فہرست مطالب
فصل اوّل
آنحضرت کی دعائيں
تعريف ٰالہی ميں آنحضرت کی دعائيں
ِ
خدا کی تسبيح اور پاکيزگی ميں۔
مہينے کی دس اور گياره تاريخ کو خدا کی تسبيح اور تقديس ميں۔
خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے متعلق۔
دوسری فصل
امام حسن کے خطبات
1۔ لوگوں کو جنگِ جمل کی ترغيب دالنے کے متعلق آنحضرت کا خطبہ
 2۔ آنحضرت کا جنگِ جمل کيطرف اہل کوفہ کو ترغيب دينے کيلئے خطبہ
3۔ آنحضرت کا خطبہ جمل ميں لوگوں کو جنگ کی ترغيب دالنے کی خاطر
4۔ اہل کوفہ کو جنگِ جمل کی طرف ترغيب کی خاطر آنحضرت کا خطبہ
5۔ آنحضرت کا خطبہ اہل کوفہ کو جنگِ جمل کی ترغيب دالنے کيلئے
6۔ اپنے والد بزرگوار کی مدد کی ترغيب دالنے کی خاطر آنحضرت کا خطبہ
7۔ اپنے والد گرامی کی مدد کی ترغيب کيلئے آنحضرت کا خطبہ
8۔ آنحضرت کا خطبہ لوگوں کو اپنے والد کی مدد کی طرف ترغيب دالنے کيلئے
9۔ آنحضرت کا اہلبےت کی فضيلت ميں خطبہ
10۔ جنگ صفين ميں لوگوں کو جنگ کی ترغيب دينے کيلئے آنحضرت کا خطبہ
ابوموسی کے فيصلے کے بعد آنحضرت کا صفين ميں خطبہ
11۔
ٰ
12۔ آنحضرت کا خطبہ خدا کی تعريف اور اپنے والد کی شان ميں
13۔ آنحضرت کا خطبہ خدا کی تعريف اور اپنے والد گرامی کی شان ميں
14۔ آنحضرت کا خطبہ اہلبےت کی فضيلت ميں
15۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد فضيلت اہل بيت کے متعلق آنحضرت کا خطبہ
16۔ اپنی اوالد اور اپنے والد بزرگوار کی شان ميں آنحضرت کا خطبہ
17۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ کے والد گرامی نے وفات پائی
18۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ کے والد گرامی نے وفات پائی
19۔ آنحضرت کا خطبہ ان کے ساتھ بيعت کرنے کے بعد
20۔ آنحضرت کا خطبہ اپنے اصحاب کو جنگ کی ترغيب دالنے کے متعلق
21۔ آنحضرت کا خطبہ اپنے اصحاب کی مذمت ميں
22۔ آنحضرت کا خطبہ آپ کے اصحاب کے دھوکہ دينے کے متعلق
23۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ کے اصحاب معاويہ کے ساتھ جاملے
24۔ آنحضرت کا کوفے ميں صلح سے پہلے خطبہ
25۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ نے صلح کا اراده کيا
26۔ آنحضرت کا خطبہ جب زخم ٹھيک ہوا
27۔ معاويہ کے ساتھ صلح کے وقت آنحضرت کا خطبہ
28۔ آنحضرت کا صلح کرنے کے بعد خطبہ
29۔ آنحضرت کا خطبہ معاويہ کے ساتھ صلح کرنے کے سبب کے متعلق
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30۔ صلح کرنے کے بعد آنحضرت کا اپنے والد گرامی کی فضيلت ميں خطبہ
31۔ آنحضرت کا اپنی فضيلت کے متعلق خطبہ
32۔ آنحضرت کا خطبہ اپنی اور اپنے والد کی شان ميں
33۔ آنحضرت کا اپنے اور خليفہ کے اوصاف کے متعلق خطبہ
34۔ آنحضرت کا خطبہ اپنی فضيلت اور معاويہ کے متعلق
35۔ آنحضرت کا خطبہ اپنی شان ميں
36۔ آنحضرت کا خطبہ ان حضرات کی اطاعت کرنے کے متعلق
37۔ آنحضرت کا خطبہ صلح کے سبب کے متعلق
38۔ آنحضرت کا خطبہ جب آنحضرت کو بيعت کرنے کی وجہ سے لوگ مالمت کرنے لگے
39۔ آنحضرت کا خطبہ صلح کے سبب کے متعلق
40۔ آنحضرت کا خطبہ جب حضرت کے اصحاب نے چاہا کہ بيعت کو توڑديں
تيسری فصل
آنحضرت کے مناظرے
معاويہ کے نزديک اپنے والد کی فضيلت ميں۔
اپنی شان اور مخالفوں کے عيوب ميں۔
فضيلت ِ اہل بيت ميں اور اس بارے کہ خالفت کے صرف يہی سزاوار ہيں۔
عمروبن عاص اور ابن زياد کے ساتھ۔
عبدﷲ بن زبير کے ساتھ۔
مروان بن حکم کے ساتھ۔
عمروبن عاص کے ساتھ۔
عمروبن عاص کے ساتھ۔
عمروبن عاص کے ساتھ۔
معاويہ ابن ابی سفيان کے ساتھ۔
معاويہ ابن ابی سفيان کے ساتھ۔
وليد بن عقبہ کے ساتھ۔
يزيد بن معاويہ کے ساتھ۔
حبيب بن مسلمہ فہری کے ساتھ۔
حسن بصری کے ساتھ توحيد کے متعلق۔
چوتھی فصل
آنحضرت کے منتخب اقوال
ٰ
تقوی کی فضيلت ميں۔
ٰ
تقوی کی صفت بيان کرنے ميں۔
خدا پر توکل کے متعلق۔
عقل کے اوصاف ميں۔
جوانمردی کے معنی ميں۔
خاموش رہنے کے مطلب ميں۔
خدا کے اراده کے ساتھ خوش ہونے کے متعلق۔
ادب ،حياء اور جوانمردی کے بارے ميں۔
پاکدامنی اور قناعت کے متعلق۔
معذرت قبول کرنے کی فضيلت ميں۔
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معاف کرنے اور بخشنے کے بارے ميں۔
اچھے اخالق کی فضيلت ميں۔
غنا اور فقر کے متعلق۔
حلم اور مہربانی کے متعلق۔
عطا کرنے کے متعلق۔
تکبر  ،اللچ اور حسد کی مذمت کے متعلق۔
بخل کے وصف کے بارے ميں۔
حسد کی مذمت ميں۔
اللچ و طمع کی مذمت ميں۔
چوتھی فصل )(٢
آنحضرت کے منتخب اقوال
تعليم و تعلم کی فضيلت ميں۔
اپنے خاندان کے بچوں کيلئے تعليم و تعلم کی فضيلت ميں۔
مشوره کی فضيلت ميں۔
فکر کرنے کی فضيلت ميں۔
کسی کيلئے نيک بھائی ہونے کے وصف ميں۔
قيامت کے دن کيلئے سامان مہيا کرنے کے متعلق۔
بعض نصيحتوں کے متعلق۔
بہترين آنکھيں ،کان اور دل کے متعلق۔
لوگوں کے ساتھ ميل جول کے متعلق۔
بھائی چارے کے وصف ميں۔
واجبات کی اہميت کے متعلق۔
بارگا ِه خداوندی ميں کھﮍا ہونے کے متعلق۔
خدا کی نعمتوں کے بارے ميں۔
مختصر طور پر طلب ِ روزی کے متعلق۔
فرصت کی اہميت کے متعلق۔
ہنسنے کی مذمت ميں۔
نزديک اور دورکے انسان کے متعلق۔
ايسی اچھائی کے بارے ميں جس ميں شر نہ ہو۔
خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے اور اُن کا انکار کرنے کے متعلق۔
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آنحضرت کی دعائيں
تعريف ٰالہی ميں آنحضرت کی دعائيں
ِ
خدا کی تسبيح اور پاکيزگی ميں۔
مہينے کی دس اور گياره تاريخ کو خدا کی تسبيح اور تقديس ميں۔
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خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے متعلق۔
1۔ آنحضرت کی دعا خدا کی تسبيح اور پاکيزگی کے متعلق
پاک و پاکيزه ہے وه جس نے اپنی مخلوقات کو اپنی قدرت کے ذريعے پيداکيا اور اُن کو اپنی حکمت کے تحت محکم
اور مضبوط خلق فرمايا۔ اپنے علم کی بنياد پر ہرچيز کو اپنے مقام پر قرار ديا۔ پاک و پاکيزه ہے وه ذات جو آنکھوں کی
خيانت اور جو کچھ دلوں ميں ہے ،جانتا ہے۔ اُس کی مثل کوئی چيز نہيں ہے۔ وه سننے واال اور ديکھنے واال ہے۔
2۔ مہينے کی دس اور گياره تاريخ کو خدا کی تسبيح اور تقديس ميں آنحضرت کی دعا
پاک و پاکيزه ہے نو رکو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے تاريکی کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے پانيوں کو خلق
کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے آسمانوں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے زمينوں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے
ہواؤں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے سبزے کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے زندگی اور موت کو پيد اکرنے
واال۔ پاک و پاکيزه ہے مٹی اور بيابانوں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے خدا اور تعريف و ثناء اُسی کيلئے ہے۔
3۔ خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے متعلق آنحضرت کی دعا
اے ﷲ! تيری بارگاه ميں کھﮍا ہوں اور اپنے ہاتھ تيری طرف بلند کئے ہيں ،باوجود اس کے کہ ميں جانتا ہوں کہ ميں
نے تيری عبادت ميں سستی کی ہے اورتيری اطاعت ميں کوتاہی کی ہے۔ اگر ميں حياء کے راستے پر چالہوتا تو طلب
کرنے اور دعا کرنے سے ڈرتا۔ ليکن اے پروردگار! جب سے ميں نے سنا ہے کہ تو نے گناہگاروں کو اپنے دربار
ميں باليا ہے اور اُن کو اچھی طرح بخشنے اور ثواب کا وعده ديا ہے ،تيری ندا پر لبيک کہنے کيلئے آيا ہوں اور
مہربانی کرنے والوں کے مہربان کی محبت کی طرف پناه لئے ہوئے ہوں۔
اہل اطاعت پر فضيلت عطا کی ہے ،اپنی طرف سے قبوليت اور
اور تيری رسول کے وسيلہ سے جس کو تو نے ِ
شفاعت اُس کو عطا کی ہے ،اس کے چنے ہوئے وصی کے وسيلہ سے کہ جو تيرے نزديک جنت اور جہنم کے تقسيم
کرنے واالمشہور ہے ،عورتوں کی سردار فاطمہ کے صدقہ کے ساتھ اور ان کی اوالد جو رہنما اور اُن کے جانشين
ہيں ،کے وسيلہ سے ،اُن تمام فرشتوں کے وسيلہ سے کہ جن کے وسيلہ سے تيری طرف جب متوجہ ہوتے ہيں اور
تيرے نزديک شفاعت کيلئے وسيلہ قرار ديتے ہيں ،وه تيرے دربار کے خاص الخاص ہيں ،ميں تيری طرف متوجہ ہوا
ہوں۔
پس ان پر درود بھيج اور مجھے اپنی مالقات کے خطرات سے محفوظ فرما۔ مجھے اپنے خاص اور دوست بندوں ميں
سے قرار دے۔ اپنے سوال اور گفتگو ميں سے ميں نے اُس کو مقدم کيا ہے۔
جو تيری مالقات اور ديدار کا سبب بنے اور اگر ان تمام چيزوں کے باوجود ميری دعاؤں کو رد کردے گا تو ميری
اُميديں نااُميدی ميں تبديل ہوجائيں گی۔ اس طرح جيسے ايک مالک اپنے نوکر کے گناہوں کو ديکھے اور اُسے اپنے
دربار سے دور کردے۔ ايک موال اپنے غالم کے عيوب کا مالحظہ کرے اور اُس کے جواب سے اپنے آپ کو روک
لے۔افسوس ہے مجھ پر

صحيفہ امام حسن عليہ السالم
امام حسن کے خطبات
1۔ لوگوں کو جنگِ جمل کی ترغيب دالنے کے متعلق آنحضرت کا خطبہ
تعريف صرف اُس خدا کيلئے ہے جو قہر و غضب واال ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہيں ہے ،ہميشہ مسلط رہنے واال ہے۔ بﮍا اور
بلند ہے۔ اس کيلئے برابر ہے کہ آرام سے بات کرويا بلند آواز سے۔ وه جو رات کی تاريکی ميں پوشيده ہے ،اور دن کے
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اجالے ميں چلتا ہے ،اس کی تعريف کرتاہوں۔اچھے امتحان پر ،اور يکے بعد ديگرے نعمتوں پر ،اور اس پر جسے ميں
سختی اور آرام ميں سے اچھا جانتا ہوں يا برا ،ميں گواہی ديتا ہوں کہ خدا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ وه ايک ہے اور
اس کا کوئی شريک نہيں ہے۔ محمد اس کا بنده اور رسول ہے۔ خدا نے اس کی نبوت کے ذريعے ہم پر احسان کيا ہے ،اور
اسے اپنی پيغمبری کے ساتھ خاص فرمايا اور اپنی وحی کو اس پر نازل فرمايا ،اور اس کو تمام چيزوں پر افضل بنايا۔ اس
کو جنوں اور انسانوں کی طرف اس وقت بھيجا جب بتوں کی پوجا ہورہی تھی اور شيطان خدا کی اطاعت سے انکار کر
چکے تھے۔ خدا کا درود ان پر اور ان کی آل پر ہو ،اور انبياء کی جزاء سے بہترين جزاء ان کو عطا فرمائے۔
اما بعد! ميں اس کے عالوه جو تم لوگ جانتے ہو ،کچھ نہيں کہنا چاہتا۔ مجھے
اميرالمومنين علی ابن ابيطالب عليہ السالم ،
ٔ
جن کی خدا نے ہدايت اور مدد فرمائی ہے،نے آپ کی طرف بھيجا ہے۔ وه تمہيں اچھے راستے کی طرف کتاب کے ساتھ
عمل اور را ِه خدا ميں جہاد کرنے کی طرف بالتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک اسے ناپسند کرتے ہو ،ليکن اگر خدانے چاہا تو بعد
ميں اسے پسند کروگے اور عنقريب تمہارا محبوب ہوگا ،اور تم جانتے ہو کہ علی نے اکيلے نماز پﮍھی ہے ،اور اس دن
رسول خدا کی تصديق کی ہے جب وه ابھی دس سال کے تھے ،اور تمام جنگوں ميں ان کے ساتھ شريک رہے۔ خدا کی
ِ
خوشنودی اور پيغمبر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اسالم کی خوبيوں کو حاصل کرنے ميں اس کی کوششوں کو
تم جانتے ہو ،اور ہميشہ خدا کا رسول اس سے راضی تھا۔ يہاں تک کہ ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بند کيا اور
اکيلے ان کو غسل ديا ،جبکہ فرشتے ان کی مدد کررہے تھے ،اور ان کے چچا کا بيٹا فضل پانی الرہا تھا ،اور پھر خود ان
کو قبر ميں داخل کيا ،اور پيغمبر خدا نے قرض کو اداکرنے ،وعده پورا کرنے اور دوسرے معامالت ميں جن ميں خدا نے
ان پر احسان کياتھا ،اس کو وصيت کی ۔ خدا کی قسم! اس وقت تو لوگوں کو نہيں باليا تھا اپنی طرف بلکہ لوگ خود اس کی
طرف ،اس کے اونٹ کی طرف لوٹ آئے تھے۔ جو پانی کے پاس آتے وقت غصے کی حالت ميں جلدی آتا ہے۔ انہوں نے
اپنی مرضی کے ساتھ اور آزادی کے وقت ان کی بيعت کی تھی۔ اس کے بعد ايک گروه نے اپنے وعدے کو توڑ ديا جبکہ
اس نے کوئی بدعت ايجاد نہ کی تھی ،اور
خالف شرع کوئی کام نہيں کيا تھا بلکہ صرف اس کے ساتھ حسد کی وجہ سے
ِ
اور اس پر زيادتی کرنے کی خاطر۔
پس اے خدا کے بندو! تم پر واجب و ضروری ہے کہ خدا سے ڈرو اور کوشش اور صبر ميں خدا سے مددلو ،اور اس طرف
اميرالمومنين عليہ السالم تمہيں بال رہے ہوں۔ خدا اس چيز کے ساتھ ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے جس کے
جاؤ جدھر
ٔ
ٰ
تقوی کا انعام کرے ،اور ہميں اور تمہيں اپنے دشمنوں کے
ساتھ اپنے اولياء کی حفاظت کی تھی ،اور ہميں اور تمہيں اپنے
ساتھ جہاد ميں مدد فرمائے۔ اپنے اور تمہارے لئے خدا سے بخشش طلب کرتاہوں۔)شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،ج،۴
ص(٢٩٨۔
 2۔ آنحضرت کا جنگِ جمل کيطرف اہل کوفہ کو ترغيب دينے کيلئے خطبہ
اميرالمومنين عليہ السالم نے امام حسن عليہ السالم اور اپنے اصحاب ميں سے کچھ دوسرے لوگوں کو
روايت ميں ہے کہ
ٔ
خط دے کر کوفہ کی طرف مدد طلب کرنے کيلئے بھيجا۔ جب امام حسن عليہ السالم عمار کے ساتھ کوفہ ميں داخل ہوئے تو
لوگ ان کے اردگرد جمع ہوگئے۔امام عليہ السالم ان کے درميان آئے اور خدا کی حمدو ثناء کے بعد فرمايا":اے لوگو! ہم
تعالی کی کتاب اور اس کے پيغمبر کی سنت کی طرف ،اور مسلمانوں کی فقيہ ترين شخصيت
آئے ہيں تاکہ تمہيں بالئيں ﷲ
ٰ
کی طرف جس کو تم عادل کہتے ہو اور ان ميں سے عادل ترين کی طرف اور افضل ترين ان ميں سے جن کو تم افضل
کہتے ہو اور جن کی تم بيعت کرتے ہو ،ان ميں سے باوفا ترين کی طرف۔ وه شخص جس کو قرآن کا سمجھنا عاجز نہيں
کرتا اور سنت سے اس پر کوئی چيز چھپی ہوئی نہيں ہے ،اور اس سے کوئی آگے بﮍھ نہيں سکتا۔ اس کی طرف بالئيں جس
کو خدا نے دوجہت سے اپنے پيغمبر کے نزديک کيا ہے! دين کے لحاظ سے  ،رشتہ داری کے لحاظ سے۔ وه ايسا شخص
ہے جس کے ذريعے خدا نے اپنے پيغمبر کا خيال رکھا جبکہ لوگ اسے رسوا اور ذليل کرنے کيلئے تلے ہوئے تھے۔ وه
پيغمبر کے قريب ہوا جب لوگ دور تھے ،اور اُس نے اُن کے ساتھ نماز پﮍھی جب لوگ مشرک تھے۔ پيغمبر کے ساتھ مل
کر جنگ کی جب لوگ بھاگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کيا جب لوگ مقابلے سے نظر چُرا رہے تھے۔
اس نے پيغمبر کی تصديق کی جب لوگ اسے جھٹال رہے تھے۔ اس کی طرف بالنے آئے ہيں جس نے پرچم کو واپس نہيں
پلٹايا اور اس سے کسی نے سبقت نہيں لی۔
وه تمہيں مدد کيلئے بال رہا ہے ،اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہے ،اور تم سے چاہتا ہے کہ خدا کی طرف جاؤ تاکہ تم
اس کی ان لوگوں کے مقابلے ميں مددکرسکو جنہوں نے اس کی بيعت کو توڑديا ،اور ا سکے نيک اصحاب کو قتل کرديا،
اور اس کے کارندوں کو ايک طرف کرديا  ،اور بيت المال کو لوٹ ليا۔ پس تم اس کی طرف جاؤ  ،خدا تمہاری مدد کرے اور
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تم پر رحمت کرے۔پس نيکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو ،اور خدا کی بارگاه ميں نيک بندوں کی طرح حاضر
ہوجاؤ۔)شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،ج ،٢ص(٢٩٢۔
3۔ آنحضرت کا خطبہ جمل ميں لوگوں کو جنگ کی ترغيب دالنے کی خاطر
اے لوگو!اپنے امير کی دعوت کو سنو ،اور اپنے بھائيوں کی طرف جاؤ ،اور بہت جلد حکومت اس کے ہاتھ ميں ہوگی ،جس
کی طرف تم کوچ کرکے جاؤ گے۔ خدا کی قسم! اگر حکومت دانا اور عقلمند لوگوں کے ہاتھ آجائے تو يہ اس دنيا ميں بہتر
اور آخرت ميں اچھا ہوگا۔ پس ہماری دعوت کو قبول کرو اور ہماری مدد کرو ،اس چيز ميں جس کے ساتھ ہم اور تم مبتال
ہوئے ہو۔)طبری ،ايڈيشن  ،٢ص(٢٧۔
4۔ اہل کوفہ کو جنگِ جمل کی طرف ترغيب کی خاطر آنحضرت کا خطبہ
اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں کہ ميں اس راه کی خاطر بطور ظالم يا بطور مظلوم نکل پﮍا ہوں ،اور ميں
اے لوگو!
