:ميں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہوکہ تمام خواتين ميں سب سے پہلے اسالم قبول کرنے والی خديجہ بنت خويلد 
ا تم جانتے ہو سيد الشہداء حضرِت حمزه ميری نانی ہيں؟انہوں نے کہا: يہ بھی سچ ہے۔پھر فرمايا: ميں تمہيں قسم ديتا ہوں، کي

ميرے چچا تھے۔ انہوں نے کہا: ہاں ! ہم جانتے ہيں۔ پھر آپ نے فرمايا: ميں تمہيں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہو کہ جناِب 
  جعفر طيار جو جنت ميں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہيں، ميرے چچا ہيں؟ سب نے کہا: ہاں! ہم جانتے ہيں۔ 

يا: ميں تمہيں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہو يہ تلوار جو ميں کمر ميں باندھے ہوئے ہوں، رسوِل خدا کی تلوار ہے؟ پھر فرما
انہوں نے کہا کہ يہ بھی درست ہے۔ آپ نے فرمايا: يہ عمامہ جو ميں نے باندھ رکھا ہے، کيا رسوِل خدا کا عمامہ نہيں؟ 

يں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہو کہ علی اّول االسالم، سب سے زياده اعلم ، سب انہوں نے کہا: ہاں۔آپ نے فرمايا: ميں تمہ
  سے زياده حليم ہيں، تمام مٔومنين و مٔومنات کے ولی ہيں؟کہا :جی ہاں۔ 

پھر ميرا خون بہانا اپنے لئے حالل کيوں سمجھتے ہو؟ کل قيامت کے دن ميرے والد حوِض کوثر سے لوگوں کو ايسے ہٹائيں
طرح بيگانہ اونٹوں کو پانی سے ہٹايا جاتا ہے۔قيامت کے دن لوائے حمد ميرے والد کے دست ِمبارک ميں  گے جس

  ہوگا۔انہوں نے کہا: يہ سب ہم جانتے ہيں مگر آپ کو ہم نہيں چھوڑيں گے جب تک پياسا نہ مارديں۔ 
  س تھی۔پھر فرمايا: آپ نے اپنی ريش مبارک کو دست ِ مبارک ميں تھاما۔ اس وقت آپ کی عمر ستاون بر

غضب ِ خدا نے يہود پر شدت اختيار کی جب انہوں نے کہا: عزيز هللا کا بيٹا ہے۔شديد ہوا غضب ِ خدا جب نصارٰی نے کہا کہ
مسيح هللا کا بيٹا ہے۔ سخت ہوا غضب ِ خدا مجوس پر جب انہوں نے خدا کو چھوڑ کر آگ کو پوجنا شروع کيا۔ هللا کے غضب

يک قوم نے اپنی نبی کو قتل کيا۔غضب ِ اٰلہی شديد ہوا جب اس قوِم نابکار نے اپنے نبی کے فرزند کو نے جوش مارا جب ا
   )١٣۵قتل کرنا چاہا۔(امالی:

  عاشورا کی صبح کوامام عليہ السالم کا خطبہ
ے والے کيلئے ايک حال سب تعريفيں هللا کيلئے ہيں جس نے دنيا کو پيدا کيا اور اس کو داِر فانی و زوال قرار ديا۔اپنے بسن

سے دوسرے حال کی طرف بدلنے واال بنايا۔ مغرور ہے وه جسے دنيا دھوکہ دے۔ شقی وه ہے جسے دنيا اپنا عاشق بنادے۔ 
پس ہوشيار ہو کہ دنيا تجھے مغرورنہ بنائے کيونکہ يہ ہراُميدوار کو نااُميد کرتی ہے اور ہر طمع کرنے والے کی اللچ کو 

م ايسی بات پر جمع ہوئے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اورتمہاری طرف سے اُس نے ُرِخ رحمت خاک ميں مالتی ہے۔ت
پھير ليا ہے ۔ تم پر اُس کا عذاب ہے اور اپنی رحمت سے تمہيں برطرف کيا ہے۔ بہترين رب ہمارا رب ہے۔ بد ترين بندے تم 

  ہو۔ 
وسلم پر ايمان الئے۔ پھر تم نے ان کے خاندان اور اوالد پر حملہ  تم نے اطاعت کا اقرار کيا۔ رسالت ِمحمدصلی هللا عليہ وآلہ

کيا۔ ان کے قتل کا اراده کرتے ہو۔ شيطان تم پر غالب ہے۔ ذکِر خدا کو بھول چکے ہو۔ بربادی ہے تمہارے لئے اور تمہارے 
ايمان کے بعد کافر ہوگئی ۔  ارادوں کيلئے۔ ہم هللا کيلئے ہيں اور اسی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہيں۔ يہ وه قوم ہے جو

  ظالم قوم ہدايت سے دور ہے۔ 
عمر سعد نے کہا: خرابی ہو تمہارے لئے۔ يہ اُس باپ کا بيٹا ہے کہ اگر يہ تم ميں ايک دن مزيد گزارے تو بھی اس کا کالم 

  ختم نہ ہوگا۔ ان سے تم بھی گفتگو کرو۔ 
  ہتے ہيں؟ ہميں سمجھائيں تاکہ ہم سمجھيں۔ آپ نے فرمايا: شمر ملعون آگے بڑھا اور کہا: اے حسين ! آپ کيا کہنا چا
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هللا کا خوف کرو۔ مجھے قتل نہ کرو کيونکہ ميرا قتل تمہارے لئے حالل نہيں، نہ ميری ہتک حرمت جائز ہے۔ ميں تمہارے 
 يث پہنچی ہوگی: نبی کا نواسہ ہوں اور ميری نانی خديجہ تمہارے نبی کی زوجہ ہيں۔ شايد تمہارے پاس اپنے نبی کی يہ حد

   )۵:۴۵"حسن اور حسين جنت کے جوانوں کے سردار ہيں"۔(بحار

  عاشورا کے دن اصحاِب باوفا سے آپ کا خطبہ
روايت ہے کہ عمر ابن سعد نے ايک تير امام حسين عليہ السالم کی طرف چاليا اور کہا: تم گواه رہناامير کے پاس کہ ميں 

اشقياء کی طرف سے بارش کے قطروں کی طرح تير آئے۔ پس اماِم عالی مقام عليہ سب سے پہال تير چالنے واال ہوں۔ پس 
  السالم نے اصحاِب باوفا سے فرمايا: 

اے نيک بختو! اٹھو، موت کيلئے ،جو ضروری ہے ہر زنده کيلئے۔ تمہارے لئے يہ تير پيغام ہے۔ خدا کی قسم! جنت اور 
يں پہنچائے گی اور تمہارے دشمنوں کو جہنم رسيد کرے دوزخ کے درميان موت حائل ہے۔يہ موت تمہيں جنت م

   )۴٣گی۔(لہوف:

  اصحاِب باوفا سے عاشورا کی نماز کے بعد آپ کا خطبہ
اے نيک بختو! جنت کے دروازے کھلے ہيں، نہريں جاری ہيں۔ اس ميں پھل درختوں پر تيا رہيں۔ يہ رسوِل خدا صلی هللا 

خدا ميں قتل ہوئے ہيں، آپ کو خوش آمديد کہنے کے منتظر ہيں ۔ ايک دوسرے کو آپ  عليہ وآلہ وسلم ہيں اور شہداء جو راهِ 
لوگوں کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہيں۔ پس هللا اور رسول کے دين کی حمايت کرو اور حرِم رسول هللا کا دفاع 

 کرو۔(مقتل الحسين 

 

 فصل دوم 

 

  

  فصل دوم
  

  آنحضرت کے خطبات

  توحيد کے بارے ميں 
  نصيحت کے بارے ميں 

  بعض مواعظ حسنہ کے بارے ميں 
  بعض مواعظ حسنہ کے بارے ميں 

  لوگوں کو جہاد کی دعوت دينے کيلئے 
  اپنی توصيف ميں 

  اہِل بيت کے حق کو بتاتے ہوئے 
  ظلم کے خالف لوگوں کو آماده کرتے ہوئے 

  عراق جاتے ہوئے 
  ايک منزل پر 

  نماِز ظہر سے قبل ُحر کے لشکر سے مالقات کے وقت 
  نماِز عصر سے قبل ُحر کے لشکر سے خطاب 

  منزِل بيضہ 
  کربال ميں داخل ہوتے وقت 
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  شِب عاشور 
  روِز عاشور 
  صبح عاشور 

  روِز عاشور جب آپ محاصره ميں تھے 
  روِز عاشور 
  صبح عاشور 

  روِز عاشور اصحاِب باوفا سے 
  روِز عاشورنماِز ظہر کے بعد اصحاِب باوفا سے 

  توحيد کے بارے ميں آنحضرت کا خطبہ
اے لوگو!ايسے لوگوں سے دور ہی رہو جو دين سے نکل گئے اور هللا جل شانہ کو اپنے جيسا سمجھنے لگے۔ ان کی باتيں 

ب سے کفار باتيں کرتے ہيں، حاالنکہ وہی سب کچھ ہے، کوئی شے اُس کی طرح نہيں۔ وه سننے ايسے ہيں جيسے اہل کتا
واال، ديکھنے واال ہے۔ آنکھيں اُس کو ديکھ نہيں سکتيں جبکہ وه آنکھوں کو ديکھتا ہے۔ وہی مہربان اور تمام امور کاجاننے 

  واال ہے۔ 
رکھا ہے جبکہ خواہش ، اراده، قوت اور دانش کو استعمال  وه ذات جس نے جبروت اور وحدانيت کو اپنے ساتھ خاص کر

ميں اليا ہے۔ کسی بھی چيز ميں اس سے جھگڑنے واال ہے ہی نہيں۔ کوئی ايسا نہيں کہ اس سے برابری کرے۔ اس کی کوئی 
مثل ہے کہ ضد نہيں جو اس سے مقابلہ کرے۔ کوئی اس کا ہمنام نہيں جو اس سے مشابہت پيدا کرے اور نہ ہی کوئی اس کی 

  اس سے ہم شکل قرار پائے۔ 
پے در پے اُمور اس ميں کمی بيشی نہيں کرسکتے۔ گردِش ايام اس ميں تبديلی نہيں ال سکتے۔حوادِث زمانہ اس پر اثر انداز 

نہيں ہوسکتے۔ اس کا وصف بيان کرنے والے اس کی عظمت کی گہرائيوں کو نہيں پاسکتے۔ اس کے جبروت کی بلنديوں کو 
محسوس نہيں کرسکتے کيونکہ اشياء ميں کوئی بھی اس کی طرح نہيں ہے۔ علماء بھی اپنی عقل کی بلند پروازوں  دلوں سے

  کے باوجوداسے نہيں پاسکتے۔ 
مفکرين اپنی تمام تر سوچ وبچار کے باوجود اس کے وجود کی تصديق کئے بغير نہيں ره سکتے کيونکہ مخلوقات کی 

صيف نہيں کرسکتے۔ وه واحد اور بے نياز ہے۔جو کچھ بھی انسانی تصور ميں آتا صفات ميں سے کسی کے ساتھ بھی تو
  ہے، وه اس ذات کے عالوه ہے۔ 

وه بھی کوئی رب ہے جسے درک کيا جاسکے! وه بھی کوئی رب ہے جسے ہوا يا غير ہوا گھير ليں! وه ہرچيز ميں ہے، نہ 
بھی ہے مگر نہ اس طرح کہ وه اس سے مخفی ہيں۔ وه اس طرح کہ اس کے حصار ميں ہے اور وه تمام چيزوں سے جدا 

بھی کوئی قادر ہے کہ کوئی اس کی ضد ہو اور اس سے مقابلہ کرے يا کوئی اُس کی برابری کرے۔ اس کی قيوميت گزرے 
  ہوئے ايام کی طرح نہيں ہے اور اس کی توجہ کوئی خاص جہت نہيں رکھتی۔ 

يوں سے بھی پوشيده ہے۔ جس طرح اہِل زمين سے پوشيده ہے، اہِل جس طرح وه آنکھوں سے مخفی ہے، عقل کی گہرائ
آسمان سے بھی ايسے ہی مخفی ہے۔ اس سے قرابت گويا اس کا گرامی قدر بنادينا ہے۔ اس سے دوری گويا گھٹيا قرار دينا 

اُمور ميں مداخلت ہے۔ اس کا کوئی مکان نہيں ہے اور نہ ہی زمانے اس کو اپنی لپيٹ ميں لے سکتے ہيں۔کوئی بھی اس کے 
نہيں کرسکتا۔ اس کی بلندی سے مراد يہ نہيں کہ وه کسی ٹيلے پر ہے۔ اس کا آنا ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہيں 

ہے۔ وه عدم سے وجود بخشتا ہے اور وجود کو نيستی ميں بدل ديتا ہے۔ اس کے عالوه کسی کيلئے بھی دو متضاد صفات 
تيں۔ اس کے بارے ميں غوروخوض اس وجود کے متعلق ايمان تک پہنچانا ہے۔اس کے بارےايک وقت ميں جمع نہيں ہو سک

ميں ايمان اور اعتقاد فقط اس کے وجود تک پہنچاتا ہے۔(يعنی اس کی ذات کے متعلق غوروخوض اس کے وجود کو ثابت 
  کرتا ہے ليکن پھر بھی اس کی ذات سے پرده نہيں اٹھاتا)۔ 

وتی ہيں، نہ يہ کہ اس کی توصيف صفات سے کی جائے۔ چيزوں کی پہچان اسی کے دم اس کی وجہ سے صفات متصف ہ
سے ہے نہ يہ کہ وه چيزوں سے پہچانا جائے۔ يہ ہے هللا جل جاللہ کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہيں ہے۔ وه پاک ہے۔ اس کی 

   )٢۴۴مانند کوئی چيز نہيں ہے۔ وہی سننے واال، ديکھنے واال ہے۔(تحف العقول:

  وعظہ ميں آپ کا خطبہم
ميں تجھے هللا سے ڈرتے رہنے کی وصيت کرتا ہوں اور قيامت کی ہولناکيوں سے بھی بچنے کی وصيت کرتا ہوں۔ ميں اس 
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دن کی عالمات تجھے بتاتاہوں، جس طرح اس سے ڈرايا گيا ہے گويا اسی طرح اس کا آنا خوفناک ہے۔ اس کا آنا انتہائی 
حد تلخ اور ناگوار لقمہ ہے۔ وه ہمہ وقت تمہارے دلوں سے چسپاں ہے۔ وه تمہارے اور تمہارے اجنبی انداز ميں ہے۔ وه بے 

  اعمال کے درميان حائل ہے۔ 
ايسی صورتحال ميں اپنے بدنوں کی صحت اور طوالنی عمر کو غنيمت شمار کرتے ہوئے نيکيوں ميں جلدی کرو۔ کہيں ايسا

و منوں مٹی تلے سالدے۔ بلندی سے پستی کی طرف دھکيل دے اور اُنس و نہ ہو کہ ايک دم تم پر موت آن پڑے اور تم ک
راحت بھری دنيا سے وحشت زده گھروں ميں لے جائے۔آرام اور روشنی سے تاريکی و ظلمت ميں لے جائے او رکھلے 

ر نہ ہی مکان سے تنگ مکان ميں منتقل کردے۔ ايسا مکان کہ جس سے نہ کسی رشتہ دار سے مالقات ممکن ہوسکتی ہے او
  کسی بيمار کی عيادت کی جاسکتی ہے، نہ ہی کسی بالنے والے کو جواب دياجاسکے۔ 

خدا مجھے اور آپ کو قيامت کی ہولناکيوں ميں مدد فراہم کرے اور ہميں اس سے نجات عطا فرمائے۔ہميں اور تمہيں اجر 
  جزيل سے نوازے۔ 

زندگی بہت مختصر ہے جبکہ سفر طوالنی ہے۔ پس ہمارے لئے  اے هللا کے بندو! اگر ايسے ہی ہے(تو جان لو) کہ دنيا کی
بہتر ہے کہ ہميں ايسے کاموں ميں مصروف ہونا چاہئے جو غموں سے آزاد کرديں اور دنيا کی تباه کاريوں سے بچنے 