ٔ
خداکو اس شخص کی خاطر ياد کرتا ہوں جو صرف خدا کی خاطر اپنے حق کا قائل ہے ،ورنہ وه چالجائے۔ اگر ميں مظلوم
ہوں توميری مدد کرے۔ اگر ميں ظالم ہوں تو ميرا حق مجھ سے لے لے۔ خدا کی قسم! طلحہ اور زبير وه لوگ ہيں جنہوں نے
سب سے پہلے ميری بيعت کی ،اور يہی لوگ سب سے پہلے ميرے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہيں۔ آيا کوئی مال ميں نے اٹھا
ليا ہے يا کسی حکم کو تبديل کرديا ہے۔ پس نکلو اور اچھے کام کا حکم اور بُرے کام سے منع کرو۔)طبری ،ايڈيشن ،٢
ص(٣۶۔
5۔ آنحضرت کا خطبہ اہل کوفہ کو جنگِ جمل کی ترغيب دالنے کيلئے
اميرالمومنين عليہ السالم نے ہر مقام پر پہلے تمہاری مدد کی۔ اب ہم آئے ہيں کہ تمہيں ان کی خاطر بالئيں کيونکہ
اے لوگو!
ٔ
تم شہروں کے پيشوا اور عربوں کے رئيس ہو۔ تمہيں طلحہ  ،زبير اور عائشہ کے ساتھ مل کر خرو ج اور بيعت کو توڑنے
لی فرماتا ہے کہ مرد
کی اطالع مل چکی ہے۔ يہ عورتوں کی کمزوری اور عقيده کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ خدا تعا ٰ
عورتوں پر فوقيت رکھتے ہيں۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس کی مدد کيلئے نہ آئے تو مہاجرين اور انصار جو
اس کی مدد کيلئے آئيں گے ،اور خدا پاک انسانوں ميں سے جو اس کی مدد کيلئے بھيجے گا ،وه اس کيلئے کافی ہيں۔ خدا کی
مددکرو تاکہ وه تمہاری مدد کرے۔)امالی ،شيخ طوسی ،ج ،٢ص(٨٧۔
6۔ اپنے والد بزرگوار کی مدد کی ترغيب دالنے کی خاطر آنحضرت کا خطبہ
ابوموسی اشعری نے لوگوں کو امام کی مدد کرنے سے روکاتو آپ نے امام
جب حضرت علی عليہ السالم کو اطالع ملکی کہ
ٰ
عمارياسر کو ان کی طرف بھيجا۔ جب يہ حضرات مسجد ميں داخل ہوئے تو امام حسن
حسن عليہ السالم ،مالک اشتر اور
ِ
عليہ السالم منبر پر گئے اور اس طرح فرمايا:
"اے لوگو! بے شک علی عليہ السالم ہدايت کا دروازه ہے ،جو بھی اس ميں داخل ہوا ،وه ہدايت پاگيا ،اور جس نے بھی
مخالفت کی ،وه ہالک ہوگيا۔)الجمل شيخ مفيد ،ص(٢۵٣۔
7۔ اپنے والد گرامی کی مدد کی ترغيب کيلئے آنحضرت کا خطبہ
روايت ہے کہ جب
اميرالمومنين عليہ السالم مدينہ سے کوفہ کے شہر کے نزديک پہنچے تو آپ نے امام حسن عليہ السالم کو
ٔ
عماراور ابن عباس کے ساتھ لوگوں کی حمايت حاصل کرنے کيلئے بھيجا۔ جب يہ حضرات مسجد ميں داخل ہوئے تو امام
حسن عليہ السالم منبر پر گئے اور خدا کی حمد وثناء کی،اس کے بعد نانا کا نام ليا اور ان پر درود بھيجا ،اور اپنے والد کی
فضيلت  ،اسالم پر ان کی سبقت اور پيغمبر اسالم کے ساتھ ان کی رشتہ داری کو ياد داليا ،اور يہ بھی يادداليا کہ وه خالفت
کيلئے سب سے زياده مستحق اور موزوں ہيں۔ اس کے بعد فرمايا:اے لوگو! طلحہ اور زبير نے آزادی کے ساتھ اور بغير
کسی مجبوری کے بيعت کی تھی۔ پھر وه چلے گئے اور بيعت کو توڑ ديا۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کيلئے جو بلند پرواز
يرالمومنين عليہ السالم کے ساتھ جنگ کر رہے تھے،جہاد کرتے ہيں،
ہوکر ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کيلئے  ،جو ام
ٔ
ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ايسے ہے جيسے پيغمبر اسالم کے ساتھ مل کر جہاد کيا جائے۔)الجمل ،شيخ مفيد ،ص(٢۶۴۔
8۔ آنحضرت کا خطبہ لوگوں کو اپنے والد کی مدد کی طرف ترغيب دالنے کيلئے
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جب عبدﷲ بن زبير کی گفتگو)جو اس نے عثمان کے قتل کی نسبت امام کی طرف دينے کے بارے ميں کی تھی(حضرت
علی عليہ السالم تک پہنچی تو حضرت امام حسن عليہ السالم سے فرمايا کہ اے بيٹے! اٹھو اور خطبہ پﮍھو۔امام نے خدا کی
حمدوثناء کے بعد فرمايا :اے لوگو! عبدﷲ بن زبير کی گفتگو تم تک پہنچ چکی ہے۔ خدا کی قسم! جب عثمان سے تمام
رعاياتنگ ہوچکی تھی تو عبدﷲ بن زبير کا باپ بالوجہ اس کی طرف گناہوں کی نسبت دے رہا تھا۔ يہاں تک کہ عثمان قتل
ہوگيا جبکہ طلحہ عثمان کے زمانے ميں اس کے پرچم کو اس کے بيت المال ميں رکھے ہوئے تھا۔رہی بات يہ کہ وه کہتا ہے
امور زندگی کو بکھير کے رکھ ديا ہے تو يہ معاملہ اس کے باپ پراس سے بﮍھ کر ثابت
کہ علی عليہ السالم نے لوگوں کے
ِ
ہے۔وه خيال کرتا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ بيعت کی ہے ،دل کے ساتھ بيعت نہيں کی ،حاالنکہ اپنی بيعت کا اس نے اقرار کيا ہے
ٰ
دعوی کيا ہے۔ اپنی بات کيلئے دليل الئے۔ وه اس کام پر قدرت نہيں رکھتا۔ رہی بات اس کے تعجب کی کہ اہل
اور دوستی کا
اہل باطل پر غلبہ حاصل کر ليں گے۔
اہل حق ِ
کوفہ اہل بصره پر غالب آجائيں گے ،تو اس ميں کون سی تعجب کی بات ہے۔ ِ
خدا کی قسم! حساب کا دن وه ہے جب ہم خدا کے دربار ميں ان کو فيصلہ کيلئے لے کر آئيں گے اور خدا حق کے ساتھ
فيصلہ فرمائے گا ،اور وه بہترين فيصلہ کرنے واال ہے۔)الجمل ،شيخ مفيد ،ص(٣٢٨۔
9۔ آنحضرت کا اہلبےت کی فضيلت ميں خطبہ
نماز جمعہ بجاالنے کا
روايت ہے کہ جب امام علی عليہ السالم جنگ ِجمل سے فارغ ہوئے تو بيمار ہوگئے۔ جمعہ کے دن
ِ
نماز جمعہ بجاالؤ۔ امام
وقت آگيا۔اس لئے امام عليہ السالم نے اپنے بيٹے امام حسن سے فرمايا کہ بيٹے !لوگوں کے ساتھ
ِ
رسول خداپر درود بھيجا اور فرمايا :اے
حسن عليہ السالم مسجد ميں گئے ،منبر پر خدا کی حمدوثناء کی اور گواہی دی اور
ِ
لوگو! خدا نے ہميں اپنے لئے چنا ہے ،اور اپنے دين کيلئے ہمارے ساتھ راضی ہوا ہے ،اور اپنی تمام مخلوق پر ہميں برتری
بخشی ہے۔ کتاب اور اپنی وحی ہم پر نازل فرمائی ہے۔ خدا کی قسم! کوئی شخص بھی ہمارے حق ميں سے کوئی چيز کم نہ
کرے گا۔مگر يہ کہ خدا اس کے حق کو اس دنيا ميں اور آخرت ميں کم کردے گا ،اور کوئی حکومت بھی ہم پر حکمرانی
نماز
نہيں کرے گی مگر يہ کہ آخرکار ہمارے فائده ميں ہوگی ،اور عنقريب تمہيں اس کمی کی خبر ہوجائے گی۔ اس کے بعد
ِ
جمعہ پﮍھی۔ ان کی گفتگو ان کے والد بزرگوار کے کانوں تک پہنچی۔ جب نماز سے واپس آئے اور والد کی نگاه ان پر پﮍی
تو اپنے اوپر قابو نہ پاسکے۔ آنکھيں آنسوؤں سے پُر ہوگئيں۔ انہوں نے اپنے سينے سے لگايا اور آنکھوں کے درميان بوسہ
ديا اور فرمايا :ميرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوجائيں اور ايسی اوالد کہ جن ميں سے بعض دوسرے سے بعض ہيں۔ خدا
سننے اور جاننے واال ہے۔)امالی ،شيخ طوسی ،ج ،٣حديث (٣٠۔
10۔ جنگ صفين ميں لوگوں کو جنگ کی ترغيب دينے کيلئے آنحضرت کا خطبہ
تعريف صرف اُس خدا کيلئے ہے جس کے عالوه کوئی عبادت کے الئق نہيں ہے۔ ايک ہے اور اس کا کوئی شريک نہيں
ہے۔ اس کی اس طرح تعريف کرتا ہوں جيسے وه تعريف کا حقدار ہے۔ يہ کہ اس نے اپنے حق سے تم پر عظمت حاصل کی
ہے ،اور اپنی نعمتوں کو تم پر پھياليا ہے ،يہ کہ اس کے ذکر کوشمار نہيں کيا جاسکتا اور نہ اس کاشکر ادا کيا جاسکتا ہے
اور نہ کوئی صفت اور نہ کوئی بات اس تک پہنچ سکتی ہے ،اور ہم را ِه خدا ميں تمہارے لئے غضبناک ہوئے کيونکہ خدا
نے ہم پر اس طرح احسان فرمايا جس کا وه اہل تھا تاکہ اس کی نعمتوں ،عطيات اور ہديوں کا شکر ادا کيا جاسکے۔
ايسی بات کہ جس ميں رضاو خوشنودی خدا کی طرف بلند ہوتی ہے ،اور جس ميں سچائی اور صداقت روشن ہوتی ہے تاکہ
ہماری بات کی تصديق ہوسکے ،اور اپنے رب کی طرف سے مزيد توفيقات کے حق دار ہوسکيں۔ ايسی بات کہ جو طوالنی
شی واحد پر ہو ،اس کی طاقت ميں اضافہ ہوتا ہے ،اور ان کے وعدے محکم ہوتے
ہو اورکبھی ختم نہ ہو ،ہر ايسا اجتماع جو ِٔ
ہيں۔ پس معاويہ اور ان کے سپاہيوں کے ساتھ جنگ کرنے کيلئے تيار ہوجاؤ۔ جو تمہاری طرف آئے ہيں ،رسوائی کی طرف
نہ جانا کيونکہ رسوائی دل کی رگوں کو کاٹ ديتی ہے ،اور جنگ کی طرف بﮍھنا بلندی اور شکست و ذلت سے دوری کا
سبب بنتا ہے کيونکہ جس قوم نے بھی ذلت و رسوائی سے دوری اختيار کی تو خدا نے تکاليف اور ناکامياں ان سے دور
کرديں ،اور ذلت و رسوائی کو ان سے دور کرديتا ہے ،اور ان کو حقيقت اور حق کی طرف رہنمائی فرماتاہے۔ اس کے بعد
اس شعر کو پﮍھا:
صلح سے تم جو چاہتے ہو حاصل کرسکتے ہو ليکن جنگ کے سانسوں ميں سے ايک گھونٹ بھی تيرے لئے کافی
ہے۔)صفين ،منقری ،ص(١١۴۔
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صحيفہ امام حسن عليہ السالم
ابوموسی کے فيصلے کے بعد آنحضرت کا صفين ميں خطبہ
11۔
ٰ
اے لوگو! تم نے عبدﷲ بن قيس اور عمروبن عاص کے انتخاب کے بارے ميں بﮍی باتيں کيں۔ يہ دو اشخاص اس لئے منتخب
ہوئے تھے تاکہ کتاب کے مطابق فيصلہ کريں۔ ليکن انہوں نے اپنی خواہشات کو قرآن پر فوقيت دی ،اور جو بھی ايسا کرے
وه حکم نہيں کہال سکتا بلکہ اسے محکوم عليہ ہونا چاہئے ) يعنی وه فيصلہ کرنے کے الئق نہيں بلکہ اس کے خالف فيصلہ
ہونا چاہئے(۔ عبدﷲ بن قيس نے عبدﷲ بن عمر کی خالفت کے معاملہ ميں انتخاب ميں غلطی کی اور تين چيزوں ميں اس نے
اشتباه کيا۔ يہ کہ عبدﷲ کے باپ عمر نے اسے خالفت کيلئے مناسب نہ جانا اور معين نہ کيا اور خليفہ نہ بنايا ،اور اس لئے
عمر نے عبدﷲ کو کسی گورنری پر مقرر نہ کيا ،اور اس ميں بھی کہ مہاجرين اور انصار عبدﷲ بن عمر کيلئے کسی
خصوصيت کے قائل نہ تھے ،اور جو لوگ فيصلے کيا کرتے تھے وه اسے کوئی کام سپرد نہ کرتے تھے ،اور سوائے اس
کے نہيں کہ حکومت تو خدا کی طرف سے واجب ہے۔)يہ کسی آدمی کا کام تو نہيں ہے کہ جس کو چاہے مقرر کرے(۔
پيغمبر اسالم نے سعد بن معاذ کو بنی قريظہ کے معاملے ميں حاکم )فيصلہ کرنے واال( مقرر کيا اور اس نے خدا کے حکم
کے مطابق فيصلہ کيا اور پيغمبر اسالم نے اس کے فيصلے کو نافذ فرمايا ،اور اگر وه خدا کے حکم کے مطابق فيصلہ نہ
کرتا تو پيغمبرصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم بھی اسے الگو نہ کرتے۔)بحار ،ج ،٣٣ص(٣٩٣۔
12۔ آنحضرت کا خطبہ خدا کی تعريف اور اپنے والد کی شان ميں
روايت ہے کہ امام علی عليہ السالم نے امام حسن عليہ السالم سے فرمايا کہ اے بيٹے! اٹھو اور خطبہ پﮍھو تاکہ تمہاری
آواز سنوں۔ آنحضرت اٹھے اور اس طرح گفتگو فرمائی:
تمام تعريفيں اس خدا کيلئے ہيں جو ايک ہے بغير تشبيہ کے ،اور جو ہميشہ ہے بنے بغير ،جو مضبوط ہے سختی کے بغير،
جو بغير رنج و تکليف کے پيد اکرنے واال ہے۔ اس کا وصف بيان ہوا ہے بغير اس کے کہ اس کی کوئی انتہا ہو۔ وه پہچانا ہوا
ہے حد بندی کے بغير۔ وه غالب ہے اور يہ چيزيں اس کے ساتھ ازل سے ہيں۔ دل اس کی ہيبت سے پريشان ہيں۔ عقليں اس
کی عزت سے حيران ہيں ،اور گردنيں اس کی قدرت سے جھکی ہوئی ہيں۔ اس کی قدرت کی انتہا بشری ذہن ميں نہيں
آسکتی ،اور اس کی عظمت کی حقيقت کو لوگ پا نہيں سکتے۔وصف بيان کرنے والے اس کی عظمت کی انتہا کو بيان
کرنے سے عاجزہيں۔
صاحبان علم کا علم اس تک پہنچ ہی نہيں سکتا ،اور فکر کرنے والوں کی فکريں اس کی تدبيروں ميں
ِ
راستہ تالش نہيں کر سکتيں۔ زياده علم رکھنے واال شخص وه ہے جو اس کے وصف بيان کرتے وقت انتہائے وصف بيان نہ
کرے۔ وه ہرچيز ديکھتا ہے ليکن آنکھيں اسے نہيں پاسکتيں۔ وه جاننے واال ہے اور باخبر ہے۔
اما بعد! علی عليہ السالم ايسا دروازه بنے کہ جو بھی اس ميں داخل ہو گيا وه مومن ہے ،اور جو بھی اس سے خارج ہوگيا،
وه کافر ہے۔ ميں يہ بات کرتاہوں اور عظيم خدا سے تمہاری بخشش طلب کرتا ہوں۔)تفسير فرات بن ابراہيم ،ص(١٧۔
13۔ آنحضرت کا خطبہ خدا کی تعريف اور اپنے والد گرامی کی شان ميں
روايت ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے امام حسن عليہ السالم سے فرمايا کہ اٹھو اور خطبہ پﮍھو تاکہ ميں تمہاری آواز
سنوں۔ آنحضرت اٹھے اور فرمايا:
تمام تعريفيں ﷲ کيلئے ہيں۔ ايسا خدا جو ہر کہنے والے کی سنتا ہے اور چپ رہنے والے کے دل ميں ہرچيز سے واقف
ہے۔جو بھی زنده ہے ،اس کو رزق دينا اسی کا کام ہے۔ ہر مرنے والے کا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔
اما بعد! قبريں ہمارا ٹھکانا اور قيامت ہمارے وعد ه کی جگہ ہيں  ،اور خدا ہمارا محاسبہ کرنے واال ہے۔ علی عليہ السالم
ايسا دروازه ہيں کہ جو اس ميں داخل ہوگيا وه مومن اور جو اس سے خارج ہوگيا ،وه کافر ہے۔)کشف الغمہ ،اردبيلی،
ج،١ص(۵٧٢۔
14۔ آنحضرت کا خطبہ اہلبےت کی فضيلت ميں
روايت ہے کہ کوفہ کے لوگوں ميں سے ايک گروه نے امام حسن عليہ السالم کے بارے
اميرالمومنين عليہ السالم تک پہنچی۔ امام
ميں بُرابھال کہا،اور طعنہ ديا کہ وه قدرت نہيں رکھتے گفتگو کرنے ميں۔ يہ بات
ٔ
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حسن عليہ السالم کو باليا اور فرمايا کہ اے پيغمبر خدا کے بيٹے! کوفہ کے لوگ تيرے بارے ميں ايسی باتيں کررہے ہيں جو
مجھے بُری لگی ہيں۔ لوگوں کو اپنے متعلق بتاؤ۔ امام حسن عليہ السالم نے عرض کی کہ جب آپ ميرے سامنے ہوتے ہيں تو
ميں کچھ نہيں کہہ سکتا۔آپ نے فرمايا کہ ميں ايک طرف چالجاتا ہوں۔ اعالن کرکے لوگوں کو جمع کيا گيا۔ امام عليہ السالم
منبر پر گئے اور ايک چھوٹا سامگر فصيح اور بليغ خطبہ ديا۔ يہاں تک کہ لوگ رونے لگے۔ تب امام نے فرمايا :اے لوگو!
خداکے ا س قول ميں غوروفکر کرو جس ميں فرمايا ہے کہ خدا نے آدم ،نوح اور
خاندان
خاندان ابراہيم عليہ السالم اور
ِ
ِ
عمران کو ان تمام کائنات والوں ميں سے چن ليا ہے کہ بعض ان ميں سے دوسرے کی اوالد ہيں ،اور خداسننے واال اور
نسل اسماعيل اور محمدصلی ﷲ
جاننے واال ہے۔ پس ہم آدم کی اوالد  ،نوح کے خاندان سے ،ابراہيم کی چنی ہوئی اوالد سےِ ،
عليہ وآلہ وسلم کی آل سے ہيں۔پس ہم تمہارے درميان بلند آسمان  ،بچھی ہوئی زمين ،چمکتا ہوا سورج اور زيتون کے درخت
کی مثل ہيں کہ جو مشرق کی طرف مائل تھا اور نہ ہی مغرب کی طرف اور اس کے زيتون کو برکت دی گئی ہے۔
پيغمبر اس درخت کی جﮍ اور علی اس کا تنا ہيں ،اور خدا کی قسم! ہم اس درخت کا پھل ہيں۔ پس جو بھی اس درخت کی شاخ
کو پکﮍے ،وه نجات پاجائيگا ،اور جو بھی اس سے پيچھے ره گيا ،وه آگ ميں گر جائے گا۔۔ اس وقت حضرت علی عليہ
السالم مجمع کے آخر سے اٹھے  ،اس حال ميں کہ ان کی چادر نيچے سے پيچھے لگ رہی تھی۔يہاں تک کہ منبر پر امام
حسن عليہ السالم کے پاس آگئے ۔ ان کی دونوں آنکھوں کے درميان بوسہ ديا اور فرمايا:اے پيغمبر کے بيٹے! تو نے لوگوں
پر اپنی حجت تمام کو ثابت کرديا ہے اور اپنی اطاعت کو واجب کرديا ہے۔ پس ہالکت ہے اس کيلئے جو تيری مخالفت
کرے۔)عددالقويہ ،ص(٣٨۔
15۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد فضيلت اہل بيت کے متعلق آنحضرت کا خطبہ
روايت ہے کہ جب اميرالمومنين عليہ السالم کی شہادت ہوئی تو امام حسن عليہ السالم منبر پر گئے اور کچھ کہنا چاہتے تھے
ليکن گريہ ان پر تاری ہوگيا۔ تھوڑی دير کيلئے بيٹھے اور پھر اٹھے،پھر فرمايا:تمام تعريفيں اس خداوحده الشريک کيلئے
ہيں جو اپنی ابتداء ميں ايک تھا اور ازل سے خدائی کے ساتھ عظمت واال ہے۔ وه بلندی اور طاقت کے ساتھ افضل ہے۔
شروع کيا اس کو جس کو اس نے ايجاد کيا اور ظاہر کيا جس کو اس نے پيدا کيا ،اس حال ميں کہ اس سے پہلے اس کی مثال
موجود نہ تھی۔
مہربان خدا نے اپنے خدائی لطف کے ساتھ اور اپنے کثير علم کے ذريعے موجودات کوظاہر کيا اور اپنی قدرت کے احکام
کے ذريعے مخلوقات کو پيدا کيا۔ پس اسی وجہ سے کسی کو حق نہيں ہے کہ اس کی خلقت ميں تبديلی کرسکے ،اور اس کی
بنائی ہوئی چيزوں ميں ردوبدل کرسکے ،اور کوئی اس کے سامنے مواخذه کا حق نہيں رکھتا۔اس کے حکم کو کوئی رد
کرنے واال نہيں ہے ،اور اس کے بالئے ہوئے کيلئے کوئی رکاوٹ نہيں ہے۔ تمام موجودات کو پيدا کيا جبکہ اس کی حکومت
کو زوال نہ تھا ،اور اس کی مدت ختم ہونے والی نہ تھی۔ ہرچيز کے اوپر ہے اور ہرچيز کے قريب ہے۔ ہرچيز کيلئے
ديکھے بغير ظاہر ہے اور وه بلند و باال مقام ميں اپنے نور کے ساتھ پوشيده ہے اور اپنی بلندی ميں اونچا ہے۔اسی وجہ سے
اپنی مخلوق سے خفيہ ہے۔ اسی لئے ان کی طرف گواہی دينے والے کو بھيجا اور پيغمبروں کو بھيجا اور خوشخبری دينے
والے اور ڈرانے والے ہيں تاکہ جو ہالک ہو اور جو ہدايت پائے ،وه دليل اور حجت کے ساتھ ہوتاکہ لوگ ايسے خدا کے
متعلق  ،جس چيز ميں جاہل ہيں ،اس کو جان ليں ،اور انکار کے بعد ان کو پہچان ليں۔ تمام تعريفيں فقط اس خدا کيلئے ہيں
جس نے خالفت کو ہمارے لئے اچھا جانااور ہم اپنے بہترين باپ پيغمبر خدا کی مصيبت کو حساب ميں التے ہيں ،اور بيان
کرتے ہيں اور اميرالم ٔومنين عليہ السالم کی مصيبت کو خدا کے نزديک بيان کرتے ہيں۔ مشرق و مغرب ان کی شہادت کی
مصيبت ميں گرفتار ہے۔
خدا کی قسم! چار سو درہم کے عالوه جس کے ذريعے وه اپنے اہ ِل خانہ کيلئے ايک کنيز خريدنا چاہتے تھے ،کوئی درہم و
دينار پيچھے چھوڑ کر نہيں گئے۔
ميرے دوست اور ميرے نانا نے مجھے خبر دی تھی کہ خالفت اس کے خاندان کے افضل ترين باره اماموں کو ملے گے۔ ہم
تمام کے تمام يا تو قتل کئے جائيں گے يا زہر دی جائے گی۔
ا س کے بعد آنحضرت منبر سے نيچے آئے اور ابن ملجم کو بلوايا۔لوگ اسے حضرت کے پاس الئے۔ اس نے کہا :اے
رسول خدا کے بيٹے! مجھے چھوڑ دو۔ تمہارے کام آؤں گا اور تمہارے دشمن کے بارے ميں تمہاری شام ميں مدد کروں
ِ
گا۔امام عليہ السالم نے اس پر تلوار ماری ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرليا۔ اس کی انگلياں کٹ گئيں۔ دوسری ضرب اس پر ماری
اور اسے قتل کرديا۔خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر۔)کفايت االثر ،ص(١۶٠۔

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

16۔ اپنی اوالد اور اپنے والد بزرگوار کی شان ميں آنحضرت کا خطبہ
روايت ہے کہ آنحضرت اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درميان آئے اور اپنے والد گرامی کو ياد کيا
اور فرمايا :وه خدا کے اوصياء ميں سے آخری وصی اور آخری پيغمبر خدا کے وصی اور نيک لوگوں ،شہداء اور سچے
لوگوں کے امير تھے ،پھر فرمايا:
اے لوگو! کل رات تم ميں سے وه شخص گيا ہے جس سے نہ تو پہلے والوں نے سبقت لی ہے اور نہ ہی بعد والے اسے
پرچم جہاد اس کو ديا کرتے تھے۔جبرائيل اس کے دائيں طرف اور ميکائيل اس کے بائيں طرف جنگ
پاسکے۔ پيغمبر ہميشہ
ِ
کيا کرتے تھے ،اور کاميابی کے عالوه واپس نہيں لوٹتے تھے ،اور خدا اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو کاميابی عطا فرماتا
تھا۔اس نے شہادت کے وقت سونے اور چاندی ميں سے کوئی چيز پيچھے نہيں چھوڑی۔ سوائے اس چيز کے جو اس کے
بچوں ميں سے ايک کے پاس تھی اور بيت المال ميں کوئی چيز نہ چھوڑی ،سوائے سات سو درہم کے۔ ان کے عطيات ميں
سے جس کے ذريعے وه اپنی بيٹی اُ ِم کلثوم کيلئے کنيز خريدنا چاہتے تھے۔ اے لوگو! جو مجھے جانتا ہے ،وه تو جانتا ہے
،جو نہيں جانتا ،وه جان لے کہ ميں علی عليہ السالم کا بيٹا
حسن ہوں۔
پھر اس آيت کو پﮍھا جو حضرت يوسف عليہ السالم کے قول کی حکايت ہے۔ اپنے آباء و اجداد ابراہيم ،اسحاق اور يعقوب
کے دين کی پيروی ہے۔ ميں بشارت دينے والے ،ميں ڈرانے والے اور خدا کی طرف بالنے والے کا بيٹا ہوں ۔ ميں اس کا
بيٹا ہوں جو روشن چراغ ہے اور اس کا بيٹا ہوں جس کو خدا نے سب جہانوں کيلئے رحمت بنا کربھيجا ہے۔ ميں اس اہل بيت
سے ہوں جس کو خدا نے رجس سے دور رکھا ہے،اور پاک و پاکيزه کرديا۔ ميں اس خاندان سے ہوں کہ جبرائيل جن کے
گھر نازل ہوتا تھا ،اور ان کے گھر سے آسمان کی طرف جاتا تھا۔ ميں اس خاندان سے ہوں کہ جس کی دوستی اور واليت کو
خدا نے واجب کيا ہے ،اور جو پيغمبرپر نازل کيا ہے۔ اس ميں فرمايا ہے)ان سے کہہ دو کہ ميں رسالت کا کوئی اجر نہيں
مانگتا سوائے اپنے قريبيوں سے محبت کے۔ اور جوکوئی بھی نيک کام انجام دے تو ہم اس کا بدلہ زياده کرکے ديں گے(۔
اور نيکی کرنا ہم اہل بيت کی دوستی ہے۔
ايک روايت ميں اس طرح آيا ہے:
عيسی بن مريم آسمان پر گئے۔ اس رات يوشع بن نون شہيد ہوئے  ،اور
اے لوگو! اس رات قرآن نازل ہوا ہے اور اس رات
ٰ
اس رات ميرے والد
اميرالمومنين عليہ السالم نے رحلت فرمائی۔ خدا کی قسم! خدا کے وصيّوں ميں سے کوئی بھی ان سے
ٔ
پہلے جنت ميں نہ جائے گا ،اور ان کے بعد کوئی بھی ان جيسا نہ ہوگا۔
اگر پيغمبران کو کسی جنگ کيلئے بھيجتے تھے تو جبرائيل ان کے دائيں اور ميکائيل ان کے بائيں طرف جنگ کرتے تھے،
اور سونے اور چاندی کے سکوں ميں سے کوئی پيچھے نہيں چھوڑا ،سوائے ان سات سو درہم کے جوان کے حصے کے
اہل خانہ کيلئے خدمت گار خريديں۔)امالی ،شيخ طوسی ،ص(١۶٢۔
باقی تھے۔ ان کو جمع کيا تھا تاکہ اپنے ِ
17۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ کے والد گرامی نے وفات پائی
اے لوگو! ﷲ سے ڈرو۔ ہم تمہارے امير اور ولی ہيں ،اور ہم وه اہل بيت ہيں جن کے متعلق خدا نے فرمايا ہے )خدا چاہتا ہے
کہ اے اہل بيت تم سے رجس کو دور دکھے اور تمہيں پاک و پاکيزه کردے(۔)شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،ج،١۶
ص(٢٢
18۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ کے والد گرامی نے وفات پائی
اے لوگو! دنيا مصيبت اور آزمائش کا گھر ہے ،اور جو کچھ بھی اس ميں ہے،زائل اور ختم ہونے واال ہے۔ پھر فرمايا:
اور ميں تمہارے ساتھ بيعت کرتا ہوں کہ ميں جس کے ساتھ جنگ کروں ،تم اس کے ساتھ جنگ کرو ،اور ميں جس کے ساتھ
صلح کروں ،تم اس کے ساتھ صلح کرو۔
اميرالمومنين ! اپنا حکم صادر فرمائيں۔)مناقب آل ابی طالب  ،ابن
اے
ہيں۔
کرتے
اطاعت
لوگوں نے کہا :ہم نے سنا اور ہم
ٔ
شہر آشوب ،ج ،٣ص(١٩٣۔
19۔ آنحضرت کا خطبہ ان کے ساتھ بيعت کرنے کے بعد
رسول خدا کے اہل بيت
ہم
ہيں۔
خاندان
کا
ان
اور
قريبی
کے
اسالم
ہم خدا کا گروه ہيں جو غالب ہونے والے ہيں۔ ہم پيغمبر
ِ
رسول خدا کی نشانی ہيں ،کہ
ب خدا کے بعد
ہيں ،اور ان دووزنی چيزوں ميں سے ايک جس کو اپنے بعد چھوڑ گئے ،ہم کتا ِ
ِ
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جس ميں ہر چيز کا بيان ہے ،اور باطل نہ آگے سے اورنہ پشت سے اس ميں داخل ہوا۔
پس قرآن کی تفسير ہمارے اختيار ميں ہے  ،ہم قرآن کے مفاہيم و مطالب کے بيان کرنے ميں کبھی غلطی نہيں کرتے بلکہ
قرآن کے حقائق کو ہم واضح کرتے ہيں۔ پس ہماری اطاعت کرو کيونکہ ہماری اطاعت واجب ہے کيونکہ ہماری اطاعت خدا
اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔
صاحبان امر جو تم سے ہيں ،ان کی اطاعت کرو۔ اگر کسی
اور خدا فرماتا ہےاے ايمان والو! خدا اور اس کے رسول اور
ِ
صاحبان امر کی
چيز ميں اختالف کرو تو اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو( اور)اگر پيغمبر اور تم ميں سے
ِ
طرف رجوع کريں تو جو قرآن کی حقيقتوں کا قرآن سے استنباط اور استفاده کرتے ہيں ،وه انہيں بتاديں گے(۔
تمہيں ميں شيطان کی آواز سننے سے ڈراتا ہوں کيونکہ وه تمہارا واضح دشمن ہے ،اور شيطان کے دوست نہ بنو کيونکہ خدا
ان کے متعلق فرماتا ہےشيطان نے ان کے عمل کو ان کيلئے زينت بناديا ہے(اور وه انہيں کہتا ہے:آج تم پر کوئی کامياب
نہيں ہوسکتا اور ميں تمہيں پناه دوں گا۔ مگر جب دوگروه آپس ميں آمنے سامنے ہوئے تو شيطان پشت کرکے بھاگ نکال اور
کہا کہ ميں تم سے بيزار ہوں اور ميں وه چيز ديکھ رہا ہوں جو تم نہيں ديکھ رہے ۔
اب تم اپنی پشتوں کو نيزوں سے سجاؤ گے ،اور اپنے بدنوں کو تلواروں اور تيروں کے سامنے کروگے ،اور بنيادوں کو