ے اعمال کا کيلئے خود کو مصيبتوں کے حوالے کرديں۔ ہاں! ايسا کيونکر نہ ہو، درآنحاليکہ انسان اس داِر فانی کے بعد اپن
گروی ہے۔حساب و کتاب کيلئے اسکو کھڑا کيا جائے گا۔ اس دن اس کا کوئی دوست ہوگا جو اس کی مدد کرے اور نہ ہی 
کوئی مددگار ہوگا جو اس سے دفاع کرے۔ جو آدمی دنيا ميں ايمان نہ اليا ہو يا ايمان النے کے بعد نيکياں نہ بجااليا ہوتو 

  ی فائده نہيں پہنچائے گا۔کہو! آپ انتظار ميں رہئے، ہم بھی منتظر ہيں۔ قيامت ميں يہ ايمان اس کو کوئ
ميں تمہيں تقوٰی اور پرہيزگاری کی وصيت کرتا ہوں کيونکہ ہر تقوٰی اختيار کرنے والے شخص کاخود خدا ضامن ہے کہ 

  ے توقع نہيں ہوتی۔ ناپسنديده چيز کے بدلہ پسنديده چيز عطا کرتا ہے۔ ايسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں س
ڈرو اور ايسے لوگوں ميں سے بنو جو بندوں کو گناہوں سے ڈراتے ہيں اور خود گناہوں کے عتاب سے محفوظ ہيں۔پس هللا 

تبارک و تعالٰی اپنی جنت کے متعلق دھوکہ نہيں کھا سکتا اور جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کا حصول اطاعت و 
   )٢٣٩تحف العقول:فرمانبرداری کے بغير ممکن نہيں ہے۔(

  بعض مواعظ حسنہ ميں آپ کا خطبہ
اے لوگو! اچھے کاموں ميں سبقت لو اور نيک کاموں ميں جلدی کرو۔ اگر اچھے کاموں ميں جلدی نہيں کروگے تو کسی قسم 

ی کے اجروثواب کو نہيں پا سکو گے۔ اپنے بارے ميں اچھی شہرت اور اپنی تعريف کو اچھائی سے حاصل کرو، نہ کہ کس
مذمت گر کے احسان سے۔ جب بھی کسی ايسے شخص کے ساتھ نيکی کرو جو اس نيکی کا شکر ادا کرنے کی صالحيت نہ 

  رکھتا ہو تو اس نيکی کا اجر خود هللا تعالٰی ديتا ہے۔ياد رہے کہ اس کی عطا زياده اور اس کا اجر عظيم ہے۔ 
ذا اس نعمت سے روگردانی کرنے کی صورت ميں وه پريشانی جان لو کہ لوگوں کا تم سے رجوع کرنا هللا کی نعمت ہے۔ لہٰ 

  ميں تبديل ہوجائے گی ۔ 
جان لو کہ ہر نيکی کا کام تعريف اور اجر اپنے ساتھ التا ہے۔ہاں ! ہر اچھے کام کی پہچان يہ ہے کہ جب بھی اسے ديکھو 

کی پہچان يہ ہے کہ ديکھنے ميں  گے، اسی طرح حسين پاؤ گے کہ ديکھنے والے کو مسرور کرديا ہے۔ اسی طرح برائی
  پست ہے، دل متنفراور آنکھيں شرم سے جھک جاتی ہيں۔ 

اے لوگو! جو بھی سخاوت کرتا ہے، وه خوش رہتا ہے اور جس نے بخل سے کام ليا، وه ذليل ہوا۔ بہترين سخاوت کرنے واال 
  وه ہوتا ہے جو بغير اللچ کے سخاوت کرے ۔ 

و طاقتور ہونے کے باوجود معاف کردے۔ صلہ رحمی تب ہوتی ہے جب دوسرے اس سے بہترين معاف کرنے واال وه ہے ج
قطع رحمی کريں۔ پھل دار درخت تب ہی تو پھل ديتے ہيں کہ ان کی جڑيں زمين ميں ہيں اور شاخيں بڑھتی رہتی ہيں۔ جو 

ور اگر کوئی اپنے بھائی کيلئے بھی اپنے مٔومن بھائی کيلئے نيکی ميں جلدی کرے، وه قيامت ميں اس کو ضرور ديکھے گا ا
توفيق اٰلہی کے تحت تعاون کرے، وه دنيا ميں ہی اس کا صلہ ديکھتا ہے۔جوکوئی اپنے مٔومن بھائی کی مشکل گھڑی ميں 

امداد کرے تو هللا تعالٰی اس سے دنيا اور آخرت کی مصيبتيں دور کرديتا ہے۔جو دوسرے کے ساتھ نيکی کرے گا، خدا اس 
   )٢:٢٩رتا ہے او روه نيکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔(کشف الغمہ:کے ساتھ نيکی ک

  بعض مواعظ حسنہ ميں آپ کا خطبہ
بردباری اور حلم سے کام لينا زينت ہے اور وفاداری سے کام لينا جوانمردی ہے۔ صلہ رحمی نعمت ہے اور تکبر سے کام 
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ی ہے اور نادانی کمزوری ہے۔ خود پسندی لڑکھڑاجانے کا باعث لينا گويا خود کو حدسے خارج کردينا ہے۔ جلد بازی نادان
بنتی ہے اور پست کی محفل بہت بڑا شر ہے۔ فاسق و فاجر لوگوں کی محفل شکوک و شبہات پيدا کرديتی ہے۔ 

  ۔ )٧٨:١٢۴(بحار:
  جنگ ِصفين کيلئے لوگوں کو جہاد کی دعوت دينے کيلئے آنحضرت کا خطبہ 

دوست ہيں۔ آپ ہمارے لئے اندرونی لباس ہيں نہ ظاہری لباس ۔ سنو! اس چيز کے احياء کيلئے، اے اہِل کوفہ! آپ بافضيلت 
اس چيز کے آسان بنانے کيلئے جس سے وحشت زده ہو، الفت اور محبت کے حصول کيلئے جس سے تم دور جاچکے ہو، 

  آؤ مل کر اس کيلئے کوشش کريں۔ 
ور اس کا لقمہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ جنگ کے گھونٹ موت کا پيغام ہاں! يہ ضرور ہے کہ شر اور بدی جنگ ِ عظيم ہے ا

ہوتے ہيں۔ لٰہذا جو بھی خود کو جنگ کيلئے تيار کرے اور جنگ کيلئے زاِد راه اکٹھاکرے، ہنگاِم جنگ ميں زخم اس کو 
  تکاليف نہيں پہنچا سکتے، حقيقت ميں وہی شخص کامياب ہے۔ 

کرديتے ہيں اور بصيرت کے عالوه جنگ شروع کرديں، وه ايسے ہيں گويا اپنی قومجو لوگ قبل از وقت جنگ کا بازار گرم 
کو فائده نہيں پہنچاتے بلکہ خودکو ہالکت کے حوالے کرتے ہيں۔ميں بارگاِه ايزدی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی صفوں ميں 

   )١١۴اتحاد قائم فرمائے۔(وقعٔہ صفين:

  خطبہ معاويہ کے سامنے اپنی توصيف ميں آپ کا
موسٰی بن عقبہ روايت کرتے ہيں کہ معاويہ سے کہا گياکہ لوگ امام حسين عليہ السالم کے بارے ميں ايک خاص احترام 

رکھتے ہيں، لٰہذا امام حسين عليہ السالم کو تقرير کی دعوت دو۔ يقينا دوراِن تقرير ان کی زبان ميں لکنت آئے گی، لٰہذا وه 
ے۔معاويہ نے کہا کہ امام حسن عليہ السالم کے بارے ميں بھی ہم اسی قسم کی رائے لوگوں کی نگاہوں سے گر جائيں گ

رکھتے تھے، ان کو بھی تقرير کی دعوت دی اور جب انہوں نے تقرير کی تو لوگوں کی نگاہوں ميں باعزت ٹھہرے بلکہ ہم 
ويہ نے مجبوراً امام حسين عليہ السالم رسوا ہوئے۔ليکن لوگوں نے معاويہ کی ايک نہ مانی اور اصرار کيا، يہاں تک کہ معا

  کو تقرير کی دعوت دی۔ 
امام حسين عليہ السالم منبر پر تشريف لے گئے۔ حمد ِ باری تعالٰی اور اُس کی تعريف بجاالنے کے بعد پيغمبر اسالم پر درود 

  نے فرمايا:  بھيجا۔ اتنے ميں سنا گيا کہ ايک آدمی نے کہا کہ يہ خطبہ پڑھنے واال آدمی کون ہے؟ امام
ہم هللا تعالٰی کا کامياب گروه ہيں۔ ہم پيغمبر اسالم(ص)کی وه عترت ہيں جو مقربين درگاِه اٰلہی ہيں۔ اُس کے پاک و پاکيزه اہِل 

 ہے۔ ديا قرار دوسرا ساتھ کے قرآن نے ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبيت ہيں۔ ہم ان دو گرانقدر چيزوں ميں سے ايک ہيں جسے پيغمبر اسالم
کی تفصيل ہے۔ اس کو باطل ثابت کرنے واال نہ آگے سے کوئی آسکتا ہے اور نہ ہی پيچھے سے۔  چيز ہر ميں جس قرآن وه

قرآن کی تفسير کی ذمہ داری ہم پر چھوڑی گئی ہے۔ اس کی تاويل ہمارے لئے مشکل نہيں ہے۔ ہم قرآن کے حقائق کی 
  پيروی کرتے ہيں۔ 

اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، اس لئے کہ ہماری اطاعت پس ايسی صورتحال ميں آپ ہماری پيروی کريں کيونکہ ہماری 
  هللا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ارشاِد خداوندی ہے: 

"هللا کی ، رسول کی اور اپنے ميں سے ولی امر کی پيروی کرو۔ اگر کسی چيز ميں جھگڑا ہوجائے تو اسے هللا اور رسول 
تا ہے:"اور اگر متنازعہ فيہ کو رسول اور اولی االمر کی طرف لوٹائيں تو حقائق کی طرف لوٹاؤ"۔ دوسری آيت ميں ارشاد ہو

کی جستجو رکھنے والے ضرور سمجھ جائيں گے، اور اگر هللا کا فضل و کرم اور اُس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی
  تو چند ايک لوگوں کے عالوه شيطان کی پيروی کررہے ہوتے"۔ 

پر کان دھرنے سے ميں تم کو ڈراتا ہوں، اس لئے کہ وه تمہارا کھال دشمن ہے۔ تم جنگ بدر ميں  اے لوگو! شيطان کی آواز
قريش کے اس گروه کی طرح ہو جسے شيطان نے کہا تھا کہ آج کوئی بھی تم پر غالب نہ آئے، ميں تمہارے ساتھ ہوں ۔ليکن 

يا اور بوال کہ ميرا تم سے کوئی تعلق نہيں ہے۔اگر جيسے ہی دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شيطان الٹے پاؤں فرار ہوگ
تم بھی شيطان کے ہم آواز بنے تو ديکھو گے کہ کس طرح تلواريں تم پر برستی ہيں ،کس طرح نيزے وارد ہوتے ہيں اور 
رگزکس طرح تيروں کا نشانہ بنتے ہو۔ اس قسم کی شکست کے بعد اسالم النے يا شکست سے پہلے نيکی نہ انجام دينے کو ہ

   )۴۴:٢٠۵، بحار٢٩٩قبول نہ کرنا۔يہاں پر معاويہ نے کہا:اے ابی عبدهللا! کافی ہے۔(احتجاج:

  مقاِم منٰی ميں اہِل بيت کے حق کو بتاتے ہوئے آپ کا خطبہ
ال يہ سليم بن قيس کہتے ہيں: امام حسن عليہ السالم کی شہادت کے بعد امت ميں فتنہ و فساد بہت زياده پيدا ہوگيا تھا۔ صورتح
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تھی کہ ہر هللا کا دوست اپنی موت کے بارے خائف تھا يا شہر سے نکالے جانے کے ڈر ميں مبتال تھا جبکہ ہرهللا کا دشمن 
  انتہائی آزادی سے اپنے خياالت کا اظہار کررہا تھا۔ 

 ابن جعفر کو ہمراه لئے بہرحال مرگِ معاويہ سے ايک سال پہلے امام حسين عليہ السالم، جناِب عبدهللا بن عباس اور عبدهللا
حج بيت هللا کيلئے مشرف ہوئے تو امام عليہ السالم نے بنی ہاشم کے مردوں، عورتوں اور غالموں کے عالوه اپنے آپ کو 
پہچاننے والے لوگوں کواور اپنے اہِل بيت کو اکٹھا کيا، يہاں تک کہ سات سو سے بھی زياده لوگ ، جن ميں اکثر تابعين تھے

 ً   آدمی اصحاِب پيغمبر ميں سے تھے، يوں خطبہ ديا۔ حمد ِ اٰلہی کے بعد فرمايا:  ٢٠٠ اور تقريبا
بہرحال اس سرکش اور تجاوز کرنے والے (معاويہ ) نے ہم اور ہمارے شيعوں پر ايسے ايسے ظلم روا رکھے ہيں کہ جن 

۔ ايسی صورتحال ميں تم سے پوچھتا کے متعلق تم خود شاہد ہو۔ اس کے مظالم کے متعلق تم تک پوری خبريں پہنچ چکی ہيں
  ہوں۔ 

اگر ميں سچ بولوں تو ميری تصديق کرو اور اگر خالِف واقعہ بيان کروں تو ميری تکذيب کرو۔ سب سے پہلے ميں هللا اور 
رسوِل خدا اور سے اپنی قرابت داری کے حق کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ميری باتوں کو غور سے سنو اور ضبِط تحرير ميں

جب بھی تم اپنے اپنے شہروں ميں ، اپنے قبيلے کے افراد کے پاس جاؤ تو ان ميں سے جن لوگوں کے متعلق تم يقين  الؤ۔
اور وثوق رکھتے ہو، ہمارے ان حقوق کے متعلق پرده اٹھاؤکيونکہ کہيں ايسا نہ ہو کہ حق کہنہ ہوکر ختم ہوجائے يا اہِل 

کہ خدا اپنے نو رکو مکمل کرکے ہی رہے گا ، چاہے کافروں کيلئے سخت  باطل اس پر غالب آجائيں۔ہاں! يہ بات مسلّم ہے
  ناگوار ہی کيوں نہ گزرے۔ 

سليم بن قيس کہتے ہيں:جو کچھ قرآن ميں ان کے والدين اور اہِل بيت اطہار کے بارے نازل ہواہے، جو کچھ پيغمبر نے ان 
  کے بارے ارشاد فرمايا، انہوں نے بيان کرديا۔ 

ہ کرام اس طرح تائيد کرتے رہے کہ ہاں! ہم نے يہ بات سنی تھی اور گواہی ديتے ہيں جبکہ تابعی يوں تائيد ہر بات پر صحاب
کرتے کہ ہم نے اپنے موردوثوق صحابہ کرام سے سنی ہے۔ پھر امام عليہ السالم يوں گويا ہوئے: خدا کی قسم! يہ باتيں اپنے 

  قابل اعتماد دوستوں کو بتاؤ۔ 
  ہيں کہ سب سے سخت اور رقت آميز گفتگو يہ تھی: سليم بن قيس کہتے 

فرمايا: خدا کی قسم! کيا تم جانتے ہوکہ جب پيغمبر اسالم(ص)نے صحابہ کرام کے درميان برادری قائم کی تو اس وقت علی 
ے بھائی ہو۔ عليہ السالم کو اس طرح اپنا بھائی بنايا: فرمانے لگے کہ اے علی ! دنيا اور آخرت ميں ميں تمہارا اور تم مير

  تمام حاضرين نے بيک زبان تائيد کی۔ 
پھر فرمايا: خدا کی قسم!کيا تم جانتے ہو کہ جب پيغمبر اسالم(ص)نے اپنی مسجد تعمير کرنے کيلئے زمين خريدی، پھر 

مسجد تعمير کی، پھر مسجد کے اطراف ميں دس گھر بنائے جن ميں سے نو گھر اپنے لئے اور ايک گھر جو درميان ميں 
ھا، ہمارے والد گرامی کيلئے بنايا۔ پھر مسجد کی طرف تمام کھلنے والے دروازوں کو بند کرديا، سوائے ميرے والد ِگرامی ت