توڑوگے۔ پس جو پہلے ايمان نہيں اليا ،اب ايمان اسے کوئی فائده نہ دے گا اور اس کے کردار سے اچھائی نہ ديکھو گے،
اور خدا سب سے زياده جاننے واال ہے۔)امالی ،شيخ طوسی ،ص(١٢١۔
20۔ آنحضرت کا خطبہ اپنے اصحاب کو جنگ کی ترغيب دالنے کے متعلق
روايت ہوئی ہے کہ جب معاويہ عراق کی طرف آيا اور پل منبج کے پاس پہنچا تو امام نے اعالن کروايا  ،اور سب کو اکٹھا
ہونے کو کہا۔ جب لوگ جمع ہوگئے تو امام منبر پر تشريف لے گئے اور خد اکی حمدوثناء کے بعد فرمايا:
اما بعد! خدا نے جہاد لوگوں پر فرض کيا ہے۔ اگرچہ وه اس سے ناخوش ہوں اور مومن مجاہدين سے فرماياصبر کرو ،خدا
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے(۔اے لوگو! اپنے ارمان اور اپنی خواہشوں کو نہيں پاسکتے مگر يہ کہ ناخوش کرنے والی
چيزوں پر صبر کرو۔
مجھے اطالع ملی ہے کہ معاويہ کو معلوم ہوگيا ہے کہ ہم اس کی طرف چل پﮍے ہيں۔ وه بھی ہماری طرف آيا ہے۔ خدا
تمہيں معاف فرمائے۔ تمام کے تمام فوجی چھاؤنی نخيلہ کی طرف چل پﮍوتاکہ سوچيں کہ کيا کيا جائے۔
راوی کہتا ہے کہ امام عليہ السالم يہ کلمات فرمارہے تھے اور ساتھ لوگوں سے دھوکہ کی بھی فکر تھی کيونکہ انہوں نے
جہاد سے سستی کی تھی۔)شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،ج ،١۶ص(٣٨۔
21۔ آنحضرت کا خطبہ اپنے اصحاب کی مذمت ميں
خدا کی قسم!ہم نے کبھی بھی شام والوں کے ساتھ جنگ کرنے ميں پشيمانی يا شک نہيں کيا۔ اب ہم اپنے دشمن کے ساتھ
صبر اور سالمتی کے ساتھ جنگ کريں گے۔ پس سالمتی دشمنی کيساتھ اور صبر مصيبت کے ساتھ مل گئے ہيں ،اور جب تم
)جنگ ِ صفين ميں( ہمارے ساتھ تھے تو اس وقت تمہارا دين تمہاری دنيا کے آگے آگے تھا۔ليکن اب تمہاری دنيا تمہارے دين
کو پيچھے چھوڑے جارہی ہے۔ اس وقت تم ہماے اور ہم تمہارے تھے ليکن اب ہمارے دشمن بن گئے ہو۔
قتل ہونے والے دو گروہوں کے برابر کھﮍے ہو۔ ايک صفين ميں قتل ہونے والے کہ جن پر گريہ کرتے تھے اور ايک
نہروان ميں قتل ہونے والے کہ جن کے انتقام کيلئے طالب ہو۔گريہ کرنے واال ذليل اور انتقام لينے واال انتقام کا طالب ہے۔
معاويہ ہميں اس کام کی طرف بال رہا ہے جس ميں عزت نہيں ہے۔ اب اگر تم موت کيلئے تيار ہو تو اس پر حملہ کرديتے
ہيں ،اور تلوار کی ضربوں کے ساتھ اس پر حکم چالتے ہيں ،اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کی دعوت کو قبول کرليتے
ہيں ،اور اس کی درخواست پر راضی ہوجاتے ہيں۔
ابھی امام کی گفتگو ختم نہيں ہوئی تھی کہ ہرطرف سے آوازيں آنے لگيں کہ ہم زنده رہنا چاہتے ہيں ،ہم زنده رہنا چاہتے
ہيں۔)i۔ اعالم الدين ،ديلمی۔ii۔بحار ،ج ،۴۴ص(۵٠۔
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22۔ آنحضرت کا خطبہ آپ کے اصحاب کے دھوکہ دينے کے متعلق
اميرالمومنين عليہ السالم شہيد ہوگئے تو لوگ آنحضرت کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بابا کے خليفہ
روايت ہے کہ جب
ٔ
اور جانشين ہيں۔ ہم آپ کے پيروکار اور آپ کی اطاعت کرنے والے ہيں۔ ہميں اپنے حکم سے آشنا کريں۔ امام نے فرمايا :خدا
کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو۔ مجھ سے جو بہتر تھا ،اس سے وفا نہيں کی تو ميرے ساتھ کيا وفا کروگے۔ ميں کس طرح
تمہارے متعلق مطمئن ہوجاؤں جبکہ مجھے تم پر اعتماد نہيں ہے۔ اگر سچ کہتے ہو تو ميری اور تمہاری وعده گاه مدائن کا
فوجی کيمپ ہے ،وہاں آجاؤ۔
امام سوار ہوئے اور جو کوئی اراده رکھتا تھا ،امام کے ساتھ سوار ہوگيا اور بہت سے پيچھے ره گئے ،اور اپنے قول سے
وفا نہ کی۔ جيسے
اميرالمومنين عليہ السالم سے دھوکہ کيا تھا ،ايسے ہی امام حسن عليہ السالم کے ساتھ دھوکہ کيا۔ امام
ٔ
اٹھے اور فرمايا:
اميرالمومنين عليہ السالم کو دھوکہ ديا تھا ،اسی طرح
مجھے تم نے دھوکہ ديا ہے ،جيسے مجھ سے پہلے ديا تھا۔ جيسے
ٔ
مجھے بھی ديا۔ ميرے بعد کس امام کے ہمراه جنگ کروگے ،کافروظالم امام کے ہمراه ،اور جو خدا اور خدا کے رسول کے
ساتھ ايک لحظہ بھی ايمان نہيں اليا ،اسالم کو اس نے اور بنی اُميہ نے قبول نہيں کيا۔
مگر تلواروں کے ڈر سے اگرچہ بنی اُميہ کی ايک بوڑھی عورت جس کے منہ ميں دانت نہ ہوں گے ،باقی نہ رہے ،يہ لوگ
رسول خدا نے اسی طرح فرمايا ہے۔
خدا کے دين کو ٹيﮍھا کرتے رہے۔
ِ
اس کے بعد کنده قبيلے سے ايک شخص کو چار ہزار سپاہيوں کے ساتھ معاويہ کی طرف بھيجا اور فرمايا کہ انبار ميں جاکر
پﮍاؤ ڈالو جب تک تيرے پاس حکم نہ آئے،اس وقت تک کوئی کام نہ کرنا۔
اس کے بعد راوی نے ذکر کيا ہے کہ معاويہ نے اس کو طمع و اللچ دے کر اپنی طرف بالليا۔ يہاں تک کہتا ہے کہ يہ
خبرامام تک پہنچی۔ امام اٹھے اورفرمايا :يہ کندی معاويہ کی طرف چالگيا ہے اور ميرے ساتھ خيانت کرگيا ہے۔ ميں نے تم
کو بار بار خبر دی ہے کہ تم ميں وفا نہيں ہے ،اور تم دنيا کے بندے ہو ،اور ميں ايک اور شخص کو بھيجوں گا اور ميں
جانتا ہوں کہ وه بھی ايسا ہی کرے گا ،اور وه ميرے اور تمہارے متعلق خدا کا بھی خيال نہيں کرے گا۔ پس امام نے قبيلہ
مراد سے ايک شخص کو چارہزار کا لشکر دے کر معاويہ کی طرف بھيجا اور لوگوں کے آگے آگے خود آرہے تھے ،اور
اسے با ربار تاکيد فرمارہے تھے ۔ ليکن بﮍی قسميں کھائيں کہ وه ايسا ہرگز نہيں کرے گا۔ امام نے فرمايا کہ وه خيانت کرے
گا۔ پھر راوی امام کے ساتھ اس کی خيانت کو بيان کرتا ہے۔)خرائج ،راوندی  ،ج ،٢ص(۵٧۶۔
23۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ کے اصحاب معاويہ کے ساتھ جاملے
ميرے والد کی تم نے مخالفت کی اور وه تحکيم کے قبول کرنے پر مجبور ہوئے ،حاالنکہ وه اس پرراضی نہ تھے۔ پھر اس
کے بعد تمہيں شاميوں کے ساتھ مقابلے کيلئے باليا ليکن تم نے انکارکيا ،يہاں تک کہ وه اس دنيا سے رخصت ہوگئے۔ اس
کے بعد تم نے ميرے ساتھ بيعت کی کہ جس کے ساتھ ميں صلح کروں ،تم بھی صلح کروگے اور جس کے ساتھ ميں جنگ
کروں ،تم بھی جنگ کرو گے۔ ليکن مجھے اطالع ملی ہے کہ تمہارے بزرگ معاويہ کے ساتھ جاملے اور اس کے ساتھ
بيعت کرلی۔ پس ميں نے تم کو پہچان ليا ہے۔ پس مجھے ميرے دين اور ميری جان کے بارے ميں دھوکہ نہ دو۔)شرح نہج
البالغہ  ،ابن ابی الحديد ،ج،١۶ص(٢٢۔
24۔ آنحضرت کا کوفے ميں صلح سے پہلے خطبہ
اے لوگو! خدا نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ تمہاری ہدايت کی۔ اس چيز کيلئے مدت تھوڑی سی ہے ،اور دنيا کسی اور کے
ہاتھ ميں چلی جائے گی ،اور خداا پنے پيغمبر سے فرماتا ہے)اور تم نہيں جانتے کہ يہ چيز شايد تمہارے لئے آزمائش ہو اور
معمولی سا فائده ہو(۔)طبری ،ايڈيشن  ،٢ص(١۶٧۔
25۔ آنحضرت کا خطبہ جب آپ نے صلح کا اراده کيا
روايت ہے کہ جب معاويہ عراق کی طرف گيا تو امام مقابلے کيلئے تيار ہوئے اور لوگوں کو جہاد کيلئے باليا۔ انہوں نے اس
سے نفرت کا اظہار کيا۔ امام چلے اور ساباط پہنچے ،اور وہاں رات گزاری ۔ دوسرے دن صبح کے وقت اراده کيا کہ اپنے
اصحاب کا امتحان ليں ،اور اپنے متعلق ان کی فرمانبرداری کو جان ليں تاکہ دوستوں اور دشمنوں کا پتہ چل جائے ،اور
سوچ سمجھ کر معاويہ کے مقابلے ميں آئيں۔ حکم ديا کہ لوگوں کو بالؤ۔
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جب لوگ جمع ہوگئے تو آپ منبر پر تشريف لے گئے اور اس طرح فرمايا :تمام تعريفيں ﷲ کيلئے ہيں۔ اس وقت جب تعريف
کرنے واالتعريف کرتا ہے  ،اور گواہی ديتا ہوں کہ اس کے عالوه کوئی عبادت کے الئق نہيں۔ جب گواہی دينے واال گواہی
ديتا ہے ،اور گواہی ديتا ہوں کہ محمد ﷲ کے بندے اور رسول ہيں ،اور ان کو حق کے ساتھ بھيجا ہے ،او ر اپنی وحی پر
امين بنايا ہے۔
اما بعد! خدا کی قسم! ميں اميد رکھتا ہوں اور خدا کی مہربانی اور لطف کے صدقے بہترين نصيحت کرنے واال بنوں۔ کبھی
بھی کسی مسلمان کے بارے ميں دل ميں بغض نہيں رکھتا ،اور کسی کے متعلق بھی ميرا اراده اور نيت بُری نہيں ہے ،اور
جو تم اتفاق و اتحاد ميں بُرا سمجھتے ہو ،وه اس سے بہتر ہے جو تفرقہ ميں ہے۔
وه چيز جو ميں تمہارے متعلق جانتا ہوں ،اور چاہتا ہوں وه اس سے بہتر ہے جو تم چاہتے ہو۔ پس ميری نافرمانی نہ کرو،
اور ميرے مشوره کو حقير نہ جانو۔ خدا مجھے اور تمہيں بخش دے ،اور ہميں اس کی طرف ہدايت فرمائے جو وه چاہتا ہے۔
راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ايک دوسرے کی طرف ديکھا اور کہا :اس گفتگو سے ان کی مراد کيا ہے؟ کچھ نے کہا کہ
ہمارے خيال ميں چاہتے ہيں کہ معاويہ کے ساتھ صلح کر ليں ،اور حکومت اس کے سپرد کرديں۔ پس انہوں نے کہا کہ خدا
کی قسم! وه کافر)نعوذباﷲ( ہوگيا ہے۔ يہ کہہ کران کے خيمے پر حملہ کرديا ،اور اسے لوٹ ليا ،يہاں تک کہ ان کے بيٹھنے
واال فرش بھی نيچے سے کھينچ ليا۔)حديث کے آخر تک(۔)کشف الغمہ ،ج ،١ص(۵٢٩۔
26۔ آنحضرت کا خطبہ جب زخم ٹھيک ہوا
اے کوفہ والو! اپنے ہمسائے اور مہمانوں کے متعلق خدا سے ڈرو ،اور ا س اہل بيت کے متعلق خدا سے ڈرو کہ جن سے
خدا نے رجس کو دور رکھا ہے اور پاک و پاکيزه کرديا ہے۔) طبری ،ايڈيشن ،٢ص(١۶٨۔
27۔ معاويہ کے ساتھ صلح کے وقت آنحضرت کا خطبہ
امام سجاد عليہ السالم سے منقول ہے ،جب امام حسن عليہ السالم نے معاويہ کے ساتھ صلح
کرنے کا اراده کيا تو اپنے گھر سے نکلے اور اس سے مالقات کی۔ جب دونوں جمع ہوئے تو معاويہ منبر پر گيا اور حکم
دياکہ امام ايک زينہ اس سے نيچے بيٹھيں۔ پھر معاويہ نے يہ گفتگو کی:
اے لوگو! يہ علی اور فاطمہ کا بيٹا حسن ہے اور يہ ہميں خالفت کے الئق جانتا ہے ،اور اپنے آپ کو اس کے الئق نہيں
جانتا ،اور آيا ہے تاکہ اپنے اختيار سے صلح کرے۔
پھر کہا  :اے حسن ! اٹھو۔ امام اٹھے اور اس طرح گفتگو فرمائی:
تمام تعريفيں اس خد اکيلئے ہيں جو فراوان نعمتوں کی وجہ سے اور بالؤں اور مصيبتوں کو دورکرنے کی وجہ سے جاننے
الئق حمد ہے۔ ايسے بندے جو اس کے وجود کا اعتراف کرتے ہيں ،اس
واالہے ،اور نہ جاننے والوں کيلئے قابل تعريف اور
ِ
وجہ سے کہ وه اپنی جاللت اور بزرگی کی وجہ سے وہم و گمان سے دور ہے ،اور وہم اس تک پہنچ نہيں سکتے۔ اپنی
مخلوقات کی فکروں ميں آنے سے اور عقل مندوں کے احاطہ سے بلند ہے ،اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی
عبادت کے الئق نہيں ہے۔ اپنی خدائی ،اپنے وجود اور وحدانيت ميں اکيال ہے ،بے نيازہے ،اس کا کوئی شريک نہيں ہے،
ايسا اکيالہے کہ اُسے مددگار کی ضرورت نہيں ہے۔
اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ محمد اس کا بنده اور رسول ہے۔ اسے اس نے چنا اور منتخب کيا ہے ،اور اس سے راضی ہوا
ہے ،اور اسے بھيجا تاکہ حق کی طرف بالئے۔جس چيز سے خدا کے بندے ڈرتے ہيں ،اس سے ڈرانے واال ہے ،اور جس
چيز سے گنہگاروں کی اُميد ہے ،اس کی خوشخبری دينے واال ہے۔ پس امت کو اس نے نصيحت کی اور اپنے پيغام کو انجام
ديا ،اور لوگوں کيلئے ان کے عمل و درجات واضح کئے۔ايسی گواہی کہ اسی عقيده پر مروں اور زنده اٹھوں اور اسی کے
ساتھ قيامت کے دن نزديک رہوں اور خوش رہوں ،اور ميں تنہا ہوں۔
اے خدا کے بندو! اور تم دل اور کان رکھتے ہو ،غوروفکر کرو۔ ہم وه اہل بيت ہيں کہ جن کو خدا نے اسالم کے ساتھ عزت
اور احترام ديا ،اور ہميں چنا اور منتخب کيا ،اور ہميں رجس سے دور رکھا اور پاک و پاکيزه کرديا ،اور رجس وہی شک و
تردد ہے ۔ ہم کبھی بھی اس خدا اور دين کے بارے ميں شک نہيں کرتے اور ہميں ہر گمراہی اور رجس سے پاک کيا جبکہ
ہم آدم سے پہلے ،ہم خدا کيلئے خالص تھے ،اور يہ خدا کی طرف سے ايک نعمت ہے۔ لوگوں کے درميان جب بھی دو
گروہوں  ،جن ميں ہم ہوں ،تو ان ميں خدا ہميں بہترين قرار ديتا ہے۔