کے دروازے کے۔ جب لوگوں نے اس حوالہ سے باتيں کيں تو فرمايا کہ جس طرح نہ ميں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی
زه بھی اپنی مرضی سے کھال نہيں رکھا بلکہ يہ سب کچھ حکِم خداوندی سے بند کئے، اسی طرح علی عليہ السالم کا دروا

کے تحت ہوا ہے۔ پھر سوائے علی عليہ السالم کے تمام کو مسجد ميں سونے سے منع فرما دياجبکہ اُسی مسجد ميں پيغمبر 
  اسالم(ص)کيلئے اوالديں پيدا ہوئيں۔ 

  اس بات پر بھی سب نے تائيد کی۔ 
ب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گھر سے مسجد کی طرف ايک چھوٹا سا سوراخ رکھنے پر کيا تم جانتے ہو کہ ج

اصرار کيا ليکن پيغمبر اسالم(ص)نے ايک نہ مانی بلکہ يوں خطبہ ارشاد فرمايا کہ مجھے هللا تعالٰی نے حکم ديا ہے کہ ميں 
  سکتے ہيں۔ ايسی پاک و پاکيزه مسجد تيار کروں جس ميں علی اور ان کے دو بيٹے فقط ره 

  پھر بھی سب لوگوں نے تائيد کی۔ 
ميں تمہيں خد اکی قسم ديتا ہوں ، کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے غدير خم ميں ميرے والد گرامی کو يوں 

  منصوب کيا کہ بلند آواز ميں ان کی واليت کا اعالن کيا اور فرمايا کہ ضروری ہے کہ حاضرين وغائبين کو اطالع کرديں۔
  پھر سب لوگوں نے تائيد کی۔پھر فرمايا: 

خدا کی قسم! کيا تم نہيں جانتے ہو کہ پيغمبر اسالم(ص)نے غزوئہ تبوک ميں ميرے والد گرامی سے يوں فرمايا تھا کہ آپ 
کی ميرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسٰی سے تھی اور ميرے بعد تمام مٔومنين کے ولی و 

  سرپرست ہيں۔ 
  پھر بھی سب نے تائيد کی۔پھر فرمايا: 
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خدا کی قسم کھا کے بتاؤ کہ کيا اہِل نجران کے ساتھ مباہلہ کرنے کيلئے پيغمبر اسالم(ص)سوائے ہم پنجتن کے کسی کو بھی 
  ہمراه لے کر گئے تھے؟ 

  پھر بھی سب نے تائيد کی۔ اس کے بعد فرمايا: 
پيغمبر اسالم(ص)نے علمدار علی عليہ السالم کو بنايا اور فرمايا کہ آج پرچم خدا کی قسم! کيا تم جانتے ہو کہ جنگ خيبر ميں

ايسے شخص کو دے رہا ہوں کہ جسے هللا اور هللا کا رسول دوست رکھتے ہيں اور وه خدا اور رسوِل خدا کو دوستے رکھتا 
کرنے واال بھی نہيں ہے۔ يقينا خدا  ہے۔ مزيد اس کی نشانی يہ ہے کہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے اور ميداِن جنگ سے فرار

  اُس کے ہاتھوں ہی اسالم کو فتح ديتا ہے۔ 
  پھر بھی سب نے تائيد کی۔ پھر فرمايا: 

کيا تم جانتے ہو کہ رسوِل خدا نے ميرے والد کو سورة برأت مکہ پہنچانے کيلئے بھيجااور فرمايا کہ اس سورة کو خود ميں 
  تک پہنچا سکتا ہے۔  يا کوئی ميرے جيسا ہی مکہ ميں لوگوں

  اس پر بھی سب نے تائيد کی۔پھر آپ نے فرمايا: 
کيا تم جانتے ہو کہ ہر مشکل گھڑی ميں پيغمبر نے ميرے والد ِ گرامی کو آگے کيا کيونکہ ان کے بارے ميں وثوق رکھتے 

ہتے تھے کہ ميرے بھائی کو تھے۔ کبھی بھی پيغمبر نے ان کو نام سے نہيں پکارا بلکہ کہتے تھے:" اے بھائی علی "، يا ک
  بالؤ۔ 

  اس پر پھر سب نے تائيد کی۔ اس کے بعد آپ يوں مخاطب ہوئے: 
کيا تم جانتے ہو کہ پيغمبر اسالم(ص)نے ان کے اور حضرت جعفر، حضرت زيد کے درميان قضاوت کرتے ہوئے فرمايا 

  نوں کے ولی اور سرپرست ہو۔ تھا کہ اے علی ! تم مجھ سے ہو اور ميں تم سے ہوں۔تم ميرے بعد تمام مٔوم
  پھر سب نے تائيد کی۔پھر فرمايا: 

کيا تم نہيں جانتے کہ ميرے والد گرامی ہر دن اور رات ميں پيغمبر اسالم(ص)سے تنہائی ميں مالقات کرتے تھے۔ جب بھی 
  کا آغاز فرمايا۔  انہوں نے سوال کيا، پيغمبر اسالم(ص)نے جواب ديا اور جب بھی وه خاموش ہوئے،رسوِل خدا نے گفتگو

  اس کی بھی سب نے بھرپور تائيد کی۔ پھر امام عليہ السالم نے فرمايا: 
کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے علی عليہ السالم کو جناِب جعفر اور حضرت حمزه پر يوں کہہ کر برتری دی کہ 

يا ہے جو اسالم، حلم اور علم ميں سب سے افضل اے فاطمہ ! تمہارا اپنے خاندان ميں سب سے اچھے آدمی کے ساتھ عقد ک
  ہے۔ 

  اس پر بھی سب نے تائيد کی۔ پھر فرمايا: 
کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)کا ارشاد ہے کہ ميں پوری انسانيت کا سيد و سردار ہوں جبکہ علی تمام عرب کے 

کہ حسن اور حسين ميرے دو بيٹے جواناِن جنت کے سردار ہيں۔ حضرت فاطمہ تمام اہِل جنت کی عورتوں کی سردار ہيں جب
  سردار ہيں۔ 

  اس پر پھر سب نے تائيد کی۔ اس کے بعد فرمايا: 
کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے اپنے آپ کو غسل دلوانے کيلئے علی عليہ السالم کو حکم ديا اور يہ بھی فرمايا 

  کہ جبرائيل آپ کی مدد کريں گے۔ 
  ہاں!يہ درست ہے۔پھر آپ نے فرمايا:  سب نے کہا:جی

کيا تم نہيں جانتے کہ پيغمبر اسالم(ص)نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ديتے ہوئے فرمايا: ميں تمہارے درميان دو گرانقدر 
چيزيں چھوڑے جارہا ہوں، ايک کتاب هللا اور دوسرے اپنے اہِل بيت ۔ پس ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراه 

  و گے۔ نہيں ہ
سليم بن قيس کہتے ہيں : جو کچھ علی اور اہِل بيت ِ اطہار کے بارے ميں قرآن اور روايات ميں بيان ہوا تھا، امام عليہ السالم 
نے سب کچھ بيان کرتے ہوئے لوگوں سے ان پر اقرار ليا اور جواب ميں صحابہ کرام يوں کہتے کہ ہاں! ہم نے خود پيغمبر 

  عين کہتے تھے کہ ہم نے فالں فالں موثق آدميوں سے سنا ہے۔ اسالم(ص)سے سنا جبکہ تاب
پھر امام حسين عليہ السالم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمايا: کيا پيغمبر اسالم(ص)نے يہ فرمايا تھا کہ وه آدمی 

ھتا ہے۔ يہ نہيں ہو جھوٹ بولتا ہے جو يہ کہتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے جبکہ حضرت علی عليہ السالم کو دشمن رک
سکتا کہ علی عليہ السالم کو دشمن رکھتا ہو جبکہ مجھے دوست رکھتا ہو؟کسی نے کہا کہ يہ کيسے ممکن ہے؟ تو فرمانے 

لگے: چونکہ علی عليہ السالم مجھ سے ہيں اور ميں علی عليہ السالم سے ہوں۔ جو علی عليہ السالم سے محبت رکھتا ہو، وه 
ہے اور مجھے دوست رکھنے واال گويا هللا کو دوست رکھتا ہے۔ جو علی عليہ السالم سے بغض  مجھ سے بھی محبت رکھتا
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  رکھتا ہو، وه مجھ سے بغض رکھتا ہے اور مجھ سے بغض رکھنے واال هللا تعالٰی سے بغض رکھتا ہے۔ 
تحف يہاں پر بھی تمام حاضرين نے تائيد کی اور کہاکہ ہاں! ہم نے سنا ہے اور پھرمنتشر ہوگئے۔(

   )٢٩۶،احتجاج:٢٣٧العقول:

  ظلم کے خالف لوگوں کو آماده کرتے ہوئے آپ کا خطبہ
اے لوگو! جس چيز سے خدا نے اپنے اولياء کو نصيحت کی، اس سے عبرت حاصل کرو۔ جس طرح مسيحی راہبوں کی 

نہيں روکا ۔ مزيد ارشاد  مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمايا کہ عيسائيوں کے علماء نے لوگوں کو گھٹيا اور برے کاموں سے
فرماتے ہيں کہ بنی اسرائيل ميں سے جو لوگ کافر ہوگئے، ان پر حضرت داؤد اور حضرت عيسٰی ابن مريم نے لعنت کی 

کيونکہ وه گناہگار اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وه ان کو برے کاموں سے روکتے نہيں تھے اور کس طرح وه 
  برے کام کرتے تھے۔ 

يں سرزنش کرنے کی دليل يہ ہے کہ وه ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ديکھتے تھے ليکن اس کو روکنے کيلئے خدا کی انہ
اقدام نہيں کرتے تھے۔ کيوں؟ اس لئے کہ لذاِت دنيوی سے محظوظ ہوں اور دشمن کی دشمنی سے بھی محفوظ رہيں۔ جبکہ 

  ارشاِد باری تعالٰی يوں ہے: 
ڈرو"۔ مزيد فرماتے ہيں:"ايمان دار مٔومن مرد اور عورتوں ميں سے بعض دوسروں پر  "لوگوں سے نہ ڈرو، فقط مجھ سے

  فضيلت رکھتے ہيں اور دوسرے بعض نيکی کا حکم ديتے ہيں اور برائی سے روکتے ہيں۔ 
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جيسے اہم فريضے سے خدا نے ابتداء فرمائی ہے۔ اس لئے کہ وه جانتے ہيں کہ جب 

مربالمعروف اور نہی عن المنکر جيسا وظيفہ انجام پاجائے تو واجبات پر عمل آسان اور تمام مشکليں حل ہوجاتی ہيں کيونکہا
امربالمعروف اور نہی عن المنکراسالم کی دعوت ديتا ہے کہ ظلم کا جواب دو اور ظالم کی مخالفت کرو۔ ياد رکھو! صدقات 

  کرنا اور پھر اس کو درست جگہوں پر خرچ کرنا بھی ہے۔ اور بيت المال کو بعض جگہوں سے وصول 
اے لوگو!تم علم، اچھائی اور نصيحت لينے ميں معروف ہو(شہرت رکھتے ہو) اور دينی حوالہ سے لوگوں کے دلوں ميں 

برابر احترام اور اثر رکھتے ہو، شريف لوگ تمہاری قدر کرتے ہيں اور کمزور لوگ بھی تمہارا احترام کرتے ہيں۔ تمہارے 
والے لوگ بھی تم کو مقدم رکھتے ہيں جبکہ تم ان پر کسی قسم کا حق نہيں رکھتے۔تم اس وقت حاجتوں کو پورا کرتے ہو 

  جب طبلگار مايوس ہوچکے ہوتے ہيں۔ تم بادشاہوں اور بزرگوں کی طرح راه چلتے ہو۔ 
کی جارہی ہے، اگرچہ تم بہت سے حقوِق يہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تم سے اٰلہی مقاصد کيلئے قيام کرنے کی توقع 

  خداوندی سے کوتاہی برتتے ہواور حقوِق آئمہ کو بہت 
خفيف شمار کرتے ہو۔ بہت سے کمزوروں کے حقوق کو ضائع کرچکے ہو جبکہ اپنے حقوق کو اپنے گمانوں کے مطابق 

اپنی جانوں کو خطرات ميں ڈالتے طلب کرتے ہو۔نہ ہی مال خرچ کرتے ہو اور نہ ہی جس مقصد کيلئے خلق کئے گئے ہو، 
  ہو۔نہ ہی خدا کی خاطر رشتہ داروں سے مخالفت مول ليتے ہو۔ 

اس کے باوجود هللا تعالٰی سے جنت الفردوس ميں ٹھہرائے جانے کی توقع رکھتے ہو اور رسولوں کے جوار(ہمسائيگی) کی 
اے خدا پر احسان کرنے والو!ميں تمہارے توقع رکھتے ہو۔ اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کا خيال دل ميں رکھتے ہو۔

عذاب ميں مبتال ہونے کے متعلق ڈرتا ہوں کيونکہ تم اس مقام و مرتبہ پر فائز ہوچکے ہو جس سے دوسرے محروم ہيں۔ 
  معروف بزرگوں کا احترام نہيں کرتے ہو جبکہ تم خدا کی وجہ سے ہی لوگوں کے درميان محترم ہو۔ 

ے کئے وعدوں کو توڑا جارہا ہے۔ قوانين خدا کی مخالفت کی جارہی ہے جبکہ تم کسی قسم تم خود ديکھ رہے ہو کہ خدا س
کی پريشانی ظاہر نہيں کر رہے ہو۔ اپنے آباء و اجداد کی ہتک پرتو فوراً احتجاج کرتے ہو، پيغمبر اسالم(ص)کے اصولوں 

ميت نہيں دے رہے ہو۔ اندھے ، گونگے اور کو انتہائی کم مايع سمجھ کر توڑا جارہا ہے جبکہ تم اس کو کسی قسم کی اہ
معذور لوگ مختلف شہروں ميں بغير کسی سرپرست کے پڑے ہيں، ان پر کسی قسم کا رحم نہيں کيا جارہا ہے اور نہ ہی تم 
لوگ اپنی حيثيت کے مطابق فعاليت کررہے ہو۔اپنے فرائض کی انجام دہی ميں معروف لوگوں کی بھی مدد نہيں کرتے ہو۔ 

تے ہوئے لوگوں کی لگاميں ڈھيلی کررہے ہو۔ هللا تعالٰی امربالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے چکا ہے۔ سازش کر
  البتہ تم اس سے غافل ہو۔ 

  سب سے بڑی مصيبت تم علمائے کرام کيلئے ہی ہے کيونکہ تمہاری موقعيت اور مقام 
ق تو يہ ہے کہ اموِر مملکت کی باگ ڈور ايسے زير بحث ہے۔ ليکن افسوس! تم اس صورتحال کودرک نہيں کررہے۔ ح

علمائے ربانی کے پاس ہونی چاہئے جو هللا تعالٰی کے حالل و حرام کے امين ہيں۔ تم سے يہ حيثيت چھينی جاچکی 
ہے۔جيسے ہی يہ مقام تم سے چھينا گيا، حق کے اطراف سے بھاگ گئے ہويا حق سے متفرق ہوگئے ہو۔ دالئل واضح کے 
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  پيغمبر ميں اختالف پر اتر آئے ہو۔  باوجود سنت ِ
اگر مصيبت پر صبر سے کام ليتے اور خدا کی خاطر مشکالت تحمل سے حل کرتے تو آج اموِر مملکت کی باگ ڈور 

تمہارے پاس ہوتی۔ تمام امور کو گردش ميں النے والے تم ہی ہو ليکن تم نے ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کرليا اور امور کی 
ے ہاتھ ميں تھمادی ہے تاکہ وه غلطيوں کا ارتکاب کرتے چلے جائيں اور شہوتوں ميں اندھے ہوکر چلتے باگ ڈور ان ک

  جائيں۔ تم لوگوں نے موت سے فرار کرتے ہوئے اور چند روزه زندگی کی رعنائيوں کی خاطر ان کو مسلط کيا ہے۔ 
يا ہے تاکہ وه بعض لوگوں کو غالم اور دوسرےان کوتاہيوں کی وجہ سے ہی تو تم نے کمزور لوگوں کو ان کے حوالے کرد

بعض کو معاشی مسائل ميں جکڑ کر ذليل و رسوا کرديں۔ بارگاِه خدائے جبار ميں گستاخی کرتے ہوئے محض نفس کی 
  خاطر حکومتی فيصلے کريں يا حکومت چالئيں! 