کتنے زمانے اور صدياں گزرگئيں ،يہاں تک کہ خدا نے محمدصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو پيغمبربناکر بھيجا اور رسالت
کيلئے چنا ،اور ان پر کتاب نازل فرمائی ،اور پھر انہيں حکم ديا کہ لوگوں کو خدا کی طرف بالئيں۔ ميرے والد سب سے
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پہلے وه شخص تھے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی بات کو قبو ل کيا اور سب سے پہلے شخص ہيں جو ان کے ساتھ
ايمان الئے ،اور خدا اور خدا کے رسول کی تصديق کی۔
اورخدا اس کتاب ميں جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ،اس طرح فرماتا ہے)کيا وه شخص جس کے ساتھ اس کے خدا کی
طرف سے نشانی ہو ،اور وه شخص جس کے ساتھ اس کے خدا کی طرف سے شاہد اور گواہی دينے واال ہو( ،پس خدا کا
رسول وه ہے جس کے ساتھ خدا کی نشانی ہے ،اور ميرے والد وه ہيں کہ جو اس کے ساتھ تھے۔
اور حج کے دوران سورئہ برأة کی تالوت کرے تو فرمايا :اے علی ! مجھے حکم ديا گيا ہے کہ يہ لکھی ہوئی سورة يا تو
رسول خدا سے ہے اور
ميں خود لے کر جاؤں اور يا وه لے کر جائے جو مجھ سے ہو ،اور تو مجھ سے ہے۔ پس علی
ِ
رسول خدا علی سے ہيں۔
ِ
اور پيغمبر اسالم نے جب علی اور ان کے بھائی جعفر بن ابی طالب اور ان کے غالم زيد بن حارث کے درميان فيصلہ کيا تو
علی کے متعلق فرمايا:اے علی ! بہرحال تو مجھ سے ہے اور ميں تجھ سے ہوں ،اور تم ميرے بعد ہر مومن کے سرپرست
ہو۔ پس ميرے والد پيغمبر اسالم کی تصديق کرنے والوں ميں سے سب سے پہلے تھے ،اور ان کی حفاظت اپنی جان کے
ساتھ کی۔
رسول خدا انہيں ہرجگہ پر ترجيح ديتے تھے ،اور ہر مشکل کام کيلئے انہيں بھيجتے تھے کيونکہ ان پر اعتماد اور
پھر
ِ
اطمينان تھا ،اور يہ اس لئے تھا کہ وه خدا اور اس کے رسول کے خير خواه تھے۔خدا اور رسول کے نزديک ترين شخص
تھے ،اور خدا فرماتا ہے):آگے جانے والے آگے چلے گئے ہيں اور وہی بارگا ِه خدا ميں مقرب ہيں(۔
پس ميرے والد خدا اور رسول کی طرف سب سے آگے جانے والے تھے ،اور نزديک ہونے والوں ميں نزديک ترين تھے،
اور خدا فرماتا ہے):کہ برابر نہيں ہيں وه لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے تھے اور جنگ لﮍتے رہے بلکہ وه بلند
درجات کے مالک ہيں(۔ پس ميرے والد يہی اسالم النے والے اور ايمان والے ہيں ،اور سب سے پہلے خد اور رسول کی
طرف ہجرت انہوں نے کی ،اور رسولِخدا کے ساتھ جاکر ملے ،اور سب سے پہلے شخص ہيں جنہوں نے سرمايہ سے را ِه
خدا ميں خرچ کيا۔
خدا فرماتا ہے):اور وه لوگ جو بعد ميں آئے ہيں او ر کہتے ہيں اے خدا! ہميں اور ہمارے ان بھائيوں کو جو ہم سے پہلے
ايمان الئے ہيں ،بخش دے،اور ہمارے دلوں ميں ايمان النے کے متعلق کينہ پيد انہ کر ،اے خدا! تو بے شک مہربان اور رحم
کرنے واال ہے(۔
رسول خدا کے ساتھ ايمان النے
پس امت کے سارے افراد ان کيلئے بخشش کی دعا کرتے ہيں کيونکہ وه سب سے پہلے
ِ
والے ہيں ،اور ان سے پہلے کوئی ايمان نہ اليا ،اور خدا فرماتا ہے):مہاجرين اور انصار ميں سب سے سبقت لے جانے
والے اور وه جنہوں نے نيکی کے ساتھ پيروی کی(۔پس علی آگے جانے والوں ميں سے سبقت لے جانے والے ہيں ،اور پس
جس طرح خدا نے آگے جانے والوں کو چھوڑ جانے والوں اور پيچھے ره جانے والوں پر فضيلت دی ہے۔
اور خدا فرماتا ہے ):کيا تم حاجيوں کو پانی پالنا اور مسجد الحرام کی تعمير کو خدا اور قيامت کے دن کے ساتھ ايمان النے
والوں اور خدا کے راستے ميں جہاد کرنے کو برابر قرار ديتے ہو؟ بے شک وه را ِه خدا کے مجاہد تھے(۔ يہ آيت ان پر اُتری
ہے۔
رسول خدا کی دعوت کو قبول کيا۔ان کے چچا حمزه اور ان کے چچا کے بيٹے جعفر تھے ،اور يہ
ان لوگوں ميں جنہوں نے
ِ
دونوں بہت سے اصحاب کے درميان شہيد ہوئے۔خدا ان دونوں سے راضی ہے۔
خدا نے ان شہداء ميں سے حضرت حمزه کو سيد الشہداء قرار ديا ،اور جعفر کيلئے دوپَر پيدا کئے کہ جدھر چاہيں فرشتوں
کے ساتھ پرواز کريں۔ يہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے ،اس قرابت کی خاطر جو رسول کے ساتھ تھی۔
نماز جنازه ميں ستر تکبيريں پﮍھيں۔
اور پيغمبر اسالم نے باقی شہداء ميں سے حضرت حمزه کيلئے
ِ
رسول خدا کی نيک بيويوں کيلئے دو اجر اور بد بيويوں کيلئے دوگنا عذاب قرار ديا ہے ،اور يہ سزا اور
خدا نے اسی طرح
ِ
رسول خدا کی رشتہ داری کی وجہ
عذاب ميں اضافہ
ِ
سے ہے۔
رسول خدا کی مسجد ميں ايک رکعت نماز پﮍھنے کو باقی مساجد ميں ہزار رکعت نماز کے برابر قرار ديا ہے۔مکہ ميں
اور
ِ
رسول خدا کے
کہ
ہے
لئے
اس
صرف
فضيلت
يہ
اور
ہے،
کی
ابراہيم
حضرت
خليل
کے
خدا
جو
ه
عالو
کے
الحرام
مسجد
ِ
نزديک بﮍی عزت ہے۔
رسول خدا! آپ پر درود
اور خدا نے اپنے نبی پر درود پﮍھنے کو تمام مومنوں پر واجب کيا ہے،اور مومنوں نے کہا :اے
ِ
کس طرح پﮍھا جائے تو فرمايا کہ کہو:اے خدا! محمد اور اس کی آل پر درود بھيج۔ پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ خدا کے

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

نبی کے ساتھ ہم پر بھی درود بھيجے۔
اور خدا نے غنيمت کا خمس اپنے نبی پر حالل کيا ہے ،اور اپنی کتاب ميں اس کو ان کيلئے واجب قرار ديا ہے۔ اس پر
صدقہ حرام کيا ہے اور ہم پر بھی حرام ہے۔ پس تمام تعريفيں اس کيلئے ہيں کہ جس چيز ميں اپنے نبی کو داخل کيا اور ہميں
بھی داخل کيا ،اور جس چيز سے اپنے نبی کو پاک و صاف رکھا ،ہميں بھی پاک و صاف رکھا ،اور يہ عزت ہے جو خدا
نے ہميں اپنے نبی کے ساتھ عطا فرمائی ہے ،اور ايسی فضيلت ہے کہ ہميں اس کے ذريعے سے دوسروں پر برتری دی
ہے۔
اہل کتاب نے محمد کا انکار کيا اور ان سے استدالل و دليل کو طلب کيا تو خدا نے فرمايا):ان سے کہہ دو کہ تم
جب
اور
ِ
اپنے بيٹے لے آؤ ،ہم اپنے بيٹے لے آتے ہيں ،تم اپنی عورتوں کو لے آؤاور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہيں ،تم اپنی جانوں
کو لے آؤ ،ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہيں،پھر قسم دے کر مباہلہ کرتے ہيں ،اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہيں(۔خدا نے
لوگوں ميں سے اپنی جان کی جگہ ميرے والد علی اور بيٹوں کی جگہ مجھے اور ميرے بھائی کو اور عورتوں کی جگہ
ميری والده فاطمہ کو ليا۔پس ہم ان کے کان ،خون اور جان ہيں۔ ہم ان سے ہيں اور وه ہم سے ہيں۔
اور خدا فرماتا ہے):سوائے اس کے نہيں کہ خدا چاہتا ہے ،اے اہل بيت ! تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہيں پاک و
پاکيزه رکھے(۔
رسول خدانے ميرے بھائی ،ميری والده اور ميرے والد کوجمع کيا اور اپنے ساتھ ہم سب کو ِام
جب يہ آيت نازل ہوئی تو
ِ
مخصوص
کيلئے
سلمہ
ام
دن
جو
ہوا
دن
اس
ميں
حجره
کے
سلمہ
ام
کام
يہ
سلمہ کی عبا ميں ليا اور
تھا۔رسول خدا نے
ِ
ِ
ِ
فرمايا:اے پروردگار! يہ ميرے اہل بيت ہيں اور ميرا خاندان ہے۔ پس ان سے رجس اور نجاست کو دور رکھ اور انہيں پاک و
پاکيزه رکھ۔
ِام سلمہ نے عرض کی :کيا ميں بھی ان کے ساتھ داخل ہوجاؤں يا رسول ﷲ؟آپ نے فرمايا کہ خدا تم پر رحمت فرمائے  ،تو
نيکی کے راستے پر ہے اور نيکی کی طرف جارہی ہے۔ ميں تم سے راضی ہوں ليکن يہ بات ميرے اور ان کے ساتھ خاص
ہے۔
طلوع فجر سے پہلے ہمارے پاس آياکرتے تھے اور فرماتے
رسول خدا اس واقعہ کے بعد جب تک زنده رہے ،ہر روز
پھر
ِ
ِ
تھے کہ خدا تم پر رحمت کرے کہ خدا چاہتا ہے کہ اے اہل بيت ! تم سے رجس و پليدی کو دور رکھے اور تمہيں پاک و
پاکيزه رکھے۔
رسول خدا نے حکم فرمايا ہے کہ جو دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہيں ،ان سب کو بند کردو ،سوائے علی کے
اور
ِ
دروازے کے۔انہوں نے اعتراض کيا ۔آپ نے فرمايا کہ نہ ميں نے تمہارے دروازے بند کروائے اور نہ اپنی مرضی سے
علی کا دروازه کھال رکھا ہے۔ ميں تو وحی کا پابند ہوں۔ خدا نے مجھے دروازے بند کرنے کا حکم ديا اور علی کا دروازه
رسول
کھال رکھنے کا حکم ديا۔ اس واقعہ کے بعد کوئی بھی احتالم کی حالت ميں مسجد نبوی ميں داخل نہ ہوا ،اور سوائے
ِ
خدااور ميرے والد علی کے کسی کيلئے مسجد ميں اوالد پيدا نہيں ہوئی ،اور يہ خدا کی طرف سے ہمارے لئے عزت اور
رسول خدا کے گھر
فضيلت ہے جس کو اس نے ہمارے ساتھ خاص کيا ہے ،اور يہ ميرے والد کے گھر کا دروازه ہے جو
ِ
کے دروازے کے ساتھ مسجد ميں مال ہوا ہے۔
رسول خدا کی منزلوں کے درميان واقع ہے اور يہ اس لئے کہ خدا نے اپنے رسول سے فرمايا کہ مسجد
اور ہماری منزل
ِ
بنائے۔
پيغمبر نے اس کے اردگرد دس گھربنائے۔ نو گھر اپنے بچوں اور بيويوں کيلئے اور دسواں گھر جو ان نو کے درميان تھا،
ميرے والد علی عليہ السالم کيلئے بنايا ،اور وه اب بھی موجودہے۔پس اس کا گھر پاک و پاکيزه مسجد ہے ،اور وه)علی (
،خدا فرماتا ہے کہ اہل بيت سے ہے۔ پس ہم اہل بيت ہيں ،اور ہم وه ہيں جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا ہے او رپاک و
پاکيزه بناياہے۔
اے لوگو! اگر ہم يہاں پر عرصہ دراز تک کھﮍے رہيں ،اور وه چيزيں جو خدا نے ہميں عطا کی ہيں اور اپنی کتاب ميں جو
فضيلت ہمارے ساتھ خاص کی ہے ،اور جو چيزيں اس کے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہماری شان ميں بيان
ہوئی ہيں ،ذکر کرنا شروع کريں تو ہم گن نہيں سکتے۔ ميں خوشخبری دينے والے اور ڈرانے والے اس نبی کا بيٹا ہوں جو
روشن چراغ ہے۔ وه ايسا نبی ہے جس کو خدا نے تمام کائنات کيلئے رحمت بنا کر بھيجا ہے اور ميرے والد مومنوں کے
سرپرست اور ہارون کی مثل ہيں۔
معاويہ بن صخر خيال کرتا ہے کہ ميں اسے خالفت کے الئق اور اپنے آپ کو اس کے اہل نہيں جانتا۔ پس معاويہ جھوٹ
ب خدا ميں اور نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی زبان ميں سب لوگوں سے افضل ہيں۔ مگر يہ کہ
بولتا ہے۔ خدا کی قسم!ہم کتا ِ
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ت پيغمبر سے لے کر اب تک حالت ِخوف و ہراس ميں ہيں اور مظلوم ہيں ،اور ہمارا حق ضائع ہوا ہے۔
ہم اہل بيت  ،وفا ِ
خدا ہمارے اور ان لوگوں کے درميان فيصلہ کرنے واال ہے جنہوں نے ہمارے حق کو ضائع کيا اورہم پر مسلط ہوئے ،اور
لوگوں کو ہمارے خالف بھﮍکايا ،اور ہمارا حصہ جو غنيمت اور بغير جنگ کے مال ملتا تھا،اور جس کا قرآن ميں تذکره
ہے ،ہم سے روک ديا ،اور ہماری والده کی وراثت)جاگيرفدک(ہمارے والد سے لے لی۔
ہم کسی کا نام نہيں ليتے ليکن ميں خدا کی مضبوط قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وه لوگ خدا ور اس کے رسول کی بات کو
غور سے سنتے تو آسمان ان پر بارش برساتا اور زمين ان کو اپنی برکتيں عطا کرتی ،اور کبھی دو تلواريں آپس ميں نہ
ٹکراتيں ،اور لو گ آرام و خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ،اور اس وقت تو بھی اس خالفت کی طمع نہ کرتا۔
حکم خدا کو پيچھے چھوڑ ديا اور اسے جﮍ سے اکھيﮍ کر پيچھے رکھ ديا تو قريش نے خالفت ميں
ليکن جب لوگوں نے
ِ
جھگﮍا شروع کرديا ،اور اسے ايک گيند کی طرح ايک دوسرے کی طرف پھينکنا شروع کرديا ،يہاں تک کہ تو اور تيرے
بعد تيرے ساتھی اس اللچ و طمع ميں پﮍگئے۔
رسول خدانے فرمايا :لوگ کبھی بھی کسی ايسے کو اپنا رہنما نہيں بناتے جس سے بﮍھ کر کوئی اور بھی ان ميں موجود
اور
ِ
ہو۔ اگر ايسا کريں گے تو تباہی کی طرف جائيں گے ،اور پھر اسی کی طرف آئيں گے جو سب سے بہتر تھا۔ بنی اسرائيل نے
موسی کے بھائی اور خليفہ تھے ،کو چھوڑ کر بچھﮍے کی پوجا شروع
موسی کے اصحاب تھے ،ہارون جو
جو حضرت
ٰ
ٰ
موسی کا خليفہ ہے۔
کردی اور سامری کی بات ماننے لگے حاالنکہ وه جانتے تھے کہ ہارون
ٰ
رسول خدا نے ميرے والد علی عليہ السالم کے متعلق فرمايا کہ علی کی نسبت ميرے ساتھ ايسے ہے