ہيں اور تمام مملکت ِ اسالميہ ان کے انہوں نے ہر شہر ميں نمائندے مقرر کرلئے ہيں جو ان کی مرضی کی تقريريں کرتے 
قدموں ميں ہے جس ميں وه تمام سياه و سفيد کے مالک ہيں۔ تمام لوگوں کو انہوں نے اپنا غالم بنا رکھا ہے۔ ہر وه ہاتھ جو ان 

يا ہے جو کا راستہ روک سکتا ہے، فی الحال وه خود سے دفاع نہيں کر سکتا۔ البتہ ايک ايسا طبقہ يا گروه انہوں نے تيار کرل
سخت گير اور خواه مخواه دشمنی کا مظاہره کرتے ہوئے ہر ضعيف اور کمزور پر ظلم کرتا ہے۔يا ايسا گروه جو موت و 
حيات کے مالک پر عقيده نہيں رکھتا۔ تعجب ہے اور کيوں متعجب نہ ہوں حاالنکہ مملکت ايک ايسے ستمگر ، دھوکہ باز 

ر بغير کسی رحم کے حکومت کررہا ہے۔پس هللا تعالٰی ہی ہمارے درميان حاکم ہےاور ظالم کے ہاتھوں ميں ہے جو مٔومنين پ
  اور خود اپنے حکم کے مطابق وہی ہمارے درميان قاضی ہے۔ 

اے پروردگار! تو جانتا ہے کہ يہ ساری تحريک ، حکومت و قدرت کے حصول کيلئے بھی نہيں ہے اور نہ ہی ماِل دنيا اکٹھا 
ب کچھ فقط اس لئے ہے کہ تيرے دين کے معارف لوگوں کودکھالئيں اور مملکت ِ اسالميہ ميں جديدکرنے کيلئے ، بلکہ يہ س

اصالحات کو متعارف کروائيں تاکہ تيرے مظلوم بندے سکون کا سانس ليں اور واجبات، احکامات اور تيری سنتوں پر عمل 
  ہو۔ 

قدرت پيدا کرليں گے اور يادرکھو وه تمہارے نبيوں کے ايسی صورتحال ميں اگر تم ميری مدد نہيں کرو گے تو گويا ظالم 
جالئے ہوئے چراغوں کو گل کرنے کے درپے ہيں۔خدا ہمارے لئے کافی ہے اور ہم اُسی پر توکل کرتے ہيں۔ اُسی کی طرف 

   )٢٣٧آه و زاری کرتے ہيں اور وه ہی ہماری پناه گاه اورہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔(تحف العقول:

  تے ہوئے آنحضرت کا خطبہعراق جا
تمام تعريفيں اُسی کيلئے ہيں ۔ وه جو چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ هللا تعالٰی کے ارادے کے بغير نہ قدرت ہے اور نہ طاقت ۔ محمد
و آِل محمدپر درودوسالم ہو۔ فرزند ِآدم کے ساتھ موت ايسے ہی لگی ہوئی ہے جيسے جوان عورت کے گلے ساتھ گلوبند لگا 

۔حضرت يعقوب کے حضرت يوسف سے ملنے کے اشتياق سے کہيں بڑھ کر مجھے اپنے اسالف سے ملنے کا ہوتا ہے
  اشتياق ہے۔ ہاں! ميرے لئے شہادت کی جگہ منتخب کرلی گئی ہے۔ 

گويا ميں ديکھتا ہوں کہ ميری ہڈيوں کو چبانے کيلئے کربال کے درميان بھيڑئيے دوڑے چلے آرہے ہيں۔ وه اپنے خالی پيٹوں
  ان سے بھريں گے۔ ليکن تقدير کے لکھے سے راِه فرار ممکن نہيں ہے۔  کو

هللا کی خوشی ہی ہم اہِل بيت کی خوشی ہے۔لٰہذا ہم اس کی ہر مصيبت پر صبر سے کام ليں گے۔ وه يقينا صبر کرنے والوں 
يں سارے اکٹھے ہوں گے۔ کو اجر سے نوازتا ہے۔ پيغمبر اسالم(ص)کے بدن کا ٹکڑا ان سے دور نہيں ره سکتا۔وه بہشت م

  پيغمبر اسالم(ص)يقينا خوش ہوں گے کيونکہ خدا سے کئے وعدے کو عملی شکل ميں ديکھيں گے۔ 
کون ہے جو ميرے اہداف سے متفق ہے اور کون ہے جو خود کو لقاِء اٰلہی کيلئے آماده کرچکا ہے؟آؤ ہمارے ساتھ چلو، 

   )٢۵ف:انشاء هللا کل صبح ميں سفر کا آغاز کروں گا۔(لہو

  راستے کی منازل ميں سے ايک پر آپ کا خطبہ
هللا کے نام کے ساتھ جو نہايت بخشنے واال، رحم کرنے واال ہے۔ مجھے حضرت مسلم بن عقيل، ہانی بن عروه اور عبدهللا بن

يا ہے۔ لٰہذا يقطر کے قتل کی انتہائی دردناک خبر موصول ہوئی ہے اور ہمارے شيعوں ہی نے ہماری حمايت سے ہاتھ اٹھا ل
تم ميں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو وه جاسکتا ہے۔ ميری طرف سے اُس پر کوئی حق نہيں 

   )٢٢٣،ارشاد:٧:٢٩۴ہے۔(طبری

  نماِز ظہر سے پہلے جناِب ُحر کے لشکر سے مالقات کرتے وقت آنحضرت کا خطبہ
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ول ہونے اور تمہارے قاصدوں کی دعوت پر حمد اور ثنائے اٰلہی کے بعد فرمايا: اے لوگو! ميں تمہارے خطوط موص
تمہارے پاس آيا ہوں۔ تمہارے قاصدوں نے يوں پيغام پہنچائے ہيں کہ ہم فی الحال امام اور ہادی سے محروم ہيں، لٰہذا آپ 

ہمارے پاس تشريف الئيں۔ شايد آپ کی وجہ سے ہی خدا ہميں حق اور ہدايت کی راه پر چلنے کی توفيق عطا فرمائے۔ 
   )٢٣١، خوارزمی در مقتل:۴۴:٣٧۶(بحار

اب اگر تم اس قول و قرار پر باقی ہو تو مجھے بتاؤ، ميں تمہارے وعدے اور وثوق سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ليکن اگر تم 
اپنے وعدوں پر کاربند نہيں ہو اور ميرا آنا تمہارے لئے مشکالت کا باعث ہے تو ميں ابھی جہاں سے آيا ہوں، وہاں لوٹ 

   )٧:٢٩٧، طبری۴۴:٢٧۶ئے تيارہوں۔(بحارجانے کيل

  جناِب ُحر کے لشکر سے عصر کی نماز سے پہلے آپ کا خطبہ
اے لوگو! اگر تم هللا سے ڈرتے ہو اور اہِل حق کو پہچانتے ہو تو خدا تم سے راضی ہوگا۔ وه اہِل بيت محمدہم ہی ہيں۔ ہم امر 

واليت ميں زياده حق رکھتے ہيں ، اُن لوگوں کی نسبت جو بے جا حکومت کا دعوٰی کررہے ہيں۔ وه کسی قسم کا حق نہيں 
  کھے ہيں۔ رکھتے اورتم پر بھی ظلم و ستم روا ر

ليکن پھر بھی اگر ميرے آنے کوناپسند کرتے ہو ، ميرے حق سے چشم پوشی کرتے ہو اور اپنے ارسال شده خطوط ميں 
   )۴۴:٣٧۶درج آراء سے منحرف ہوگئے ہو تو ميں واپس لوٹ جانے کو تيار ہوں۔(بحار

  منزِل بيضہ پر آپ کا خطبہ
کوئی ايسے جابر بادشاه کو ديکھے جو حرام خدا کوحالل اور هللا سے  اے لوگو! بے شک رسول هللا نے فرمايا ہے کہ اگر

کئے اپنے عہد کو توڑنے واال ہو اور سنت ِ رسول کی مخالفت کرنے واال ہو ، لوگوں کے درميان گناه اور دشمنی سے 
يں ڈالنے کا مکمل حقحکومت کرتا ہو تو وه اپنے قول يا فعل سے اس جابر حکمران کی مخالفت نہ کرے، خدا اُس کو جہنم م

  رکھتا ہے۔ 
اے لوگو! خبردار رہنا،اس حکمران طبقے نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شيطان کی اطاعت کو اپنے لئے الزم قرار 
ديا ہے۔ فسادکی ترويج سے حدوِد اٰلہی کو معطل کررکھا ہے۔ غنائم کو اپنے ہی ساتھ مخصوص کرچکے ہيں۔ حرام خدا کو 

کو حرام کر چکے ہيں۔ لٰہذا اسالمی معاشره کی رہبری اور قيادت کيلئے ان سے کہيں زياده حقدار  حالل اور حالل خدا
ہوں۔بہرحال تمہارے خطوط کی عبارات سے اور قاصدوں سے تو يہی مطلب نکلتا ہے کہ تم ميری بيعت کرتے ہو اور تم 

  اٹھاؤ گے۔  مجھے دشمنوں کے سامنے تنہا چھوڑ کر ميری حمايت اور مدد سے ہاتھ نہيں
اب اگر تم لوگ ميری بيعت پر باقی ہو تو جان لو کہ بہت بڑی سعادت حاصل کرچکے ہو۔ ہاں! ميں، حسين ابن علی اور ابن 
فاطمہ بنت رسول هللا، ميری جان تم لوگوں کے ساتھ ہے اور ميرے اہِل خانہ تمہارے اہِل خانہ کے ہمراه ہيں۔ تمہيں چاہئے 

  ار دو۔ کہ مجھے اپنے لئے اسوه قر
اگر تم ايسا نہ کرو بلکہ مجھ سے عہد شکنی کرکے اپنی بيعت سے بھی منحرف ہوگئے ہو تو سنوکہ يہ کوئی پہلی بار نہيں 
ہوا۔ تحقيق تم نے تو ميرے والد، بھائی اور چچا زاد مسلم سے بھی ايسے ہی کيا ہے۔ دھوکے کے ساتھ ان سے عہد شکنی 

کرنے ميں خطا کرچکے ہو بلکہ اپنا نصيب ضائع کرچکے ہو۔جو بھی کسی سےکرچکے ہو۔ اپنے حصہ اور حق کو حاصل 
عہد شکنی کرتا ہے گويا خود سے عہد شکنی کرتاہے۔ انشاء هللا ، هللا تعالٰی مجھے تم سے بے نياز کردے گا ۔تم پر سالم اور 

   )٣:١٧١،انساب االشراف٣:٢٨٠هللا کی رحمتيں ہوں۔(ابن اثيردرکامل

  ہوتے وقت آپ کا خطبہ کربال ميں داخل
روايت ہے کہ جب عبيدهللا ابن زياد کی طرف سے جناِب حر کو خط مال جس ميں لکھا تھا کہ امام حسين عليہ السالم سے 

سختی سے پيش آؤ۔ وہی خط جناِب حر نے امام حسين عليہ السالم کو پڑھايا۔پھر امام حسين کو سفر جاری رکھنے سے 
  السالم اٹھے اور ايک خطبہ ديا۔  روکنے کی کوشش کی۔ امام عليہ

هللا تعالٰی کی حمدوثنا کے بعد يوں فرمايا: تحقيق جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے، اُسے ديکھ رہے ہو(يا جو مصيبت ہم پر آئی ہے،
اُس کو ديکھ تو رہے ہو)۔ہاں!روزمره حاالت ايک جيسے نہيں رہتے۔ دنيا نے بُرے انداز ميں کروٹ بدلی ہے۔ دنيا کی 

  ھائياں پس پشت کر دی گئی ہيں۔ اچ
اخالِق حسنہ اور فضائل انسانی برتن ميں لگے پانی سے بھی کم ره گئے ہيں۔معاشره انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی 

  گزار رہا ہے۔ 
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ں مٔومن کيا تم نہيں ديکھتے کہ حق پر عمل نہيں کياجارہا جبکہ باطل پر عمل کرنے سے روکا نہيں جارہا۔ايسی صورتحال مي
سزاوار ہے کہ اپنے رب سے مالقات کا اشتياق ظاہر کرے۔ ہاں! ايسی صورتحال ميں موت کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں

  اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی بدبختی اور ذلت سمجھتا ہوں۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں ہے: 

جس ميں اچھائياں رخصت ہو گئی ہيں۔ دنيا ميں اچھائياں برتن ميں لگے پانی بے شک يہ دنيا انتہائی منفی انداز ميں بدلی ہے 
کی مقدار کے برابر ہيں اور معاشره انتہائی ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کيا تم نہيں ديکھتے کہ حق پر عمل نہيں 

کو حق ہے کہ اپنے رب سے مالقات کا کيا جارہا اور باطل پر عمل کرنے سے روکا نہيں جارہا۔ ايسی صورتحال ميں مٔومن 
اشتياق ظاہر کرے۔ البتہ ايسی صورتحال ميں موت کو سعادت سمجھتا ہوں جبکہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت 

  بڑی ذلت سمجھتا ہوں۔ 
کے محافظ ہيں ہاں! لوگ دنيا کے غالم ہيں۔ دين کی حيثيت ان کے نزديک لقلقہ زبان سے زياده نہيں ہے۔ وہاں وہاں وه دين 

جہاں جہاں سے ان کو دنيا حاصل ہوتی ہے اور جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو بہت کم دين دار نظر آتے ہيں۔ 
   )۴۴:٣٨١،بحار٢:٣٢،کشف الغمہ٣۴(لہوف:

  شِب عاشور ميں اپنے اصحاب کے سامنے آپ کا خطبہ
اور رنج و الم ميں بھی اُسی کی تعريف بجا التا ہوں۔ اے ميں هللا سبحانہ کی بہترين انداز ميں تعريف کرتا ہوں اور ميں راحت

پروردگار!ميں تيری اس بات پر حمد بجاالتا ہوں کہ تو نے ہميں نبوت کے ساتھ عزت بخشی۔ علوِم قرآن کی ہميں تعليم دی۔ 
ميں مشرکوں ميں سےدين حنيف ِ اسالم ميں فقاہت بخشی اور ہميں حق سننے والے کان، چشم بينا اور دل عطا کئے ہيں اور ہ

  قرار نہيں ديا۔ 
ميں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہيں جانتا جبکہ اپنے اہِل بيت سے بہتر کسی کے اہِل بيت نہيں جانتا۔ ميری 

  طرف سے هللا تعالٰی تم کو بہترين جزائے خير سے نوازے۔ 
کياجائے گا اور مجھے کربال نامی جگہ پر اتارا  مجھے اپنے جد رسول هللا نے خبر دی تھی کہ مجھے عراق آنے پر مجبور
  جائے گااور وہيں پر ہی شہيدکردياجاؤں گا۔ اب وقت ِ شہادت آن پہنچا ہے۔ 

مجھے يقين ہے کہ کل صبح ہی دشمن جنگ کا آغاز کردے گا۔ لٰہذا ميں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور اپنی بيعت تمہاری 
ديتا ہوں کہ رات کی تاريکی سے استفاده کرو اور تم ميں سے ہر ايک ميرے خاندان  گردنوں سے اٹھا ليتا ہوں۔ تمہيں اجازت

  سے کسی ايک آدمی کا ہاتھ تھام کر کسی شہر کی طرف چال جائے۔هللا تعالٰی تم سب کو جزائے خير سے نوازے۔ 
وکار نہيں ہے۔هللا يہ لوگ صرف ميرے خون کے پياسے ہيں، اگر مجھے حاصل کرليں گے تو دوسروں سے انہيں کوئی سر

   )٧٩تم سب کو جزائے خير سے نوازے۔(لہوف:

  عاشور کے دن اپنے اصحاب سے آپ کا خطاب
اماِم سجاد عليہ السالم سے روايت ہے کہ جب حسين بن علی عليہما السالم پر عاشور کے دن جنگ تيز تر ہوگئی تو اصحاِب 

نگ ميں شدت سے گھبرائے گھبرائے لگتے ہيں۔ البتہ خود حسين عليہ السالم ميں سے بعض متوجہ ہوئے کہ بعض لوگ ج
امام حسين عليہ السالم اور ان کے بعض خاص ساتھی جيسے جيسے وقت ِ شہادت قريب تر ہورہا ہے، وه خوش و کرم اور 
پُرسکون دکھائی دے رہے ہيں۔ ان ميں سے بعض اصحاب نے دوسرے اصحاب کو کہا کہ فالں کو ديکھيں کہ اُس کو موت 

  پرواتک نہيں ہے۔اتنے ميں امام عليہ السالم نے ارشاد فرمايا:  کی
اے عظيم الشان لوگوں کے بيٹو! صبروتحمل سے کام لو۔ موت فقط ايک پل ہے جو تم کو سختيوں سے نجات دے کروسيع 

طرف منتقل اور ہميشہ رہنے والی جنتوں تک پہنچاتی ہے۔آخر تم ميں سے وه کون ہے جو زندان سے ايک عاليشان محل کی 
  نہيں ہونا چاہتا جبکہ تمہارے دشمن ايک محل سے زندان اور عذاب والی جگہ منتقل ہورہے ہيں۔ 

ميرے والد گرامی پيغمبر اسالم(ص)سے حديث نقل کرتے ہيں کہ دنيا مٔومن کيلئے پنجره ہے، زندان ہے اور کافر کيلئے 
قل کرے گا جبکہ کافروں کو جہنم ميں منتقل کرتا ہے۔ ميں جنت ہے۔ہاں! موت ايک پل ہے جو مٔومنين کو جنت کی طرف منت
   )٢٨٩نے جھوٹ سنا ہے اور نہ ہی جھوٹ بول رہا ہوں۔(معانی االخبار:

  صبح عاشور آنحضرت کا خطبہ
روايت ہے کہ صبح عاشور لشکر عمر بن سعد امام حسين عليہ السالم کے خيام کے اطراف ميں گردش کررہا تھا کہ اتنے 
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  عليہ السالم نے اپنا گھوڑا طلب فرمايا اور اُس پر سوار ہوئے اور يوں بلند آواز ميں پکارا: ميں امام 
  "اے اہِل عراق! " 

  لوگوں کی اکثريت سن رہی تھی۔ آپ نے فرمايا: 
اے لوگو! ميری بات کو سنو اور جلدی نہ کرو، يہاں تک کہ ميں تمہيں بہترين چيز کی نصيحت کروں تاکہ کل کسی قسم کا 
بہانہ نہ پيش کرسکو۔ اگر ميرے ساتھ انصاف کروگے تو ہميشہ کيلئے سعادت مند ٹھہروگے اور اگر ميرے ساتھ انصاف نہ 

کرو گے تو ضرور آپس ميں مشوره کرويعنی اپنی آراء کو يکجا کرو، پھر ميرے بارے ميں کچھ فيصلہ کرنا تاکہ ميرے قتل 
قسم کی مہلت نہ دينا۔ جان لو کہ ميری سرپرست وه ذاِت گرامی ہے ميں شريک ہونے سے بچ جاؤ۔ ہاں! پھر مجھے کسی 

  جس نے قرآن نازل فرمايا ہے اور وہی صالحين کا سرپرست ہے۔ 
پھر حمد ِ باری تعالٰی ميں جو کچھ مناسب تھا، بيان فرمايا۔ پھر مالئکہ اور حضرت محمد اور انبياء پر اس طرح درود و سالم

  بعد ميں يوں فصيح و بليغ گفتگو کسی سے نہيں سنی گئی۔ پھر يوں گويا ہوئے:  بھيجے گويا ان سے پہلے اور
اے لوگو! ميرے نسب ميں غور کرو اور ديکھو کہ ميں کون ہوں۔ پھر اپنے گريبانوں ميں جھانک کر ديکھو اور خود کو 

رست ہے؟ کيا ميں تمہارے نبی کا مالمت کرو۔ آيا ميرا قتل تمہارے لئے جائز ہے؟ آيا ميری ہتک ِحرمت کرنا تمہارے لئے د
بيٹا نہيں ہوں؟ کيا ميں نبی کے وصی کا بيٹا نہيں ہوں اور اُن کے چچا کا بيٹا نہيں ہوں؟ کيا ميرے والد ِ گرامی پہلے مٔومن 

  اور اپنے رب سے جو کچھ پيغمبر اسالم(ص)الئے ہيں، اُس کی تصديق کرنے والے نہيں ہيں؟ 
رے چچا نہيں ہيں؟ آيا جعفر طيار جو جنت ميں محو ِ پرواز ہيں، ميرے چچا نہيں ہيں؟ آيا يہ کيا سيد الشہداء حضرت حمزه مي

  حديث تم نے نہيں سنی کہ پيغمبر اسالم(ص)نے فرمايا ہے کہ ميں اور ميرا بھائی جواناِن جنت کے سردا رہيں؟ 
ی قسم! جب سے سنا ہے کہ هللا تعالٰی ہاں! اگر تم ميری باتوں کی تصديق کرتے ہو اور ميں حق کہہ رہا ہوں تو خدا ک

جھوٹوں کو ناپسند فرماتا ہے، ہرگز جھوٹ نہيں بوال ہے اور اگر مجھے جھٹالتے ہو تو اس وقت بھی تم ميں ايسے لوگ 
موجود ہيں کہ اگر اُن سے پوچھا جائے تو يقينا جواب ديں گے يا تم کو اطالع ديں گے۔ جابر بن عبدهللا انصاری، ابا سعيد 

، سہل بن سعد ساعدی، زيد بن ارقم اور انس بن مالک جيسے لوگ ہيں جو تم کو اطالع ديں گے کہ خود انہوں نے خدری
پيغمبر اسالم(ص)سے يہ حديث ميرے اور ميرے بھائی حسن عليہ السالم کے بارے ميں سنی ہے۔ آيا يہ سب کچھ تمہيں ميرا 

  خون بہانے سے نہيں روکتا؟ 
شک اور تردد ہے تو کيا اس بات ميں بھی شک ميں ہو کہ ميں تمہارے نبی کی بيٹی کا فرزند اگر اس قسم کے موارد ميں 

ہوں؟خدا کی قسم! مشرق و مغرب ميں تم ميں اور تمہارے غير ميں ميرے عالوه نبی کی بيٹی کا فرزند کوئی نہيں ہے۔ 
ال ضائع کيا ہے يا مجھے کسی کو افسوس ہے تم پر۔ آيا مجھے کسی کے قتل کرنے کے جرم ميں يا ميں نے کسی کا م

  زخمی کرنے کے جرم ميں قصاص کے طلبگار ہونے کے ناطے قتل کرنا چاہتے ہو؟ 
  اتنے ميں لشکر پر مکمل سکوت طاری ہوگيا۔ پھر يوں فرمايا: 

ک اے شبث بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قيس بن اشعث،اے يزيد بن حارث، کيا تم نے مجھے نہيں لکھا تھاکہ پھل پ
چکا ہے اور پتے سبزہوچکے ہيں۔البتہ آپ جب کوفہ آئيں گے تو گويالشکر کوآماده و تيار پائيں گے۔ گويا آپ آماده شده لشکر 

  کی طرف آئيں گے۔ 
خدا کی قسم! ميں ہرگز تم جيسے ذليل لوگوں ميں اپنا ہاتھ نہيں دوں گا اور غالموں کی طرح تمہارے پرچم تلے بھی نہيں 

  آؤں گا۔ 
  مايا: پھر فر

اے هللا کے بندو! ميں اپنے اور تمہارے رب سے پناه مانگتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو اور اپنے اور تمہارے رب سے ہر 
   )۶۵:۶اُس متکبر سے بھی پناه مانگتا ہوں جو روِز قيامت پر ايمان نہيں رکھتا۔(بحار

  عاشور کے دن آپ کا خطبہ جب ہر طرف سے محاصره ميں تھے
ہ جب عمر بن سعد نے جنگ کيلئے اپنا لشکر تيار کرليا اور امام حسين عليہ السالم کو اپنے محاصرے ميں لے روايت ہے ک

ليا، گويا اطراف سے ايک حلقہ سا بناليا تو اتنے ميں امام حسين عليہ السالم نکلے اور لوگوں کے قريب آئے۔ امام عليہ السالم
کن لوگ نہ مانے يا خاموش ہونے سے انکار کرديا۔ پھر امام عليہ السالم نے نے لوگوں سے چاہا کہ خاموشی اختيار کريں لي

  فرمايا: 
افسوس ہے تم پر! تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ ميری باتيں سننے کيلئے خاموشی کيوں نہيں اختيار کرتے، حاالنکہ ميں نے راِه 

فتہ ہوگا اورجو مجھ سے دشمنی برتنے ہدايت کی ہی دعوت دينی ہے۔ ہاں! جو بھی ميری اطاعت کرے گا، وه ہدايت يا
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واالہے، وه ہالک ہونے واال ہے۔جو ميری نافرمانی کرتا ہے، وه ہالک ہونے والوں ميں ہے۔ ميری بات پر کان نہ دھرکر گناه
گار ہو۔ تمہارے شکم حرام سے پُر ہيں اور تمہارے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے۔ تمہارے لئے خرابی ہے۔ تم 

  وکر ميری بات نہيں سنتے۔ خاموش ہ
ا س وقت عمر سعد کی فوج آپس ميں مالمت کرنے لگی۔ اُس نے سرزنش کی اور کہا کہ خامو ش ہوجاؤ۔امام حسين عليہ 

  السالم کھڑے ہوگئے اور فرمايا: 
ميں "تمہارے ہاتھ کٹ جائيں اور کوتاه ہوجائيں۔ جب تم حيران و پريشان تھے، مجھ سے نصرت کے خواہاں ہوئے اور 

تمہاری مدد کيلئے آيا۔ تم نے اپنی تلواريں ہمارے خالف ننگی کيں۔ ہمارے اور تمہارے دشمنوں نے فتنہ کی آگ بھڑکائی اور
نہ اُن سے تمہيں کوئی انصاف کی اُميد ہے۔صرف دنيا کی حرام خوراک تمہيں کھالتے ہيں۔ پست ترين زندگی جس کی تم 

 عمل جو ہمارے غير کی طرف سے انجام ديا گيا ہو، وه قبوليت کو نہيں پہنچے گا۔  طمع رکھتے ہو، تمہيں مہيا کرتے ہيں۔وه
کيا تمہارے لئے يہ روِز سياه نہيں کہ تم ہميں ناپسند کرتے ہو اور ہميں ترک کرتے ہو، دشمن کی حمايت کيلئے اپنے آپ کو 

ن سے ره رہے تھے۔ليکن اب ہمارے خالف آماده کئے ہوئے ہو جبکہ تلواريں نيام کے اندر تھيں اور نہايت آرام و سکو
سرعت و جلد بازی دکھا رہے ہو جيسے مکھياں تيزی سے اُڑتی ہيں اور پروانوں کی طرح ہميں گھيرے ہو، پس تمہارے 

  چہرے مسخ ہوں۔ 
ناهتم اس اُمت کے باغی ہو اور جمہور سے جدا ہونے والے ہو۔ کتاب کو پس پشت ڈالنے والے،شيطانی وسوسے ميں مبتال، گ

پر کمر بستہ، کتاِب خدا ميں تحريف کننده،سنت ِپيغمبر کو نابود کرنے والے،انبياء کی اوالد کے قاتل، اوصياء کی عشرت کو 
مارنے والے، زنا زادوں کو اپنے نسب ميں شامل کرنے والے، مٔومنوں کو اذيت دينے والے، تمسخر اڑانے والوں کے 

  سردار جنہوں نے قرآن مذاق ميں پکڑا۔ 
م حرب کی اوالد ہو۔ اس کے ماننے والے اس پر اعتماد کرتے رہے اور ہماری بے حرمتی کرتے ہو۔ ہاں! خدا کی قسم! ت

تمہاری عہد شکنی مشہور ہے اور تم خيانت کار ہو۔تمہارے اصول و فروع کا مدار اسی پر ہے جو تمہيں وراثت ميں ملی 
  ہے۔ 

دے پڑ چکے ہيں۔ تم نجس ترين چيز سے مشابہ ہو اور غاصب کا لقمہ ہو۔ تمہارے دل اس پر قائم ہيں۔ تمہارے دلوں پر پر
آگاه رہو ! خدا کی لعنت ہے پيمان شکنوں پر جنہوں نے قسم کھائی اور تاکيد کے بعد توڑا۔جس پر خدا کو اپنا وکيل قرار ديا 

  تھا، خدا کی قسم! تم وہی گروه ہو۔ 
ے دو باتوں پر مجبورکيا ہے کہ يا قليل گروه کی مدد سے جنگ کروں يااس حرام زادے نے جو حرام زادے کا بيٹا ہے، مجھ

ذلت کے ساتھ بيعت کروں۔افسوس! ميں ذلت کو ہرگزپسند نہيں کرتا۔ اس کو هللا تعالٰی نے بھی پسند نہيں فرمايا۔ نيز پيغمبر 
کی، ذليلوں کی فرمانبرداری کو  اور اصالِب پاک نے جس کے دامن پاکيزه اور غيرت مند ، جنہوں نے کبھی ذلت پسند نہيں

  برگزيده لوگوں کی موت کے برابر نہيں سمجھا جاتا۔ 
آگاه رہو! ميں نے تمہارے لئے کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہيں چھوڑا ہے اور تم کو نصيحت کی ہے۔ آگاه رہو! ميں اسی 

  گروه کے ساتھ، ان قليل دوستوں اور تھوڑے سے اصحاب کی مدد سے جنگ کروں گا۔ 
  اس کے بعد ان اشعار کی قرأت فرمائی: 

  اگر ہم کامياب ہوئے تو کاميابی ہماری پرانی عادت ہے 
اگر ہم پر تسلط حاصل کروگے تو بھی ہم شکست خورده نہ ہوں گےخوف و ہراس کا ہمارے اندر کوئی وجود نہيں۔ اس کی 

  مثال ايسی ہے کہ ہم جائيں تاکہ دوسروں کی دولت باقی رہے۔ 
پھر تم زياده دير سکون سے نہ ره سکو گے۔ بس اتنا کہ گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو اور تم کو مصائب کے  آگاه رہو!