اور اس امت نے سنا کہ
ِ
موسی کے ساتھ۔ مگريہ کہ ميرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
جيسے ہارون کی
ٰ
اور
رسول خدا کو اس امت نے ديکھا کہ غدير خم ميں ان کوامامت کيلئے منصوب کيااور ان باتوں کو سنا کہ ميرے والد کے
ِ
رسول خدا
اور
ديں،
پيغام
يہ
کو
لوگوں
موجود
پر
حاضرين
کہ
تھا
ديا
حکم
پھر
اور
تھی،
کی
بات
کی
واليت
نے
انہوں
لق
متع
ِ
قوم کے ڈر سے شہر سے نکلے اور نماز کی طرف چلے گئے۔ جب قوم نے ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کا اراده کيا تھا ،اور
يہ اس وقت تھا جب آنحضرت ان کو حق کی طرف بال رہے تھے ليکن ساتھ موجود نہ تھے۔ اگر ساتھ موجود ہوتے تو ان
کے ساتھ جنگ کرتے۔
ميرے والد نے بھی جنگ نہ کی اور اپنے اصحاب کو قسم دی اور ان سے مدد طلب کی ليکن کسی نے ان کی مدد نہ کی،
اور ان کی فرياد نہ سنی۔ اگر ساتھی اور دوست ہوتے تو کبھی بھی جنگ سے پيچھے نہ ہٹتے۔ خدا نے انہيں آرام و سکون
ميں رکھا ہوا ہے جيسے اپنے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو آرام اور سکون ميں رکھا ہوا ہے۔
لوگوں نے مجھے رسوا کيا ،اس لئے اے حرب کے بيٹے!ميں نے تيرے ساتھ صلح کی ہے۔ اگر ميرے ساتھ ہوتے جو
مجھے تجھ سے بچا سکتے تو ميں ہرگز تجھ سے صلح نہ کرتا ،اور خدا نے ہارون کو اس وقت سکون و آرام کے ساتھ
رکھا جب لوگوں نے اسے کمزور کرديا تھا ،اور اس کے دشمن اسی طرح ہيں۔
اور ميرے والد بزرگوار خدا کی طرف سے سکون و آرام ميں ہيں۔ اس وقت جب لوگوں نے ہميں چھوڑ ديا اور ايک دوسرے
کی بيعت کرلی ،اور ہمارے ساتھی موجود نہ تھے ،اور يہ طريقہ اور مثاليں ايک دوسرے کے بعد آرہے ہيں۔
اے لوگو!اگر پوری کائنات ميں گھوم لو تو تم ميرے اور ميرے بھائی کے عالوه کسی اور کو نہيں پاؤ گے جس کا نانا پيغمبر
ہو ،والد وصی ہو۔ پس خدا سے ڈرو اور مطلب کے بيان کے بعد گمراه نہ ہوجاؤ۔ تم نے اس طرح کيسے کرديا؟ تم سے اس
کی توقع نہ تھی۔ خبردار ميں نے اس شخص )معاويہ کی طرف اشاره کيا( سے صلح کی ہے ،شايد يہ تمہارے لئے ايک
امتحان ہو ،اور تھوڑی مدت کيلئے فائده مند ہو۔
اے لوگو! کسی کو اس لئے بُرا نہيں کہاجاتا کہ اس نے اپنا حق کسی کو ديديا ہے بلکہ بُرا تو اس کو بننا چاہئے جو ظلم کے
ساتھ کسی کا حق چھين لے۔ ہر اچھا کام فائده دينے واال ہے اور غلط کام کرنے والوں کو وه نقصان ديتا ہے۔ ايک مسئلہ پيش
آيااورسليمان سمجھ گيا ،اور سليمان کو فائده پہنچااور داؤد کو نقصان نہ پہنچا۔
مومن
داری
رشتہ داری تو مشرک کو ہی فائده ديتی ہے حاالنکہ خدا کی قسم! يہ رشتہ
رسول خدا نے
ہے۔
ديتی
فائده
زياده
کو
ِ
اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت فرمايا کہ کہو خدا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔تاکہ قيامت کے دن تمہاری
شفاعت کروں۔
يہ بات کبھی بھی پيغمبر نہ کہتے اور کبھی بھی شفاعت کا وعده ان کے ساتھ نہ کرتے اگر اپنے چچا کی طرف سے از لحاظ
مطمئن نہ ہوتے ،اور اس طرح کی بات پيغمبر نے ہمارے جد )ابوطالب ( کے عالوه کسی سے نہ کی۔خدا فرماتا ہے):ايسے
لوگوں کيلئے تو يہ نہيں ہے جو برے کام کرتے رہے اور جب موت کا وقت آيا تو کہتے ہيں کہ اب ہم توبہ کرتے ہيں ،اور نہ
ان کے لئے توبہ ہے جو کفر کی حالت ميں مرجائيں۔ ان کيلئے دردناک عذاب تيار کررکھا ہے(۔
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اے لوگو! سنو اور غورکرو۔ ﷲ سے ڈرو اور ہماری طرف رجوع کرو۔ دور کی بات ہے کہ تم حق کی طرف رجوع
کروکيونکہ حال يہ ہے کہ گمراہی نے تمہيں زمين پر دے مارا ہے۔ سرکشی اور بغاوت و انکار نے تمہيں گھير رکھا ہے۔ آيا
تمہيں اس پر مجبور کريں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو ،سالم ان پر جو ہدايت کی پيروی کرتے ہيں۔)بحار ،ج،١٠
ص(١٣٨۔
28۔ آنحضرت کا صلح کرنے کے بعد خطبہ
اے عراق والو! ميں تين چيزوں کے بارے ميں تمہيں عيب دار ٹھہراتا ہوں۔ تمہارا ميرے والد کو قتل کرنا،مجھے زخمی
کرنا اور ميرے مال کو لوٹنا۔)مناقب آل ابی طالب  ،ابن شہر آشوب ،ج ،٣ص(١٩٣۔
29۔ آنحضرت کا خطبہ معاويہ کے ساتھ صلح کرنے کے سبب کے متعلق
روايت ہے کہ جب صلح انجام پاگئی اور کام مکمل ہوگيا تو معاويہ نے امام حسن عليہ السالم سے درخواست کی کہ لوگوں
سے بات کريں او ر بتائيں کہ معاويہ کے ساتھ صلح کرلی ہے ،اور حکومت اس کے سپرد کر دی ہے۔
امام عليہ السالم نے معاويہ کی بات کو مان کر تمام جمع شده لوگوں کے اجتماع ميں خطبہ پﮍھا۔ شروع ميں خدا کی حمدوثناء
کی اور اس کے رسول پر درود بھيجا ،اور يہ ان کی گفتگو کا حصہ ہے کہ فرمايا:
ٰ
تقوی ہے ،اور سب سے بﮍی غلطی اور حماقت گناه ہے۔ اگر تم پوری کائنات ميں ايسا
اے لوگو! سب سے بﮍی عقل مندی
شخص تالش کرنا چاہو جس کا نانا خدا کا رسول ہو تو ميرے اور ميرے بھائی حسين عليہ السالم کے عالوه کسی کو نہيں پاؤ
رسول خدا کے ذريعے سے تمہاری ہدايت کی او تمہيں گمراہی سے بچايا ،اور
گے ،اور تم جانتے ہو کہ خدا نے ميرے نانا
ِ
جہالت اور بے علمی سے نجات دی ،اور ذات اور رسوائی کے بعد تمہيں عزت دی اور تمہاری افرادی کمی کے بعد تمہيں
زياده کرديا۔
اور معاويہ اس حق کے متعلق ميرے ساتھ جھگﮍا کررہا ہے جو ميرا حق ہے اور ميں نے اس اپنے حق کو امت کی
مصلحت اور فتنہ و فساد کے ختم کرنے کيلئے چھوڑ ديا ہے ،اور تم نے ميرے ساتھ بيعت کی تھی کہ ميں جس کے ساتھ
صلح کروں گا ،تم اس کے ساتھ صلح کروگے اور ميں جس کے ساتھ جنگ کروں گا ،تم اس کے ساتھ جنگ کروگے۔ پس
ميرا فيصلہ يہ ہے کہ معاويہ کے ساتھ صلح کرلوں اور اپنے اور اس کے درميان جنگ کی حالت کو ختم کردوں ،اور ميں
نے اس سے صلح کرلی ہے کيونکہ ميں نے خونريزی کرنے سے اس سے بچنا بہتر سمجھا ہے ،اور اس کام سے ميرا اراده
تمہارا فائده اور تمہاری بقاء ہے۔)کشف الغمہ ،ج ،١ص(۵۶۶۔
30۔ صلح کرنے کے بعد آنحضرت کا اپنے والد گرامی کی فضيلت ميں خطبہ
روايت ہے کہ جب امام عليہ السالم نے صلح کرلی تو معاويہ نے امام سے درخواست کی کہ خطبہ پﮍھيں۔ امام نے انکار کيا۔
امام کو قسم دی کہ ضرور خطبہ ديں۔ امام کيلئے ايک جگہ تيار کی گئی۔ امام اس کے اوپر گئے اور فرمايا:
تمام تعريفيں اُس خدا کيلئے ہيں جو اپنی مملکت ميں ايک ہے ،اور خدائی ميں تنہا ہے۔ جسے چاہتا ہے بادشاه بناديتا ہے اور
جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی لے ليتا ہے۔ تمام تعريفيں اُس خدا کيلئے ہيں جس نے ہمارے مومنوں کو عزت بخشی ہماری
وجہ سے اور ہماری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو شرک سے نکاال ،اور تمہارے ايک دوسرے گروه کے خون بہانے سے
حفاظت کی۔ پس ہمارا امتحان پہلے اور اب تمہارے پاس ايک بہترين امتحان ہے۔ چاہے شکرگزار بنو يانافرمان۔
اے لوگو! علی کا خدا علی سے زياده جاننے واال ہے۔ جب اس نے علی عليہ السالم کو اپنی طرف باليا اور اسے اپنی
فضيلت کے ساتھ خاص فرمايا کہ تم اس جيسا نہ پاسکوگے اور اس کی مثل ديکھ نہ سکو گے۔
بہت دور ہے  ،بہت دور ہے ،کتنے کاموں کو تم نے مشکل بنايا ہے ،پھر خدا نے تمہيں اس پر کامياب کيا ،حاالنکہ وه
تمہارے ساتھ بيٹھتا تھا۔ تمہارے ساتھ بدر ميں جنگ لﮍی اور مٹی مال پانی تمہيں پاليا ،اور کﮍوا پانی تمہيں پاليا ،اور تمہيں
ذليل کيا ،اور تمہيں غمگين کيا۔ پس اس کے بغض سے تم اپنے آپ کو مالمت نہيں کرتے۔
خدا کی قسم! جب تک پيغمبر خدا کی امت کے رہنما اور رہبر بنی اُميہ سے ہيں ،يہ امت کسی مقام تک نہيں پہنچ سکتی۔
تمہاری طرف ايسا فتنہ اور آزمائش بھيجی گئی ہے کہ اس سے بچ نہ سکو گے۔ يہاں تک کہ تمہيں ظالم لوگوں کی اطاعت
کی وجہ سے اور شيطانوں کی طرف سے پناه لينے کی طرف سے ہالک کرديا جائے۔پس وه جو ہوچکا  ،وه جو پست افکار
اور بُرے ميالن و رغبت کی وجہ سے انجام پائے گا ،اور ميں اس کے انتظار ميں ہوں۔ ان سب کا حساب خدا پر چھوڑتا
ہوں۔
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پھر فرمايا:
اے اہل کوفہ! کل تم سے وه جدا ہوا ہے جو خدا کے تيروں ميں سے ايک تير تھا ،اور خد اکے دشمنوں کو مارنے واال اور
قريش کے بﮍے لوگوں کو تباه اور برباد کرنے واال تھا۔ ہميشہ اس نے قريش کے بﮍے بﮍے لوگوں کو اپنے اختيار ميں
رکھا ،اور وه اس سے خوف و ہراس ميں رہتے تھے۔ خدا کے احکام ميں اسے کوئی مالمت نہ کرسکا ،اور خدا کے مال
سے اس نے کوئی چيز چوری نہيں کی ہے ،اور خدا کے دشمنوں کے مقابلہ ميں جنگ سے کبھی بھاگا نہيں۔ تمام قرآن اس
کو ديا گيا۔ اس خدا نے اسے باليا اور پس اس نے جواب ديا۔ خدا نے اس کی رہنمائی فرمائی ،اس نے اتباع کی۔ خدا کے
معامالت ميں سرزنش اور بُرا بھال کہنے والوں کی سرزنش سے خوف نہيں کھاتا تھا۔ پس خدا کا درود اور رحمت اُس پر
ہو۔)شرح نہج البالغہ ،ابن ابی الحديد ،ج ،١۶ص(٢٨۔

صحيفہ امام حسن عليہ السالم
31۔ آنحضرت کا اپنی فضيلت کے متعلق خطبہ
روايت ہے کہ جب معاويہ کوفہ آيا تو چند دن وہاں رہا۔ جب بيعت کی رسومات ختم ہوگئيں تو منبر پر گيا اور لوگوں کيلئے
اميرالمومنين عليہ السالم اور امام حسن عليہ السالم کو گالياں ديں۔ امام حسين عليہ السالم وہاں موجود تھے ،اٹھنا
خطبہ پﮍھا۔
ٔ
چاہا کہ اس کا جواب ديں۔ امام حسن عليہ السالم نے ان کا ہاتھ پکﮍا اور انہيں بٹھا ديا ،اور خود کھﮍے ہوئے اور فرمايا:
اے علی کا نام لينے والے! ميں حسن ہوں اور اس کا بيٹا ہوں  ،اور تو معاويہ ہے ،تيرا باپ صخر ہے۔ميری والده فاطمہ ہيں،
رسول خدا ہے۔اور تيرا نانا حرب ہے۔ ميری نانی خديجہ ہيں اور تيری نانی نشيلہ ہے۔
اور تيری ماں ھنده ہے ،اور ميرا نانا
ِ
خد العنت کرے تجھ پر اور تجھ ميں سے اس شخص پر جس کی شہرت کم تر ،حسب پست تر ،شر ميں پہل کرتا ہو ،اور کفر
و نفاق ميں پرانا ہو۔)کشف الغمہ ،ج ،١ص(۵۴٢۔
32۔ آنحضرت کا خطبہ اپنی اور اپنے والد کی شان ميں
روايت ہے کہ جب معاويہ کوفہ ميں وارد ہوا تو اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسن عليہ السالم لوگوں کے نزديک بﮍا
مقام رکھتے ہيں۔ اگر تو حکم دے کہ تم منبر کے نيچے والے زينے پر بيٹھو تو ان کيلئے گفتگو کرنا مشکل ہوجائے گی ،اور
لوگوں کے دل ميں ان کی عزت ختم ہوجائے گی۔ معاويہ نے اس بات سے انکار کيا ليکن لوگوں نے ضد کی تو معاويہ نے
ايسا ہی کيا۔ امام حسن معاويہ سے نيچے والے زينے پر کھﮍے ہوگئے ،اور خدا کی حمدوثناء کے بعد فرمايا:
سول خدا ہو تو ميرے
اما بعد!اے لوگو! اگر مشرق سے مغرب تک تالش کرو کہ ايسا شخص تمہيں مل جائے جس کا نانا ر ِ
اور ميرے بھائی کے عالوه کسی کو نہيں پاؤ گے۔ ہم نے اس ظالم شخص کو حکومت ديدی ہے)اور اپنے ہاتھ کے ساتھ منبر
کے اوپر کی طرف اشاره کيا
رسول خدا کا مقام تھا( ،اور ہم نے مسلمانوں کے خون کی حفاظت کو خونريزی
جہاں معاويہ اس جگہ پر بيٹھا ہوا تھا جو
ِ
سے بہتر سمجھا ،اور اس آيت کے ذريعے سے دليل پيش کی:
)شايد يہ چيز تمہارے لئے امتحان تھی اور تھوڑی دير کيلئے ان کو فائده دے(اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ کے ذريعے سے معاويہ
کی طرف اشاره کيا۔
معاويہ نے کہا کہ اس کالم سے تمہارا کيا اراده تھا؟ امام نے فرمايا کہ ميں نے اس سے وه قصد کيا ہے جو خدا نے قصد کيا
ہے۔ پھر معاويہ اٹھا اور خطبہ پﮍھا جس ميں علی عليہ السالم کو گالياں ديں اور ان کا مذاق اڑايا اور توہين کی۔پھر امام حسن
عليہ السالم اٹھے ،معاويہ ابھی منبرپر ہی تھا ،تو اس سے کہا:
اے جگر کھانے والی عورت کے بيٹے! تجھ پر ہالکت ہو۔ کيا تو
اميرالمومنين عليہ السالم کو گالياں ديتا ہے اور لعنت ديتا
ٔ