گرداب ايسے چکر ديں گے کہ تم پريشانی کے بھنور ميں پھنس جاؤ گے۔يہ وه عہد ہے جو ميرے والد بزرگوار نے ميرے 
کر اپنے معاملے درست کرلو اور اپنی آنکھيں کھولو اور جد ِ بزرگوار سے مجھ تک پہنچايا ہے۔تم اور تمہارے ساتھی مل 

ميرے ساتھ جو تم چاہو کرلو۔ ميں نے اپنے اور تمہارے پالنے والے هللا پر بھروسہ کيا ہے۔ کوئی جاندار نہيں مگر اس کی 
  زماِم اختيار اُس کے دست ِ قدرت ميں ہے۔ بے شک ميرا رب صراِط مستقيم پر ہے۔ 

  سمان کی جانب بلند کيا اور فرمايا: پھر دست ِ مبارک کو آ
پروردگار! ان پر باراِن رحمت بند کردے۔ ان پر جناِب يوسف کے زمانے کی طرح خشک سالی اور قحط مسلط فرما۔ان پر 
بنی ثقيف کے جوان مقرر فرما تاکہ تلخ ترين جام سے ان کو سيراب کرے۔ ان ميں سے کسی کو قتل کئے بغير نہ چھوڑے 

کے بدلے قتل کرے۔ ضرب کے بدلے ضرب لگائے۔ ان سے ميرا ، ميرے دوستوں کا، ميرے اہِل بيت کا،  مگر يہ کہ قتل
ميرے شيعوں کا انتقام لے کيونکہ انہوں نے ہميں دھوکہ ديا،ہميں ذليل کيا۔ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تجھ پر بھروسہ ہے۔ تيری 
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  طرف متوجہ ہيں اور تيری طرف بازگشت ہے۔ 
ر سعد کہاں ہے؟ عمر کو ميرے پاس بالؤ۔ اُس کو باليا گيا اور وه بد بخت ملنا پسند نہيں کرتا تھا۔امام عليہ پھر فرمايا: عم

  السالم نے فرمايا: 
اے! تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور تيرا گمان ہے کہ يہ زنازاده ابن زنا زاده تجھے شہر َرے اور گرگان کا فرمانروا بنائے

پر ہرگز کامياب نہ ہوگا۔ يہ ايسا عہد ہے جو وفا نہ ہوگا۔ تو کر جو کرنا چاہتا ہے۔ ميرے بعد تو کبھی گا۔خدا کی قسم تو اس 
دنيا وآخرت دونوں ميں خوش نہ ہوگا اور گويا ميں ديکھ رہا ہوں کہ تيرا سر نيزه پر شہر کوفہ ميں نصب ہے۔ بچے اس پر 

   )٢۴٠،تحف العقول:۴٢ہوف:پتھر ماررہے ہيں اور اس کو اپنا نشانہ قرار ديا ہے۔(ل

  آپ کا خطبہ عاشورا کے دن
  روايت ميں ہے کہ امام عليہ السالم تلوا رپر ٹيک لگائے بلند آواز سے فرمارہے ہيں: 

تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں، کيا تم مجھے پہچانتے ہو؟انہوں نے کہا:ہاں! پہچانتے ہيں۔آپ نے فرمايا:ميں تمہيں قسم ديتا ہوں ،
يں جانتے ہو کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميرے نانا ہيں؟ ميں تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں،کيا تم نہيں جانتےکيا تم نہ

ہو کہ ميری والده جناِب فاطمہ ،دختر پيغمبر اسالم ہيں۔انہوں نے کہا: ہاں! ہم جانتے ہيں۔ميں تمہيں قسم ديتا ہوں،کيا تم يہ بھی 
  الد بزرگوار علی عليہ السالم ہيں۔ انہوں نے کہا:ہاں! يہ بھی سچ ہے۔ نہيں جانتے ہو کہ ميرے و

پھر فرمايا:ميں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہوکہ تمام خواتين ميں سب سے پہلے اسالم قبول کرنے والی خديجہ بنت خويلد 
ا تم جانتے ہو سيد الشہداء حضرِت حمزه ميری نانی ہيں؟انہوں نے کہا: يہ بھی سچ ہے۔پھر فرمايا: ميں تمہيں قسم ديتا ہوں، کي

ميرے چچا تھے۔ انہوں نے کہا: ہاں ! ہم جانتے ہيں۔ پھر آپ نے فرمايا: ميں تمہيں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہو کہ جناِب 
  جعفر طيار جو جنت ميں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہيں، ميرے چچا ہيں؟ سب نے کہا: ہاں! ہم جانتے ہيں۔ 

يا: ميں تمہيں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہو يہ تلوار جو ميں کمر ميں باندھے ہوئے ہوں، رسوِل خدا کی تلوار ہے؟ پھر فرما
انہوں نے کہا کہ يہ بھی درست ہے۔ آپ نے فرمايا: يہ عمامہ جو ميں نے باندھ رکھا ہے، کيا رسوِل خدا کا عمامہ نہيں؟ 

يں قسم ديتا ہوں، کيا تم جانتے ہو کہ علی اّول االسالم، سب سے زياده اعلم ، سب انہوں نے کہا: ہاں۔آپ نے فرمايا: ميں تمہ
  سے زياده حليم ہيں، تمام مٔومنين و مٔومنات کے ولی ہيں؟کہا :جی ہاں۔ 

پھر ميرا خون بہانا اپنے لئے حالل کيوں سمجھتے ہو؟ کل قيامت کے دن ميرے والد حوِض کوثر سے لوگوں کو ايسے ہٹائيں
طرح بيگانہ اونٹوں کو پانی سے ہٹايا جاتا ہے۔قيامت کے دن لوائے حمد ميرے والد کے دست ِمبارک ميں  گے جس

  ہوگا۔انہوں نے کہا: يہ سب ہم جانتے ہيں مگر آپ کو ہم نہيں چھوڑيں گے جب تک پياسا نہ مارديں۔ 
  س تھی۔پھر فرمايا: آپ نے اپنی ريش مبارک کو دست ِ مبارک ميں تھاما۔ اس وقت آپ کی عمر ستاون بر

غضب ِ خدا نے يہود پر شدت اختيار کی جب انہوں نے کہا: عزيز هللا کا بيٹا ہے۔شديد ہوا غضب ِ خدا جب نصارٰی نے کہا کہ
مسيح هللا کا بيٹا ہے۔ سخت ہوا غضب ِ خدا مجوس پر جب انہوں نے خدا کو چھوڑ کر آگ کو پوجنا شروع کيا۔ هللا کے غضب

يک قوم نے اپنی نبی کو قتل کيا۔غضب ِ اٰلہی شديد ہوا جب اس قوِم نابکار نے اپنے نبی کے فرزند کو نے جوش مارا جب ا
   )١٣۵قتل کرنا چاہا۔(امالی:

  عاشورا کی صبح کوامام عليہ السالم کا خطبہ
ے والے کيلئے ايک حال سب تعريفيں هللا کيلئے ہيں جس نے دنيا کو پيدا کيا اور اس کو داِر فانی و زوال قرار ديا۔اپنے بسن

سے دوسرے حال کی طرف بدلنے واال بنايا۔ مغرور ہے وه جسے دنيا دھوکہ دے۔ شقی وه ہے جسے دنيا اپنا عاشق بنادے۔ 
پس ہوشيار ہو کہ دنيا تجھے مغرورنہ بنائے کيونکہ يہ ہراُميدوار کو نااُميد کرتی ہے اور ہر طمع کرنے والے کی اللچ کو 

م ايسی بات پر جمع ہوئے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اورتمہاری طرف سے اُس نے ُرِخ رحمت خاک ميں مالتی ہے۔ت
پھير ليا ہے ۔ تم پر اُس کا عذاب ہے اور اپنی رحمت سے تمہيں برطرف کيا ہے۔ بہترين رب ہمارا رب ہے۔ بد ترين بندے تم 

  ہو۔ 
وسلم پر ايمان الئے۔ پھر تم نے ان کے خاندان اور اوالد پر حملہ  تم نے اطاعت کا اقرار کيا۔ رسالت ِمحمدصلی هللا عليہ وآلہ

کيا۔ ان کے قتل کا اراده کرتے ہو۔ شيطان تم پر غالب ہے۔ ذکِر خدا کو بھول چکے ہو۔ بربادی ہے تمہارے لئے اور تمہارے 
ايمان کے بعد کافر ہوگئی ۔  ارادوں کيلئے۔ ہم هللا کيلئے ہيں اور اسی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہيں۔ يہ وه قوم ہے جو

  ظالم قوم ہدايت سے دور ہے۔ 
عمر سعد نے کہا: خرابی ہو تمہارے لئے۔ يہ اُس باپ کا بيٹا ہے کہ اگر يہ تم ميں ايک دن مزيد گزارے تو بھی اس کا کالم 
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  ختم نہ ہوگا۔ ان سے تم بھی گفتگو کرو۔ 
  ہتے ہيں؟ ہميں سمجھائيں تاکہ ہم سمجھيں۔ آپ نے فرمايا: شمر ملعون آگے بڑھا اور کہا: اے حسين ! آپ کيا کہنا چا

هللا کا خوف کرو۔ مجھے قتل نہ کرو کيونکہ ميرا قتل تمہارے لئے حالل نہيں، نہ ميری ہتک حرمت جائز ہے۔ ميں تمہارے 
 يث پہنچی ہوگی: نبی کا نواسہ ہوں اور ميری نانی خديجہ تمہارے نبی کی زوجہ ہيں۔ شايد تمہارے پاس اپنے نبی کی يہ حد

   )۵:۴۵"حسن اور حسين جنت کے جوانوں کے سردار ہيں"۔(بحار

  عاشورا کے دن اصحاِب باوفا سے آپ کا خطبہ
روايت ہے کہ عمر ابن سعد نے ايک تير امام حسين عليہ السالم کی طرف چاليا اور کہا: تم گواه رہناامير کے پاس کہ ميں 

اشقياء کی طرف سے بارش کے قطروں کی طرح تير آئے۔ پس اماِم عالی مقام عليہ سب سے پہال تير چالنے واال ہوں۔ پس 
  السالم نے اصحاِب باوفا سے فرمايا: 

اے نيک بختو! اٹھو، موت کيلئے ،جو ضروری ہے ہر زنده کيلئے۔ تمہارے لئے يہ تير پيغام ہے۔ خدا کی قسم! جنت اور 
يں پہنچائے گی اور تمہارے دشمنوں کو جہنم رسيد کرے دوزخ کے درميان موت حائل ہے۔يہ موت تمہيں جنت م

   )۴٣گی۔(لہوف:

  اصحاِب باوفا سے عاشورا کی نماز کے بعد آپ کا خطبہ
اے نيک بختو! جنت کے دروازے کھلے ہيں، نہريں جاری ہيں۔ اس ميں پھل درختوں پر تيا رہيں۔ يہ رسوِل خدا صلی هللا 

خدا ميں قتل ہوئے ہيں، آپ کو خوش آمديد کہنے کے منتظر ہيں ۔ ايک دوسرے کو آپ  عليہ وآلہ وسلم ہيں اور شہداء جو راهِ 
لوگوں کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہيں۔ پس هللا اور رسول کے دين کی حمايت کرو اور حرِم رسول هللا کا دفاع 

 کرو۔(مقتل الحسين 

 

  )١فصل سوم(

 

  

  )١فصل سوم(
  آنحضرت کے اقوال

  تقوٰی کی فضيلت ميں 
  عبادت ميں لوگوں کی اقسام کے بارے ميں 

  اپنی معرفت کے بارے ميں 
  امام کی معرفت کے بارے ميں 

  امام کی معرفت ميں 
  اپنی ہم نشينی کی ترغيب کيلئے 

  سيکھنے کے بارے ميں 
  جہاد کی اقسام کے بارے ميں 

  بڑائی اور بے نيازی کے بارے ميں 
  بخشش کے بارے ميں 

  سالم کرنے کے بارے ميں 
  سالم کرنے کے بارے ميں 

  معافی کے بارے ميں 
  نيک کام ميں اچھے اور بُرے کے ساتھ شامل ہونا 
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  عمِل خير کی ترغيب کے بارے ميں 
  اطاعت ، قدرت کے مطابق 

  وں کے بارے ميں قبوليت کی نشاني
  صبر کے بارے ميں 

  عقِل کامل کے بارے ميں 
  بھائيوں کی اقسام کے بارے ميں 

  
  تقوٰی کی فضيلت ميں آپ کا فرمان 

هللا تعالٰی نے ضمانت دی ہے کہ جو تقوٰی اختيار کرے کہ جو وه ناپسند کرتا ہے، اُس کو پسنديده چيز کے ساتھ بدل دے اور 
  کا گمان بھی  اُسے وہاں سے رزق دے جہاں

   )٧٨:١٢١،بحاراالنوار٢۴٠نہ ہو۔(تحف العقول:
  

  عبادت ميں لوگوں کی اقسام کے بارے ميں 
ايک قوم رغبت سے هللا کی عبادت کرتی ہے، يہ تاجرانہ عبادت ہے۔ ايک قوم ڈر کر عبادت کرتی ہے، يہ غالمانہ عبادت 

کی عبادت ہے اور يہی سب سے افضل عبادت ہے۔ (تحف ہے۔ ايک قوم هللا کی عبادت شکر کيلئے کرتی ہے، يہ آزادوں 
   )٧٨:١١٧،بحاراالنوار٢۴۶العقول:

  
  اپنی معرفت کے بارے ميں آپ کا فرمان 

ہم اہِل بيت ِ نبوت ہيں، رسالت کے کان ہيں اور مالئکہ کے آنے جانے کی جگہ ہيں۔ هللا تعالٰی نے ہم سے آغاز کيا اور ہم پر 
   )٣:٢۶٢اثيرہی اختتام ہو گا۔(کامل ابن 

  
  امام کی معرفت کے بارے ميں آپ کا فرمان 

  امام صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ ايک دن امام حسين عليہ السالم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور فرمايا: 
 کی اے لوگو! هللا تعالٰی نے انسان کو اپنی معرفت کيلئے خلق کيا۔ جب پہچانا توعبادت کی۔ اس کی عبادت نے ماسوا هللا

  عبادت سے بے نياز کيا۔ 
  ايک شخص نے سوال کيا: معرفت ِ خدا کيا ہے؟امام عليہ السالم نے فرمايا: 

  ہر زمانے کے لوگوں کو وقت کے امام کی معرفت ہونا چاہئے کيونکہ اس کی اطاعت ان پر 
   )۵:٢١٢،بحار١:١۵١،کنزالفوائد:٩، علل الشرايع:٨٠واجب ہے۔(نزہۃ الناظر:

  
  عرفت کے بارے ميں آپ کا فرمان امام کی م

امام کيا ہے؟ کتاب هللا پر عامل ہو، عدل و انصاف اُس کا پيشہ ہو، حق کا پيروکار ہو۔ اپنے آپ کو هللا کے فرامين کيلئے وقف 
   )٧:٢٣۵کرے۔(تاريخ طبری

  
  اپنی ہم نشينی کی ترغيب کيلئے آپ کا فرمان 

خصلت سے خالی نہ ہوگا:محکم آيت، عادالنہ حکم، مفيد دوستی اور جو ہمارے پاس آئے، وه چار خصلتوں ميں سے ايک 
   )٢:٣٢علماء کی صحبت۔(کشف الغمہ

  
  سيکھنے کے بارے ميں آپ کا فرمان 

علم کی تدريس معرفت کی آبياری ہے۔ طويل تجربہ سے عقل ميں اضافہ ہوتا ہے۔ شرافت تقوٰی ميں ہے۔ قناعت جسم کيلئے 
   )٨٨:راحت کا سبب ہے۔(نزہۃ الناظر

  
  جہاد کی اقسام کے بارے ميں آپ کا فرمان 

  جہاد کی چار اقسام ہيں۔ دو جہاد فرض ہيں، ايک جہاد سنت ہے جو واجب سے پيوستہ ہے اور ايک جہاد مستحب ہے۔ 
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ہ دو واجب ميں ايک جہاِد نفس ہے هللا تعالٰی کی نافرمانيوں کے خالف،يہ سب سے عظيم جہا دہے،نيز جہادجو کفار کے مقابل
  ميں ہو، فرض ہے۔ 

وه جہاد جو مستحب ہے مگر فرض کے ساتھ پيوستہ ہے، دشمن کے خالف جہاد کرنا ہے۔ يہ پوری اُمت پر فرض ہے۔ اگر 
جہاد ترک کريں تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ يہ عذاب اُمت کی وجہ سے ہے۔ يہ جہاد صرف امام پر مستحب ہے کہ وه اُمت کے 

  جہاد کرے۔ ساتھ دشمن کے مقابل آکر ان سے 
وه جہاد جو مستحب ہے، ہر سنت کا احياء وزنده کرنا ہے۔ اس کے قيام کيلئے کوشش کرنا ہے۔ عمل اور کوشش اس راه ميں 
افضل اعمال ہيں کيونکہ اس سے سنت زنده ہوتی ہے۔ رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ہے کہ جو کسی نيک 

ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے، قيامت تک اس کے ثواب کے برابراجر ملتا ہے اور عمل کی بنياد رکھے، اس کو ثواب 
   )٢۴٣عامل کے اجر ميں کمی نہيں ہوتی۔(تحف العقول:

  
  بڑائی اور بے نيازی کے بارے ميں 

اُس پر رشتہ داروں پر احسان اور ان کی کوتاہيوں کو نظر انداز کرنا، خواہشات کی قلت ،جو اپنی ذات کيلئے کافی ہے ، 
   )٧٨:١٠٢خوش رہنا بڑائی اور بے نيازی ہے۔(بحاراالنوار