ہے ،حاالنکہ پيغمبرنے فرمايا ہے کہ جس نے علی کو گالياں ديں ،اس نے مجھ کو گالياں ديں اور جس نے مجھے گالياں
ديں ،اس نے خدا کو گالياں ديں ،اور خدا نے اسے جہنم کی آگ ميں داخل کرنا ہے جس ميں وه ہميشہ رہے گا ،اور ختم نہ
ہونے واال عذاب ا س کيلئے ہے۔

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

اس کے بعد امام حسن عليہ السالم منبر سے نيچے اترے اور گھر کی طرف چلے گئے اور پھر کبھی وہاں پر نماز نہ
پﮍھی۔)احتجاج طبرسی ،ج ،١ص(٢٨٢۔
33۔ آنحضرت کا اپنے اور خليفہ کے اوصاف کے متعلق خطبہ
روايت ہے کہ ايک دن عمر بن عاص نے معاويہ سے کہا کہ حسن بن علی کے پاس کسی کو بالنے کيلئے بھيجو اور ا ن
سے کہو کہ منبر پر جائيں اور خطبہ پﮍھيں۔ شايد خطبہ نہ دے سکيں تو ہم اس وجہ سے ان کا مذاق ہر محفل اور مجلس ميں
اڑايا کريں گے۔ معاويہ نے کسی کو بھيجا۔ امام آئے اور منبر پر گئے جبکہ بہت سے لوگ اور شام کے سردار وہاں جمع
تھے۔امام نے خدا کی حمدوثناء کے بعد فرمايا:
اے لوگو! جو مجھے جانتا ہے وه جانتا ہے اور جو نہيں جانتا وه جان لے کہ ميں علی ابن ابی طالب عليہم السالم کا بيٹا ہوں۔
رسول خدا کا بيٹا ہوں اور ميں اس کا بيٹا ہوں جس کيلئے خدا نے زمين کو پاک اور سجده گاه بناديا ہے۔ ميں روشن
ميں
ِ
چراغ اور خوشخبری دينے والے کا بيٹا ہوں ،اور ڈرانے والے کا بيٹا ہوں ،اور ميں خاتم النبيين کا بيٹا ہوں ،اور رسولوں
کے پيشوا  ،پرہيزگاروں کے رہنما ،خداوند ِ کائنات کے چنے ہوئے کا بيٹا ہوں۔ ميں اس کا بيٹا ہوں جسے دونوں جہانوں
کيلئے رحمت بناکربھيجا گيا ۔
جب معاويہ کو امام کی گفتگو پسند نہ آئی تو امام کے کالم کو کاٹ کر کہا  :اے ابا محمد! يہ باتيں رہنے دو اور ہميں کھجور
کی خصوصيات کے متعلق بتاؤ۔ معاويہ کا اراده تھا کہ امام شرمسار ہوں گے اور گفتگو نہيں فرمائيں گے۔ امام نے فرمايا:
کھجور کا درخت ہوا کے ساتھ پھل
ديتا ہے ،اور سورج کی روشنی اسے پکاتی ہے ،اور رات کی ٹھنڈک اسے خوشبودار اور تازه کرتی ہے۔ پھر امام حسن عليہ
السالم اپنی پہلے والی بات پر آگئے اور فرمايا:
ربار خداوندی ميں قبول ہوتی ہے۔ ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جس کی شفاعت قبول ہوگی۔
ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جس کی دعا د ِ
ميں اس کا بيٹا ہوں جسے سب سے پہلے زمين سے اٹھايا جائے گا۔ ميں اس کا بيٹا ہوں جو جنت کا دروازه کھٹکھٹائے گا اور
اس کيلئے دروازه کھول ديا جائے گااور وه داخل ہوجائے گا۔ ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جنگ ميں فرشتے اس کی مدد کيلئے
چلے آتے تھے۔غنيمت کو اس کے لئے حالل کيا گيا اور خوف کی وجہ سے ايک مہينہ يا اس سے زياده مدت کيلئے اُس کی
مدد کی گئی۔
امام نے اس طرح کی اور بھی گفتگو کی اور ابھی فرمارہے تھے کہ معاويہ پر دنيا تاريک ہوگئی۔ اہ ِل شام اور ان کے عالوه
جو لوگ امام عليہ السالم کو نہيں جانتے تھے ،انہوں نے جان ليا۔
معاويہ نے کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ خليفہ ہوتے ليکن خليفہ تو نہيں ہو۔امام عليہ السالم نے فرمايا:
رسول خدا کی سيرت پر چلے اور خدا کی اطاعت ميں اپنی گردن جھکائے۔ ليکن جو ظلم کرتا ہو ،اور خدا
خليفہ وه ہے جو
ِ
کے احکام کو معطل کرتا ہو ،اور دنيا کے ساتھ اپنے ماں باپ کی طرح لگاؤ رکھتا ہو ،خدا کے بندوں کو غالم بناتا ہو ،اور
خدا کے مال کو لوٹتا ہو،
وه خليفہ نہيں ہوسکتا۔ليکن ايسا شخص وه ہوسکتا ہے کہ جس نے حکومت کو زبردستی اپنے ہاتھ ميں ليا ہو ،اور اس سے
دور حکومت ختم ہوجائے ،اور لذت ختم ہوچکی ہو۔ ليکن اُس کی
تھوڑی سی مدت کيلئے فائده اٹھائے اور بہت جلد اُس کا ِ
سختياں اُس پر باقی ہوں ،اور وه اس طرح ہو جيسيخدا فرماتا ہے تم نہيں جانتے کہ شايد يہ تمہارے لئے امتحان ہو اور
ب خدا( اُس کا
تھوڑی سی مدت کيلئے فائده()،ان کو چند سالوں تک فائده اٹھانے ديا پھر جس کا اُن سے وعده کيا گيا تھا)عذا ِ
وقت آگيا) ،اور جو کچھ اس سے فائده اتھاتے ہيں ،انہيں بے نياز نہيں کرتا(۔
پھر اپنے ہاتھ کے ذريعے معاويہ کی طرف اشاره کيا اور منبر سے نيچے اتر آئے۔
ايک روايت ميں اس طرح آيا ہے:
معاويہ نے کہا کہ قريش ميں سے کوئی ايسا شخص نہ ہوگا جو ہماری نعمتوں اور ہماری عطا کرده چيزوں سے فائده نہ
اٹھاتا ہو۔ امام عليہ السالم نے فرمايا:
ہاں۔ وه کون ہے جس نے ذلت و رسوائی کے بعد تجھے عزت دی ؟ وه کون ہے جس نے تجھے کم مال سے کثير مال واال بنا
ديا؟
معاويہ نے کہا :اے حسن ! وه کون ہيں؟ امام نے کہا کہ وه ہيں جن کو تو جاننا نہيں چاہتا۔
پھر امام نے فرمايا:
ُ
ميں اُس کا بيٹا ہوں جو قريش کے ہر جوان اور بوڑھے کا سردار تھا۔ ميں اس کابيٹا ہوں جو عزت و اکرام ميں تمام لوگوں
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سے بﮍھ کرتھا۔ميں اُس کا بيٹا ہوں جو دنيا والوں پر سچ بولنے ميں اور معاف کرنے ميں آگے تھا۔ جو ايک پھل دار شاخ تھا
اور فضيلتوں ميں پيش پيش۔ ميں اُس کا بيٹا ہوں کہ اُس کی مرضی خدا کی مرضی ہے اور اُس کی ناراضگی خدا کی
ناراضگی ہے۔اے معاويہ تيرے لئے مناسب ہے کہ تو ايسے شخص کے متعلق جسارت کرے؟
معاويہ نے کہا کہ نہيں۔ آپ کی بات درست ہے۔ امام نے فرمايا:
ُ
حق روشن ہے اور باطل تاريک۔جو حق کا سوار ہوگا وه پشيمان نہ ہوگا اور جو باطل کا ہوگا  ،اس نے اپنا نقصان کيا ،اور
حق کو عقل والے ہی پہچانتے ہيں۔
معاويہ منبر سے نيچے آيا اور امام عليہ السالم کا ہاتھ پکﮍ کر کہا کہ جو بھی آپ کے ساتھ برائی کرے وه اچھا آدمی نہ
ہوگا۔)خرائج راوندی ،ج ،١ص(٢٣٧۔
34۔ آنحضرت کا خطبہ اپنی فضيلت اور معاويہ کے متعلق
روايت ہے کہ معاويہ مدينہ آيا اور خطبہ پﮍھا اور کہا کہ علی ابن ابی طالب عليہم السالم کہاں ہيں؟ امام حسن عليہ السالم
اٹھے اور خدا کی حمدوثناء کے بعد فرمايا:
ُ
کہ کوئی نبی ايسا نہيں آيا مگر يہ کہ اُس کی اہل بيت سے اس نبی کا جانشين مقرر کيا گيا،اور کوئی نبی ايسا نہ تھا کہ ظالم
رسول خدا کے بعد اُن کا وصی ہے۔ ميں علی کا بيٹااور تو صخر کا
لوگ اُس کے ساتھ دشمنی کيلئے موجود تھے ،اور علی
ِ
بيٹا ہے۔ تيرا ناناحرب اور ميرا نانا خدا کا رسول ہے۔ تيری ماں ہنده اور ميری والده فاطمہ ہيں۔ ميری نانی خديجہ اور تيری
نانی نشيلہ ہے۔ خدا اپنی رحمت سے اُس شخص کو دوررکھے جو ميرے اور تجھ ميں نسبت کے لحاظ سے پست تر ہو ،او
رکفر کے لحاظ سے آگے ہو۔ جس کا ايمان کم اور منافقت زياده ہو۔
تمام لوگ جو مجمع ميں حاضر تھے ،کہنے لگے کہ خداوندا قبول فرما۔ معاويہ منبر سے نيچے آگيا اور اپنے خطبے کو ختم
کرديا۔)احتجاج طبرسی ،ج ،١ص(٢٨٢۔
35۔ آنحضرت کا خطبہ اپنی شان ميں
روايت ہے کہ معاويہ نے امام حسن عليہ السالم سے درخواست کی وه منبر پر جائيں اور اپنا نسب بيان کريں۔ امام منبر پر
گئے اور خدا کی حمدوثناء کے بعد فرمايا:
اے لوگو! جو مجھے جانتا ہے وه جانتا ہے اور جو نہيں جانتا بہت جلد ميں اُس کيلئے اپنی پہچان کرواتا ہوں۔ ميرا شہر مکہ
منی ہے۔ ميں صفاء و مروه کا بيٹا ہوں۔ ميں خدا کی طرف سے چنے ہوئے نبی کا بيٹا ہوں۔ ميں اُس کا بيٹا ہوں جو
اور ٰ
ُ
مضبوط پہاڑوں پر بلند ہوا۔ ميں اس کا بيٹا ہوں جو اپنے چہرے کو خوبصورتی کی وجہ سے چھپاتا تھا۔ ميں
عورتوں کی سردار فاطمہ کا بيٹا ہوں۔ ميں اُن کا بيٹا ہوں جن کے عيوب کم اور دامن پاک ہے۔
موذن نے اذان کہنی شروع کی اور يہ کہنا شروع کيا کہ ميں گواہی ديتا ہوں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں ،اور
اسی وقت ٔ
ميں گواہی ديتا ہوں کہ محمد خدا کا رسول ہے۔
پھر امام نے فرمايا:
اے معاويہ ! محمد تيرا باپ ہے يا ميرا باپ ہے؟ اگر کہے کہ ميرا باپ نہيں ہے تو تو نے حق کو چھپايا اور اگر کہے ہاں تو
اقرار کيا ہے۔
پھر فرمايا:
قريش باقی عربوں پر فخر کرتے ہيں کہ محمد ان ميں سے ہيں اور عرب عجم والوں پر فخر کرتے ہيں کہ محمد ہم ميں سے
ہيں اور عجم والے عرب والوں کا احترام کرتے ہيں کہ محمد ان ميں سے ہيں۔ حق ہميں طلب کرتا ہے ليکن ہمارا حق ہميں
لوٹاتے نہيں ہيں۔)مناقب آل ابی طالب  ،ابن شہر آشوب ،ج ،٣ص(١٧٨۔
36۔ آنحضرت کا خطبہ ان حضرات کی اطاعت کرنے کے متعلق
اے لوگو! منکر برباد ہوگئے اور آثار ختم ہوگئے۔صبروحوصلہ کم ہوگيا۔ شيطانی وسوسوں اور خيانت کرنے والوں کے حکم
کو برداشت کرنے کی ہمت نہيں رہی۔ خدا کی قسم! ابھی حق کو ثابت کرنے والی دليليں اور خداکی نشانياں بلند ہوتيں اور
مشکالت ظاہر ہوتيں اور ہم ان نشانيوں کی تحقيق اور تاويل کے انتظار ميں تھے۔ خدا فرماتا ہےمحمد صرف خدا کا رسول
ہے۔ اُس سے پہلے بھی رسول گزرے ہيں ۔ اگر وه مرجائے يا قتل ہوجائے تو کيا تم اپنے سابقہ دين کی طرف لوٹ جاؤ گے،
اور جو بھی اپنے گزشتہ دين کی طرف لوٹ جائے  ،خدا کوکوئی نقصان نہيں پہنچے گا اور خدا شکر کرنے والوں کو اچھی
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جزا ديتا ہے(۔
رسول خدا وفات پاگئے اور ميرے والد قتل ہوگئے۔ وسوسہ ڈالنے والے شيطان نے چيخ ماری اور
خدا کی قسم! ميرے نانا
ِ
شک دلوں ميں پيدا ہوگيا۔ فتنہ و فساد برپا کرنے والے کی ندا ظاہر ہوئی۔ سنت پيغمبر کے ساتھ مخالفت ہوئی۔ پس اندھے ،
گونگے اور بہرے کے فتنہ سے ہالکت ہے کہ بالنے والے کی آواز سنی نہيں جاتی ،ندا دينے والے کی ندا کا جواب نہيں ديا
جاتا ،اور فتنہ کرنے والے کی مخالفت نہيں کی جاتی۔ نفاق ظاہر ہوچکا ہے اور اختالف ڈالنے والے پرچم حرکت ميں آچکے
ہيں ،اور دين سے خارج ہونے والے سپاہی شام و عراق سے جمع ہورہے ہيں۔ خدا تم پر رحمت فرمائے  ،چمکتے ہوئے نور
کی روشنی کی طرف آؤ اور طاقتور مرد کے پرچم کی طرف جلدی کرو۔
ايسا نور جو کبھی بجھنے واال نہيں ہے اور ايسا حق جو چھپنے واال نہيں ہے۔اے لوگو!غفلت کی نيند سے اٹھو اور وسيع
فرصت سے فائده اٹھاؤ ،اور زياده تاريکی اوررا ِه نجات کی کمی سے خودکو بيدار کرو۔ مجھے قسم ہے اُس خدا کی جس نے
لباس عظمت پہنے ہوئے ہے۔ اگر تم ميں سے ميرے ساتھ ايسا گروه ہو کہ جن کے
دانے کو پھاڑا اور انسان کو خلق کيا اور
ِ
دل صاف اور نيتيں سچی ہوں اور اُن نيتوں ميں نہ تو منافقت ہو اور نہ ہی تفرقہ پيدا کرنے کا اراده  ،ميں تلوار کے ساتھ قدم
بقدم ان کے ساتھ مل کر جنگ کروں گا اور تلواروں اور نيزوں کو ان کی طرف رکھ دوں گا ،اور اپنے گھوڑوں کو ان کی
گا۔)ہدايہ حسين بن ہمدان ،ص(٢١٠۔
طر ف لے چلوں
ٔ
37۔ آنحضرت کا خطبہ صلح کے سبب کے متعلق
ُ
روايت ہے کہ جب امام پر زہر آلود خنجر کے ساتھ حملہ کيا گيا تو آپ اس جگہ کی طرف چلے گئے جس کا نام) بطن
جريح( ہے اور اس جگہ مختار کے چچا کی حکومت تھی۔ مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ آؤ اور حسن بن علی عليہما
السالم کو پکﮍ کر معاويہ کے حوالے کرديں۔ جب شيعوں کو مختار کے ارادے کا پتہ چال تو اُسے قتل کرنا چاہا۔ مختار کے
چچا نے کہا کہ اسے معاف کردو تو انہوں نے معاف کرديا۔
امام عليہ السالم نے فرمايا:
تم پر ہالکت ہو۔ ميں قسم کھاتا ہوں کہ معاويہ نے ميرے قتل کے بارے ميں جو تم سے وعده کيا ہے ،وه کبھی پورا نہ کرے
گا ،اور ميں جانتا ہوں کہ اگر اپنا ہاتھ اُس کے ہاتھ ميں دے دوں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کردوں تو وه مجھے اپنے نانا
کے دين پر بھی نہيں رہنے دے گا۔
ُ
ميں تو اکيال بھی خدا کی عبادت کرسکتا ہوں ليکن مجھے تمہاری اوالد کی فکر ہے کہ جو ان کے گھروں کے اردگرد جمع
ہے اور جو خدا نے ان کو دے رکھا ہے ،اُس کے بدلے وه اُن سے پانی اور کھانے کو مانگ رہے ہيں۔ ليکن وه ان کو ديتے