  
  بخشش کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٧٨:١٢٧جو تيرا عطيہ قبول کرے، اُس نے تيری بخشش ميں تيری مدد کی۔(بحاراالنوار
  

  سالم کرنے کے بارے ميں آپ کافرمان 
   )٢۴۶ول:سالم کرنے سے پہلے کسی کو گفتگوکی اجازت مت دو۔(تحف العق

  
  سالم کرنے کے بارے ميں آپ کافرمان 

سالم کرنے والے کو اور ايک نيکی جواب دينے والے کو ملتی ہے۔(تحف ) ۶٩نيکياں ہيں۔ انہتر() ٧٠سالم کيلئے ستر(
   )٧٨:١٢٠،بحاراالنوار٢۴٨العقول:

  
  معافی کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٨١نا ہے۔(نزہۃ الناظر:بہترين معافی انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر
  

  نيک کام ميں اچھے اور بُرے کے ساتھ شامل ہونے کے بارے ميں 
  آپ کی خدمت ميں ايک شخص نے کہا: نيکی نا اہل سے کی جائے تو ضائع ہوجاتی ہے۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: 

   )٢۴۵رستی ہے"۔تحف العقول:"ايسا نہيں۔ نيکی کی مثال موسلہ دھار بارش کی سی ہے جو نيک و بد دونوں پر ب
  

  عمِل خير کی ترغيب کے بارے ميں آپ کا فرمان 
اُس شخص کی طرح عمل کرو جويہ جانتا ہو کہ گناه پر موأخذه کيا جائے گا تو اس کو نيک کام کے برابر جزا ملے 

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢گی۔(کنزالفوائد
  

  اطاعت، قدرت کے مطابق ہے 
م نہيں کی مگر اس سے اطاعت کو کم کيا اور جس کی قدرت کم کی تو اُس کی تکليف کو اُس سے خدا نے کسی کی طاقت ک

   )٢٢۴۶اٹھا ليا۔(تحف العقول:
  

  قبوليت کی نشانيوں کے بارے ميں آپ کا فرمان 
فروں سے قبوليت کی نشانياں يہ ہيں کہ عقل مندوں کی ہم نشينی اختيار کرے۔ جہالت کی نشانيوں ميں سے يہ ہے کہ غير کا

مناظره و جھگڑا کرے۔ انسان کے عالم ہونے کی دليل يہ ہے کہ وه اپنے قول کا پاس رکھے اور صحيح راستوں(حقائق) پر 
   )٢۴٧غور کرے۔(تحف العقول:
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  صبر کے بارے ميں آپ کا فرمان 

ے تو پسند کرتا ہے اور اس چيز پر صبر کر جو تجھے پسند نہيں،جن موارد پر تيرا حق رکھا گيا ہے اور صبر کر ان پر جس
   )١٣٧جس طرف تيری خواہشات تجھے بالئيں۔(مقصد الراغب:

  
  عقِل کامل کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٢٩٨عقل کامل نہيں ہوتی جب تک حق کی پيروی نہ کرے۔(اعالم الدين:
  

  بھائيوں کی اقسام کے بارے ميں آپ کا فرمان 
  

  بھائيوں کی چار اقسام ہيں: 
  جو تيرے لئے اور تو اُس کيلئے۔ ايک بھائی وه 

  ايک بھائی وه جس کيلئے صرف تم ہو۔ 
  ايک بھائی وه جو تيرا مخالف ہے 

  ايک بھائی وه جس کيلئے نہ تم ہو اور نہ وه تمہارے لئے ہے۔ 
  

  وه بھائی جو تيرے لئے اورتو اُس کيلئے ہو: 
ائی کی موت کا طالب نہ ہو۔ يہ تيرے لئے اورتو اُس وه ہے جو اخوت کے بھائی کی بقاء کا طالب ہو اور اخوت کے بعد بھ

کيلئے ہے۔جب يہ بھائی چاره مکمل ہو تو دونوں کی زندگی پاکيزه ہوگی اور جب دونوں کے خياالت تناقض ہوں تو بھائی 
  چاره ختم ہوجاتا ہے۔ 

  
  وه بھائی جو تيرے لئے ہے: 

کی طرف سے تيری جانب متوجہ ہے۔ جب بھائی اور دنيا وه ہے جو اللچ سے خالی ہے۔ تيری نسبت سے اپنے تن من دھن 
  سامنے آجائے تو بھائی کی طرف راغب ہے۔اُس کا وجود تيرے ہاتھ ميں ہے۔ 

  
  وه بھائی جو تيرے خالف ہے: 

وه انتظار کرتا ہے کہ کب تومصائب و آالم سے دوچار ہوتا ہے اور دوستوں کے درميان تجھے جھٹالتا ہے، تجھے حسد کی 
  ديکھتا ہے ۔ اُس پر خدا کی لعنت ہو۔  نگاه سے

  
  وه بھائی نہ تو اُس کا بھائی ہے، نہ وه تيرا بھائی ہے: 

وه عقل و خرد سے عاری ہے اور نادان ہے۔ وه اپنے آپ کو تجھ سے برتر سمجھتا ہے اور جو تيرے پاس ہے، اُس پر 
  )٢۴٧حريصانہ نظر رکھتا ہے اور اُس کا طلب گار ہے۔(تحف العقول:

 

  )١فصل سوم(

 

  

  )١فصل سوم(
  آنحضرت کے اقوال
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  تقوٰی کی فضيلت ميں 
  عبادت ميں لوگوں کی اقسام کے بارے ميں 

  اپنی معرفت کے بارے ميں 
  امام کی معرفت کے بارے ميں 

  امام کی معرفت ميں 
  اپنی ہم نشينی کی ترغيب کيلئے 

  سيکھنے کے بارے ميں 
  جہاد کی اقسام کے بارے ميں 

  بڑائی اور بے نيازی کے بارے ميں 
  بخشش کے بارے ميں 

  سالم کرنے کے بارے ميں 
  سالم کرنے کے بارے ميں 

  معافی کے بارے ميں 
  نيک کام ميں اچھے اور بُرے کے ساتھ شامل ہونا 

  عمِل خير کی ترغيب کے بارے ميں 
  اطاعت ، قدرت کے مطابق 

  وں کے بارے ميں قبوليت کی نشاني
  صبر کے بارے ميں 

  عقِل کامل کے بارے ميں 
  بھائيوں کی اقسام کے بارے ميں 

  
  تقوٰی کی فضيلت ميں آپ کا فرمان 

هللا تعالٰی نے ضمانت دی ہے کہ جو تقوٰی اختيار کرے کہ جو وه ناپسند کرتا ہے، اُس کو پسنديده چيز کے ساتھ بدل دے اور 
  کا گمان بھی  اُسے وہاں سے رزق دے جہاں

   )٧٨:١٢١،بحاراالنوار٢۴٠نہ ہو۔(تحف العقول:
  

  عبادت ميں لوگوں کی اقسام کے بارے ميں 
ايک قوم رغبت سے هللا کی عبادت کرتی ہے، يہ تاجرانہ عبادت ہے۔ ايک قوم ڈر کر عبادت کرتی ہے، يہ غالمانہ عبادت 

کی عبادت ہے اور يہی سب سے افضل عبادت ہے۔ (تحف ہے۔ ايک قوم هللا کی عبادت شکر کيلئے کرتی ہے، يہ آزادوں 
   )٧٨:١١٧،بحاراالنوار٢۴۶العقول:

  
  اپنی معرفت کے بارے ميں آپ کا فرمان 

ہم اہِل بيت ِ نبوت ہيں، رسالت کے کان ہيں اور مالئکہ کے آنے جانے کی جگہ ہيں۔ هللا تعالٰی نے ہم سے آغاز کيا اور ہم پر 
   )٣:٢۶٢اثيرہی اختتام ہو گا۔(کامل ابن 

  
  امام کی معرفت کے بارے ميں آپ کا فرمان 

  امام صادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ ايک دن امام حسين عليہ السالم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور فرمايا: 
 کی اے لوگو! هللا تعالٰی نے انسان کو اپنی معرفت کيلئے خلق کيا۔ جب پہچانا توعبادت کی۔ اس کی عبادت نے ماسوا هللا

  عبادت سے بے نياز کيا۔ 
  ايک شخص نے سوال کيا: معرفت ِ خدا کيا ہے؟امام عليہ السالم نے فرمايا: 

  ہر زمانے کے لوگوں کو وقت کے امام کی معرفت ہونا چاہئے کيونکہ اس کی اطاعت ان پر 
   )۵:٢١٢،بحار١:١۵١،کنزالفوائد:٩، علل الشرايع:٨٠واجب ہے۔(نزہۃ الناظر:
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  عرفت کے بارے ميں آپ کا فرمان امام کی م
امام کيا ہے؟ کتاب هللا پر عامل ہو، عدل و انصاف اُس کا پيشہ ہو، حق کا پيروکار ہو۔ اپنے آپ کو هللا کے فرامين کيلئے وقف 

   )٧:٢٣۵کرے۔(تاريخ طبری
  

  اپنی ہم نشينی کی ترغيب کيلئے آپ کا فرمان 
خصلت سے خالی نہ ہوگا:محکم آيت، عادالنہ حکم، مفيد دوستی اور جو ہمارے پاس آئے، وه چار خصلتوں ميں سے ايک 

   )٢:٣٢علماء کی صحبت۔(کشف الغمہ
  

  سيکھنے کے بارے ميں آپ کا فرمان 
علم کی تدريس معرفت کی آبياری ہے۔ طويل تجربہ سے عقل ميں اضافہ ہوتا ہے۔ شرافت تقوٰی ميں ہے۔ قناعت جسم کيلئے 

   )٨٨:راحت کا سبب ہے۔(نزہۃ الناظر
  

  جہاد کی اقسام کے بارے ميں آپ کا فرمان 
  جہاد کی چار اقسام ہيں۔ دو جہاد فرض ہيں، ايک جہاد سنت ہے جو واجب سے پيوستہ ہے اور ايک جہاد مستحب ہے۔ 

ہ دو واجب ميں ايک جہاِد نفس ہے هللا تعالٰی کی نافرمانيوں کے خالف،يہ سب سے عظيم جہا دہے،نيز جہادجو کفار کے مقابل
  ميں ہو، فرض ہے۔ 

وه جہاد جو مستحب ہے مگر فرض کے ساتھ پيوستہ ہے، دشمن کے خالف جہاد کرنا ہے۔ يہ پوری اُمت پر فرض ہے۔ اگر 
جہاد ترک کريں تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ يہ عذاب اُمت کی وجہ سے ہے۔ يہ جہاد صرف امام پر مستحب ہے کہ وه اُمت کے 

  جہاد کرے۔ ساتھ دشمن کے مقابل آکر ان سے 
وه جہاد جو مستحب ہے، ہر سنت کا احياء وزنده کرنا ہے۔ اس کے قيام کيلئے کوشش کرنا ہے۔ عمل اور کوشش اس راه ميں 
افضل اعمال ہيں کيونکہ اس سے سنت زنده ہوتی ہے۔ رسوِل اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ہے کہ جو کسی نيک 

ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے، قيامت تک اس کے ثواب کے برابراجر ملتا ہے اور عمل کی بنياد رکھے، اس کو ثواب 
   )٢۴٣عامل کے اجر ميں کمی نہيں ہوتی۔(تحف العقول:

  
  بڑائی اور بے نيازی کے بارے ميں 

اُس پر رشتہ داروں پر احسان اور ان کی کوتاہيوں کو نظر انداز کرنا، خواہشات کی قلت ،جو اپنی ذات کيلئے کافی ہے ، 
   )٧٨:١٠٢خوش رہنا بڑائی اور بے نيازی ہے۔(بحاراالنوار

  
  بخشش کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٧٨:١٢٧جو تيرا عطيہ قبول کرے، اُس نے تيری بخشش ميں تيری مدد کی۔(بحاراالنوار
  

  سالم کرنے کے بارے ميں آپ کافرمان 
   )٢۴۶ول:سالم کرنے سے پہلے کسی کو گفتگوکی اجازت مت دو۔(تحف العق

  
  سالم کرنے کے بارے ميں آپ کافرمان 

سالم کرنے والے کو اور ايک نيکی جواب دينے والے کو ملتی ہے۔(تحف ) ۶٩نيکياں ہيں۔ انہتر() ٧٠سالم کيلئے ستر(
   )٧٨:١٢٠،بحاراالنوار٢۴٨العقول:

  
  معافی کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٨١نا ہے۔(نزہۃ الناظر:بہترين معافی انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر
  

  نيک کام ميں اچھے اور بُرے کے ساتھ شامل ہونے کے بارے ميں 
  آپ کی خدمت ميں ايک شخص نے کہا: نيکی نا اہل سے کی جائے تو ضائع ہوجاتی ہے۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: 
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   )٢۴۵رستی ہے"۔تحف العقول:"ايسا نہيں۔ نيکی کی مثال موسلہ دھار بارش کی سی ہے جو نيک و بد دونوں پر ب
  

  عمِل خير کی ترغيب کے بارے ميں آپ کا فرمان 
اُس شخص کی طرح عمل کرو جويہ جانتا ہو کہ گناه پر موأخذه کيا جائے گا تو اس کو نيک کام کے برابر جزا ملے 

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢گی۔(کنزالفوائد
  

  اطاعت، قدرت کے مطابق ہے 
م نہيں کی مگر اس سے اطاعت کو کم کيا اور جس کی قدرت کم کی تو اُس کی تکليف کو اُس سے خدا نے کسی کی طاقت ک

   )٢٢۴۶اٹھا ليا۔(تحف العقول:
  

  قبوليت کی نشانيوں کے بارے ميں آپ کا فرمان 
فروں سے قبوليت کی نشانياں يہ ہيں کہ عقل مندوں کی ہم نشينی اختيار کرے۔ جہالت کی نشانيوں ميں سے يہ ہے کہ غير کا

مناظره و جھگڑا کرے۔ انسان کے عالم ہونے کی دليل يہ ہے کہ وه اپنے قول کا پاس رکھے اور صحيح راستوں(حقائق) پر 
   )٢۴٧غور کرے۔(تحف العقول:

  
  صبر کے بارے ميں آپ کا فرمان 

ے تو پسند کرتا ہے اور اس چيز پر صبر کر جو تجھے پسند نہيں،جن موارد پر تيرا حق رکھا گيا ہے اور صبر کر ان پر جس
   )١٣٧جس طرف تيری خواہشات تجھے بالئيں۔(مقصد الراغب:

  
  عقِل کامل کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٢٩٨عقل کامل نہيں ہوتی جب تک حق کی پيروی نہ کرے۔(اعالم الدين:
  

  بھائيوں کی اقسام کے بارے ميں آپ کا فرمان 
  

  بھائيوں کی چار اقسام ہيں: 
  جو تيرے لئے اور تو اُس کيلئے۔ ايک بھائی وه 

  ايک بھائی وه جس کيلئے صرف تم ہو۔ 
  ايک بھائی وه جو تيرا مخالف ہے 

  ايک بھائی وه جس کيلئے نہ تم ہو اور نہ وه تمہارے لئے ہے۔ 
  

  وه بھائی جو تيرے لئے اورتو اُس کيلئے ہو: 
ائی کی موت کا طالب نہ ہو۔ يہ تيرے لئے اورتو اُس وه ہے جو اخوت کے بھائی کی بقاء کا طالب ہو اور اخوت کے بعد بھ

کيلئے ہے۔جب يہ بھائی چاره مکمل ہو تو دونوں کی زندگی پاکيزه ہوگی اور جب دونوں کے خياالت تناقض ہوں تو بھائی 
  چاره ختم ہوجاتا ہے۔ 

  
  وه بھائی جو تيرے لئے ہے: 

کی طرف سے تيری جانب متوجہ ہے۔ جب بھائی اور دنيا وه ہے جو اللچ سے خالی ہے۔ تيری نسبت سے اپنے تن من دھن 
  سامنے آجائے تو بھائی کی طرف راغب ہے۔اُس کا وجود تيرے ہاتھ ميں ہے۔ 

  
  وه بھائی جو تيرے خالف ہے: 

وه انتظار کرتا ہے کہ کب تومصائب و آالم سے دوچار ہوتا ہے اور دوستوں کے درميان تجھے جھٹالتا ہے، تجھے حسد کی 
  ديکھتا ہے ۔ اُس پر خدا کی لعنت ہو۔  نگاه سے
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  وه بھائی نہ تو اُس کا بھائی ہے، نہ وه تيرا بھائی ہے:
وه عقل و خرد سے عاری ہے اور نادان ہے۔ وه اپنے آپ کو تجھ سے برتر سمجھتا ہے اور جو تيرے پاس ہے، اُس پر 

  )٢۴٧حريصانہ نظر رکھتا ہے اور اُس کا طلب گار ہے۔(تحف العقول:

 

  )٢فصل سوم(

 

  

  )٢فصل سوم(
  آنحضرت کے اقوال

  جس سے حاجت طلب کی جائے 
  سائل کو رد نہ کرنے کے بارے ميں 

  ترِک سوال کے بارے ميں 
  ُحسِن معذرت کے بارے ميں 

  خدا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 
  هللا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 

  غيروں کے بارے ميں اچھی بات کرنے ميں 
  گناه سے ڈرنے کے بارے ميں 

  ظلم سے ڈراتے ہوئے 
  دوست اور دشمن کے بارے ميں 

  نرمی کرنے کا حکم 
  بعض گروہوں کے ساتھ بيٹھنے کے بارے ميں 

  شکر کے بارے ميں 
  دنيا دار بندوں کے بارے ميں 

  مال جمع کرنے کی مذمت ميں 
  ميں  بيکار باتوں کی مذمت

  بيکار مناظره کی مذمت ميں 
  استدراج کے بارے ميں 

  روزی تقسيم کرنے کی کيفيت کے بارے ميں 
  غيبت کے بارے ميں 

  
  آپ کا فرمان، جس سے حاجت طلب کی جائے 

اپنی حاجت تين شخصيات سے طلب کر، ديندار سے، مرّوت والے سے، جوانمرد سے جو شريف االنسب سے ہو۔ ديندار 
حفاظت کرتا ہے، صاحب ِ مرّوت اپنی مرّوت کی وجہ سے حياء کرتا ہے اور صاحب ِحسب جانتا ہے کہ تو  اپنے دين کی

ناپسند نہيں کرتا۔ اپنی حاجت روائی کيلئے اُس سے طلب کرے، وه تيری آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور تيری حاجت پوری 
   )١٣۶، مقصد الراغب:٢۴کئے بغير نہيں لوٹاتا۔(درة الباہره:

  
  ئل کو رد نہ کرنے کے بارے ميں سا

حاجت مند نے تيرے سامنے اپنی آبرو کی حفاظت نہ کرتے ہوئے سوال کيا ہے، پس تو اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے 
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   )٢:٣٢رد نہ کر۔(کشف الغمہ
  

  ترِک سوال کے بارے ميں آپ کا فرمان 
   )٢۴٧(تحف العقول:اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کيلئے دست ِسوال دراز کرنے سے باز ره۔

  
  ُحسِن معذرت کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٢٩٨بہت سے گناه کرنا عذر خواہی سے بہتر ہے۔(اعالم الدين:
  

  خدا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 
گوں کیجو خدا کی رضا لوگوں کی نافرمانی ميں طلب کرے تو هللا تعالٰی لوگوں کے اُمور ميں اُس کی کفايت کرے گا اور لو

رضا خدا کی نافرمانی کرکے طلب کرے تو هللا تعالٰی اُسے لوگوں کے حوالہ کرے 
   )٧٨:١٢۶،بحاراالنوار٢٢۵گا۔(اختصاص:

  
  هللا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 

اُسے جلدی جو اپنا معاملہ خدا کی نافرمانی پر رکھے تو جو اُميد وه رکھتا ہے، حاصل نہ ہوگا اور جس سے وه ڈرتا ہے، وه 
   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢پالے گا۔(کنزالفوائد

  
  غيروں کے بارے اچھی بات کرنے ميں 

جب تيرا مٔومن بھائی غائب ہو تو وہی بات کر جو تو اپنے بارے ميں پسند کرتا ہے، جب تو اُس سے غائب ہو۔(تحف 
   )٢۴٨العقول:

  
  گناه سے ڈرنے کے بارے ميں 
رو جو لوگوں کو گناه سے ڈراتے ہيں اور اپنے گناہوں کے عذاب سے مطمئن ہيں۔ هللا تعالٰی تم اُن لوگوں ميں ہونے سے ڈ

   )٢۴٠جنت کے بارے ميں دھوکہ نہيں کھاتا۔جو هللا کے پاس ہے، وه اُس کی اطاعت کے بغيرنہيں ملتا۔(تحف العقول:
  

  ظلم سے ڈراتے ہوئے آپ کا فرمان 
   )٧٨:١١٨وئی تمہارا مددگار نہيں ہے۔(بحارظلم سے بچو۔ خدائے بزرگ و برتر کے سوا ک

  
  دوست اور دشمن کے بارے ميں آپ کا فرمان 

ہر وه شخص جو مجھے برائی سے روکتا ہے، مجھ سے محبت کرتاہے اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، مجھے برائی 
   )٢٩٨،اعالم الدين:٨٨پر اُکساتا ہے۔(نزہۃ الناظر:

  
  ان نرمی کرنے کے حکم مينآ پ کا فرم

   )٢٩٨جس کی رائے کارگر نہ ہو اور چارئہ کار ثمربار نہ ہو تو نرمی اُس کو کھولنے کی چابی ہے۔ (اعالم الدين:
  

  بعض گروہوں کے ساتھ بيٹھنے کے بارے ميں 
   )٨١پست لوگوں کے ساتھ بيٹھنا شر ہے اور فاسقوں کے ساتھ بيٹھنا خطره ہے۔(نزہۃ الناظر:

  
  ان شکر کے بارے ميں آپ کا فرم

   )١٣۴نعمت کے حصول پر شکر کرنا اور شکر کی توفيق پر شکر کرنا مزيد نعمتوں کو دعوت دينا ہے۔ (مقصد الراغب:
  

  دنيا دار بندوں کے بارے ميں آپ کا فرمان 
بے شک انسان دنيا کا بنده ہے اور دين صرف زبان کا ذائقہ ہے۔ جہاں معيشت کی ريل پيل ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم ہے۔ 
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   )٧٨،نزہۃ الناظر:٢:٣٢،کشف الغمہ٢۴۵آزمائش ميں ڈاالجائے تو ديندار بہت کم ہوجاتے ہيں۔(تحف العقول: جب
  

  مال جمع کرنے کی مذمت ميں 
جب تيرا مال تيرا نہ رہا تو تو بھی اُس کيلئے باقی نہ ره کيونکہ وه تيرے لئے باقی نہ رہے گا۔ اسے کھا قبل اس کے کہ وه 

   )١٣٧،مقصد الراغب:٨۵الناظر:تجھے کھاجائے۔(نزہۃ 
  

  بيکار باتوں کی مذمت ميں 
جو تجھ سے متعلق نہيں، وه بات مت کرکيونکہ ميں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔جہاں تجھ سے تعلق ہو، وہاں بھی گفتگو 

  سے پرہيز کريہاں تک کہ مناسب موقع ہو۔ 
مذاق اُڑائے  کتنے ہی گفتگو کرنے والے ہيں جنہوں نے حق کی بات کی مگر اُن کے

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢گئے۔(کنزالفوائد
  

  بيکار مناظره کی مذمت ميں 
بُردبار اور بيوقوف سے مناظره مت کر۔ بُردبار تجھے معاف کرے گا اور بيوقوف تجھے اذيت دے 

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢گا۔(کنزالفوائد
  

  استدراج کے بارے ميں 
نے والے کيلئے استدراج يہ ہے کہ وه اسے فراوانی سے ديتا ہے اور اس سے شکر کی هللا تعالٰی کی طرف سے دھوکہ دي

   )٢۴۶توفيق سلب کرتا ہے۔(تحف العقول:
  

  روزی تقسيم کرنے کی کيفيت کے بارے ميں 
   )٢۴٢لوگوں کا رزق چوتھے آسمان پر ہے۔ هللا تعالٰی اندازه سے نازل فرماتا ہے اور اندازه سے پھيالتا ہے۔(تحف العقول:

  
  غيبت کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٧٨:١١٧،بحار٢۴۵غيبت نہ کرو۔ يہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔(تحف العقول:
  
 

 

  )٢فصل سوم(

 

  

  )٢فصل سوم(
  آنحضرت کے اقوال

  جس سے حاجت طلب کی جائے 
  سائل کو رد نہ کرنے کے بارے ميں 

  ترِک سوال کے بارے ميں 
  ُحسِن معذرت کے بارے ميں 

  خدا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 
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  هللا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 
  غيروں کے بارے ميں اچھی بات کرنے ميں 

  گناه سے ڈرنے کے بارے ميں 
  ظلم سے ڈراتے ہوئے 

  دوست اور دشمن کے بارے ميں 
  نرمی کرنے کا حکم 

  بعض گروہوں کے ساتھ بيٹھنے کے بارے ميں 
  شکر کے بارے ميں 

  دنيا دار بندوں کے بارے ميں 
  مال جمع کرنے کی مذمت ميں 

  ميں  بيکار باتوں کی مذمت
  بيکار مناظره کی مذمت ميں 

  استدراج کے بارے ميں 
  روزی تقسيم کرنے کی کيفيت کے بارے ميں 

  غيبت کے بارے ميں 
  

  آپ کا فرمان، جس سے حاجت طلب کی جائے 
اپنی حاجت تين شخصيات سے طلب کر، ديندار سے، مرّوت والے سے، جوانمرد سے جو شريف االنسب سے ہو۔ ديندار 

حفاظت کرتا ہے، صاحب ِ مرّوت اپنی مرّوت کی وجہ سے حياء کرتا ہے اور صاحب ِحسب جانتا ہے کہ تو  اپنے دين کی
ناپسند نہيں کرتا۔ اپنی حاجت روائی کيلئے اُس سے طلب کرے، وه تيری آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور تيری حاجت پوری 

   )١٣۶، مقصد الراغب:٢۴کئے بغير نہيں لوٹاتا۔(درة الباہره:
  
  ئل کو رد نہ کرنے کے بارے ميں سا

حاجت مند نے تيرے سامنے اپنی آبرو کی حفاظت نہ کرتے ہوئے سوال کيا ہے، پس تو اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے 
   )٢:٣٢رد نہ کر۔(کشف الغمہ

  
  ترِک سوال کے بارے ميں آپ کا فرمان 

   )٢۴٧(تحف العقول:اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کيلئے دست ِسوال دراز کرنے سے باز ره۔
  

  ُحسِن معذرت کے بارے ميں آپ کا فرمان 
   )٢٩٨بہت سے گناه کرنا عذر خواہی سے بہتر ہے۔(اعالم الدين:

  
  خدا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 

گوں کیجو خدا کی رضا لوگوں کی نافرمانی ميں طلب کرے تو هللا تعالٰی لوگوں کے اُمور ميں اُس کی کفايت کرے گا اور لو
رضا خدا کی نافرمانی کرکے طلب کرے تو هللا تعالٰی اُسے لوگوں کے حوالہ کرے 

   )٧٨:١٢۶،بحاراالنوار٢٢۵گا۔(اختصاص:
  

  هللا کی نافرمانی ترک کرنے کے بارے ميں 
اُسے جلدی جو اپنا معاملہ خدا کی نافرمانی پر رکھے تو جو اُميد وه رکھتا ہے، حاصل نہ ہوگا اور جس سے وه ڈرتا ہے، وه 

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢پالے گا۔(کنزالفوائد
  

  غيروں کے بارے اچھی بات کرنے ميں 
جب تيرا مٔومن بھائی غائب ہو تو وہی بات کر جو تو اپنے بارے ميں پسند کرتا ہے، جب تو اُس سے غائب ہو۔(تحف 
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   )٢۴٨العقول:
  

  گناه سے ڈرنے کے بارے ميں 
رو جو لوگوں کو گناه سے ڈراتے ہيں اور اپنے گناہوں کے عذاب سے مطمئن ہيں۔ هللا تعالٰی تم اُن لوگوں ميں ہونے سے ڈ

   )٢۴٠جنت کے بارے ميں دھوکہ نہيں کھاتا۔جو هللا کے پاس ہے، وه اُس کی اطاعت کے بغيرنہيں ملتا۔(تحف العقول:
  

  ظلم سے ڈراتے ہوئے آپ کا فرمان 
   )٧٨:١١٨وئی تمہارا مددگار نہيں ہے۔(بحارظلم سے بچو۔ خدائے بزرگ و برتر کے سوا ک

  
  دوست اور دشمن کے بارے ميں آپ کا فرمان 

ہر وه شخص جو مجھے برائی سے روکتا ہے، مجھ سے محبت کرتاہے اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، مجھے برائی 
   )٢٩٨،اعالم الدين:٨٨پر اُکساتا ہے۔(نزہۃ الناظر:

  
  ان نرمی کرنے کے حکم مينآ پ کا فرم

   )٢٩٨جس کی رائے کارگر نہ ہو اور چارئہ کار ثمربار نہ ہو تو نرمی اُس کو کھولنے کی چابی ہے۔ (اعالم الدين:
  

  بعض گروہوں کے ساتھ بيٹھنے کے بارے ميں 
   )٨١پست لوگوں کے ساتھ بيٹھنا شر ہے اور فاسقوں کے ساتھ بيٹھنا خطره ہے۔(نزہۃ الناظر:

  
  ان شکر کے بارے ميں آپ کا فرم

   )١٣۴نعمت کے حصول پر شکر کرنا اور شکر کی توفيق پر شکر کرنا مزيد نعمتوں کو دعوت دينا ہے۔ (مقصد الراغب:
  

  دنيا دار بندوں کے بارے ميں آپ کا فرمان 
بے شک انسان دنيا کا بنده ہے اور دين صرف زبان کا ذائقہ ہے۔ جہاں معيشت کی ريل پيل ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم ہے۔ 

   )٧٨،نزہۃ الناظر:٢:٣٢،کشف الغمہ٢۴۵آزمائش ميں ڈاالجائے تو ديندار بہت کم ہوجاتے ہيں۔(تحف العقول: جب
  

  مال جمع کرنے کی مذمت ميں 
جب تيرا مال تيرا نہ رہا تو تو بھی اُس کيلئے باقی نہ ره کيونکہ وه تيرے لئے باقی نہ رہے گا۔ اسے کھا قبل اس کے کہ وه 

   )١٣٧،مقصد الراغب:٨۵الناظر:تجھے کھاجائے۔(نزہۃ 
  

  بيکار باتوں کی مذمت ميں 
جو تجھ سے متعلق نہيں، وه بات مت کرکيونکہ ميں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔جہاں تجھ سے تعلق ہو، وہاں بھی گفتگو 

  سے پرہيز کريہاں تک کہ مناسب موقع ہو۔ 
مذاق اُڑائے  کتنے ہی گفتگو کرنے والے ہيں جنہوں نے حق کی بات کی مگر اُن کے

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢گئے۔(کنزالفوائد
  

  بيکار مناظره کی مذمت ميں 
بُردبار اور بيوقوف سے مناظره مت کر۔ بُردبار تجھے معاف کرے گا اور بيوقوف تجھے اذيت دے 

   )٧٨:١٢٧،بحاراالنوار٢:٣٢گا۔(کنزالفوائد
  

  استدراج کے بارے ميں 
نے والے کيلئے استدراج يہ ہے کہ وه اسے فراوانی سے ديتا ہے اور اس سے شکر کی هللا تعالٰی کی طرف سے دھوکہ دي

   )٢۴۶توفيق سلب کرتا ہے۔(تحف العقول:
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  روزی تقسيم کرنے کی کيفيت کے بارے ميں 

   )٢۴٢لوگوں کا رزق چوتھے آسمان پر ہے۔ هللا تعالٰی اندازه سے نازل فرماتا ہے اور اندازه سے پھيالتا ہے۔(تحف العقول:
  

  غيبت کے بارے ميں آپ کا فرمان 
   )٧٨:١١٧،بحار٢۴۵غيبت نہ کرو۔ يہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔(تحف العقول:

  
 

 

 