نہيں ہيں۔ پس دوری اور عذاب ہے اُن لوگوں کيلئے  ،اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کيا ہے ،اور ظالم لوگ
بہت جلد جان ليں گے کہ اُن کا ٹھکانا کيا ہے۔)علل الشرائع ،شيخ صدوق  ،ج ،١ص(٢٢٠۔
38۔ آنحضرت کا خطبہ جب آنحضرت کو بيعت کرنے کی وجہ سے لوگ مالمت کرنے لگے
ہالکت ہوتم پر  ،کيا تم نہيں جانتے کہ ميں نے کيا کام کيا ہے؟ خدا کی قسم! ميں نے ايسا کام کيا ہے جو ہمارے شيعوں کيلئے
نص پيغمبر کے ساتھ تمہارا
اُن تمام چيزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ کيا تم نہيں جانتے کہ ميں
ِ
امام ہوں اور ميری اطاعت تم پر واجب ہے۔
اور
جوانان جنت کے سرداروں ميں سے ايک سردار ہوں۔تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ امام نے فرمايا:
ِ
موسی کو بﮍا
کيا تم نہيں جانتے کہ جب حضرت خضر نے کشتی ميں سوراخ  ،ديوار کو تعمير اور لﮍکے کو قتل کيا تو
ٰ
غصہ آيا کيونکہ ان کاموں کی دليل اور وجہ اُن کے لئے پوشيده تھی۔ ليکن خدا کے نزديک وه حکمت کے مطابق اور صحيح
تھا؟ کيا تم نہيں جانتے کہ ہم اہل بيت ميں سے کوئی فرد بھی ايسا نہيں ہے جس کی گردن پر طاغوت کی طرف سے بيعت
عيسی ابن مريم نماز پﮍھيں گے۔ خدا اُس کی والدت کو پوشيده
موجود ہے سوائے قائم آل محمد کے جن کے پيچھے روح ﷲ
ٰ
اور خفيہ رکھے گا ،يہاں تک کہ اُس کے ظہور کے وقت کسی کی بيعت اُس کی گردن پر نہ ہوگی۔
وه ميرے بھائی حسين کا نواں بيٹا ہے۔ وه عورتوں کی سردار کا بيٹا ہے۔ خدا اُس کی غيبت ميں اُس کی عمر کو لمباکردے
ت خدا اُسے چاليس سال کے جوان کی طرح بنا دے گی اور يہ اس لئے ہے تاکہ وه جان ليں کہ خداہرچيز پر قادر
گا۔ پھر قدر ِ
ہے۔)احتجاج طبرسی ،ج ،٢ص(٩۔
39۔ آنحضرت کا خطبہ صلح کے سبب کے متعلق
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خونريزی سے بچنے اور حفاظت کيلئے اور اپنی  ،اپنے خاندان اور اپنے مخلص ساتھيوں کی حفاظت کی خاطر ميں نے
تضی،ص(١۶٩۔
صلح کی ہے۔)تنزية االنبيا ،سيد مر ٰ
40۔ آنحضرت کا خطبہ جب حضرت کے اصحاب نے چاہا کہ بيعت کو توڑديں
تم ہمارے شيعہ اور دوست ہو۔ اگر ميں چاہتا کہ ميری کوشش دنياوی امورميں ہو اورميں دنياوی طاقت کی فکر ميں ہوتا تو
اس معاملہ ميں معاويہ مجھ سے طاقتور اور قوت مند اور اراده ميں آگے نہ تھا۔ ليکن ميرا اراده وه نہيں ہے جو تم سوچ رہے
ہو اور جو کام ميں نے کيا ہے ،وه خونريزی سے بچنے کيلئے کيا ہے۔
پس خدا کے فيصلہ کے ساتھ راضی ہوجاؤ اور اُس کے حکم کے سامنے سرتسليم خم کردو اور اپنے گھروں ميں خاموشی
کے ساتھ رہو۔ يا امام نے يہ فرمايا کہ اپنے آپ کو روکے رکھو تاکہ نيک آدمی سکون کے ساتھ ره سکيں يا ظالم شخص
سے راحت ميں رہيں۔)طبری ،ج ،٢ص(١۶٩۔

صحيفہ امام حسن عليہ السالم
تيسری فصل
آنحضرت کے مناظرے
معاويہ کے نزديک اپنے والد کی فضيلت ميں۔
اپنی شان اور مخالفوں کے عيوب ميں۔
فضيلت ِ اہل بيت ميں اور اس بارے کہ خالفت کے صرف يہی سزاوار ہيں۔
عمروبن عاص اور ابن زياد کے ساتھ۔
عبدﷲ بن زبير کے ساتھ۔
مروان بن حکم کے ساتھ۔
عمروبن عاص کے ساتھ۔
عمروبن عاص کے ساتھ۔
عمروبن عاص کے ساتھ۔
معاويہ ابن ابی سفيان کے ساتھ۔
معاويہ ابن ابی سفيان کے ساتھ۔
وليد بن عقبہ کے ساتھ۔
يزيد بن معاويہ کے ساتھ۔
حبيب بن مسلمہ فہری کے ساتھ۔
حسن بصری کے ساتھ توحيد کے متعلق۔
1۔ آنحضرت کا مناظره معاويہ کے پاس اپنے والد بزرگوار کی شان ميں
معاويہ کے پاس عمروبن عثمان بن عفان ،عمروبن عاص ،عتبہ بن ابی سفيان  ،وليد بن عقبہ بن ابی معيط اور مغيره بن شعبہ
جمع تھے اور سب کا ايک ہی مقصد تھا)،آنحضرت کو کمزور کرنا(۔عمروبن عاص نے معاويہ سے کہا کہ حسن بن علی
کے پاس کسی کو کيوں نہيں بھيجتے تاکہ اُس کو بالؤ کيونکہ اُس نے اپنے والد کی سنت کو زنده کيا ہوا ہے اور بہت سے
لوگ اُس کے اردگرد جمع ہيں۔ وه حکم ديتا ہے اور اُس کا حکم مانا جاتا ہے۔ وه بات کرتا ہے اور اُس کی بات قبول کی جاتی
ہے۔ يہ دوباتيں اُسے بلند مقام پر لے گئی ہيں۔ اگر تو کسی کو بھيج کر اُسے بالئے تو ہم اُسے اور اُس کے باپ کو کمزور
کريں اور اُسے اور اُس کے باپ کو گالياں ديں اور اُس کی اور اُس کے باپ کی بے عزتی اور توہين کريں تاکہ وه ہماری
بات مان لے۔
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معاويہ نے کہا کہ ميں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہيں تمہارے گلے ميں ايسا ہار نہ پہنا دے جو قبر تک تمہارے لئے شرم کا
باعث بنارہے۔ خدا کی قسم! جب بھی اُسے ديکھتا ہوں تو ناپسند کرتا ہوں اور اُس سے مجھے ڈر لگتا ہے ،اور اگر کسی کو
اُس کے پاس بالنے کيلئے بھيجوں تو تمہارے درميان انصاف سے پيش آؤں گا۔
پھر آنحضرت کی طرف کسی کو بھيجا۔ جب وه آدمی حضرت کے پاس آيا تو اُس نے کہا کہ معاويہ نے آپ کو باليا ہے۔ امام
عليہ السالم نے فرمايا کہ اُس کے پاس کون کون ہيں؟آنے والے نے کہا کہ اُس کے نزديک فالں فالں شخص ہيں اور اُن کے
نام لئے۔ امام نے فرمايا کہ انہيں کيا ہوگيا؟ ان کے سروں پر ديوار کيوں نہيں گرتی اور ان کے سروں پر اُس جگہ سے
ب خدا کيوں نہيں آتا جہاں سے انہيں گمان تک نہ ہو۔
عذا ِ
ُ
جب امام عليہ السالم معاويہ کے پاس پہنچے تو اس نے حضرت کا بﮍا استقبال کيا ،اور ان کے ساتھ ہاتھ ماليا۔معاويہ نے
کہا :اس گروه نے ميری بات نہيں مانی اور آپ کو بالنے کيلئے آدمی کو بھيج ديا تاکہ آپ سے اقرار کروائيں کہ عثمان
مظلوم قتل ہوا ہے اور اُسے آپ کے باپ نے قتل کيا ہے۔ ان کی گفتگو سن کو اُس کے مطابق جواب ديں۔ ميں آپ کوبات
کرنے سے نہيں روکوں گا۔
امام عليہ السالم نے فرمايا :يہ گھر تيرا گھر ہے اور اس ميں اجازت بھی تيری طرف سے ہوگی۔ خدا کی قسم! اگر ميں انہيں
جواب دوں گا تو تجھے بُرا کہنے سے حيا کروں گا اور اگر يہ لوگ تيرے ارادے پر غالب آگئے تو تيری کمزوری سے
مجھے شرم آئے گی۔ کس بات کا اقرار اور کس چيز سے معذرت چاہتے ہو؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنے سارے لوگ
جمع ہيں تو ميں بھی بنی ہاشم سے اتنے جوان اپنے ساتھ لے آتا۔ اگرچہ يہ لوگ مجھ اکيلے سے زياده خوف رکھتے ہيں اس
سے  ،جتنا ميں ان سب سے رکھتا ہوں۔ خدا آج اور باقی دنوں ميں ميرا سرپرست ہوگا۔ ان سے کہو کہ جو کہنا چاہتے ہيں،
کہيں ،ميں سنتا
ہوں اور عظمت و بلندی والے خدا کے عالوه کسی کی طاقت و قوت نہيں ہے۔پھر اُن سب نے گفتگو کی ،اور سب کی گفتگو
اور کالم علی عليہ السالم کی برائی بيان کرنے کے متعلق تھی۔ پھر وه سب خاموش ہوگئے اور امام عليہ السالم نے اپنی
گفتگو شروع کی اور فرمايا:
تمام تعريفيں اُس خدا کيلئے ہيں کہ جس نے ہمارے بزرگوں کے ذريعے سے تمہارے بزرگوں کی ہدايت کی اور ہمارے بعد
ميں آنے والوں کے سبب تمہارے بعد والوں کی ہدايت کی ،اور خدا کا درود ہو محمد اور اُن کی اہل بيت پر۔ ميری بات سنو
اور اُس ميں غوروفکر کرو ،اور اے معاويہ! ميں تجھ سے شروع کرتا ہوں۔ خدا کی قسم! اے معاويہ! ان لوگوں نے مجھے
گالياں نہيں ديں بلکہ تو نے مجھے گالياں دی ہيں۔ ان لوگوں نے مجھے بُرا بھال نہيں کہا بلکہ تو نے کہا ہے ،اور يہ سب کام
تيری طرف سے ہوا ہے ،اور يہ اس لئے ہے کہ تو پہلے سے اور اب بھی ہمارے ساتھ اور محمد کے ساتھ دشمنی رکھتا
ہے۔ تيرے دل ميں بغض و حسد ،ظلم و زيادتی اور برائی ہمارے اور محمد کے متعلق موجود ہے۔
خدا کی قسم! اگر ميں اور يہ لوگ مسجد نبوی ميں ہوتے اور وہاں مہاجرين اور انصار بھی موجود ہوتے تو ان کی جرأت نہ
تھی کہ ايسی باتيں کرتے ،اور ايسے مطالب کو بيان کرنے پر ان کی طاقت نہ تھی۔
اے اس جگہ ميرے خالف جمع ہونے والے گروه کے افراد ! سنو! اور جس حق کو تم جانتے ہو ،اُسے چھپانے کی کوشش
نہ کرنا۔ اگر ميں غلط بات کروں تو اُس کی تصديق نہ کرنا اور اے معاويہ! ميں تجھ سے شروع کرتا ہوں او ر ميں کم ہی
کہوں گا اُس سے جو تجھ ميں ہے۔
تجھے خد اکی قسم ديتا ہوں کہ کيا تم جانتے ہو کہ جس شخص کو تم نے گالياں دی ہيں ،اُس نے دو قبلوں)بيت المقدس ،کعبہ(
کی طرف نماز پﮍھی ہے اور تو نے ان دونوں قبلوں کو اُس وقت ديکھا ہے جب تو کفر کی حالت ميں تھا اور گمراه تھا ،اور
ٰ
الت و
عزی کی پوجاکرتا تھا ،اور اُس نے دودفعہ بيعت کی يعنی بيعت ِ رضوان اور بيعت ِ فتح مکہ ،جبکہ تو اے معاويہ!
پہلی بيعت کے وقت کافر تھا اور دوسری بيعت کو تونے توڑ ديا۔پھر فرمايا:
ُ
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں کہ کيا جو ميں کہہ رہا ہوں  ،وه حق ہے؟ اُس نے تيرے ساتھ اس وقت مالقات کی جب وه پيغمبر
کے ساتھ جنگ ِ بدر ميں تھا ،اور وه پيغمبر اور مومنون کے پرچم کو اٹھائے ہوئے تھا ،اور اے معاويہ! تيرے ساتھ
ٰ
عزی کی پوجا کرتا تھا ،اور تو پيغمبر کے ساتھ جنگ ايک واجب و ضروری کام شمار
مشرکوں کا پرچم تھا اور تو الت و
ُ
ُ
رسول خدا کا پرچم تھا ،اور اے معاويہ! تيرے ہاتھ
کرتا تھا ،اور اُس نے جنگ ِ اُحد ميں اس وقت سامنا کيا جب اس کے ساتھ
ِ
رسول خدا کا پرچم تھا اور
ميں مشرکين کا پرچم تھا ،اور جنگ ِ خندق ميں اُس وقت تيرے سامنے آيا جب اُس کے ہاتھ ميں
ِ
تيرے ہاتھ ميں مشرکوں کا جھنڈا تھا۔
يہاں تک کہ خدا نے ميرے والد کے دست ِ مبارک سے مسلمانوں کو کامياب کيا اور اپنی حجت کو واضح و روشن کيا ،اور
رسول خدا اُس سے راضی تھے ،اور تجھ
اپنے دين کی مدد کی ،اور اُس کی بات کی تصديق کی ،اور ان سب موقعوں پر
ِ
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سے ناراض تھے۔
رسول خدا نے بنی قريظہ اور بنی نضير کا محاصره کيا ہوا تھا،
پھر تمہيں ﷲ کی قسم ديتا ہوں کہ کيا تمہيں معلوم ہے کہ
ِ
اوراُس وقت مہاجرين کا علم عمر بن خطاب کے ہاتھ ميں تھااور انصار کا پرچم سعد بن معاذ کے ہاتھ ميں تھا۔ ان کو جنگ
کيلئے بھيجا۔ سعد بن معاذجنگ کيلئے گيا اور زخمی واپس آيا ،اور عمر بھاگ کر واپس آگيا ،اور حالت يہ تھی کہ اُس کے
رسول خدا نے فرمايا کہ کل ميں اُس کو علم دوں گا جو خدا
ساتھی اُسے ڈرا رہے تھے ،اور وه اپنے ساتھيوں کو ڈرا رہا تھا۔
ِ
اور اُس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور اُس کا رسول اُسے دوست رکھتے ہيں۔جو بﮍھ بﮍھ کر حملے کرنے
واالہے اور بھاگنے واالنہيں ہے۔ وه اُس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک خدا اُس کے ہاتھ پر فتح عطا نہ کردے۔
رسول خدا کے سامنے پيش کررہے تھے تاکہ وه اس فضيلت
ابوبکر اور عمر اور دوسرے مہاجرين اور انصار اپنے آپ کو
ِ
کيلئے منتخب ہوجائيں۔ علی عليہ السالم اُس دن بيمار تھے۔ اُن کی آنکھوں ميں درد تھا۔
رسول خدا نے انہيں اپنے پاس باليا
ِ
رسول خدا نے علَم ديا اور وه اس وقت تک واپس نہ لوٹے جب تک
ب دہن لگايا۔ وه ٹھيک ہوگئے۔
اور اُن کی آنکھوں ميں لعا ِ
ِ
ُ
خدا نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا نہ کردی ،اور تو اے معاويہ! اس دن مکہ ميں تھا۔
رسول خدا
اور
کا
خدا
جو
وه
اور
کرے
مدد
رسول خدا کی
اور خدا و رسول کا دشمن شمار ہوتا تھا۔ کيا وه شخص جو خدا اور
ِ
ِ
کا دشمن ہو ،برابر ہيں۔ پھر ميں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ابھی بھی تيرا دل ايمان نہيں اليا ليکن تيری زبان ڈرتی ہے۔ اس
لئے جو دل ميں نہيں ہے  ،وه کہتا ہے۔
رسول خدا نے اُسے جنگ ِتبوک ميں اپنے جانشنين اور خليفہ کے طور
کہ
جانتے
نہيں
تجھے خدا کی قسم ديتا ہوں  ،کيا تم
ِ
ُ
ُ
پر بس ٹھہرايا تھا  ،اس حالت ميں کہ نہ تو وه اسے دشمن رکھتا تھا ،اور نہ ہی اس سے ناراض تھا۔ منافقين نے اس بارے
ميں بﮍی باتيں کيں  ،اور اس چيز کو علی کيلئے ايک عيب کے طور پر پيش کيا۔علی عليہ السالم نے کہا :يا رسول ﷲ!
رسول خدا نے
مجھے شہر ميں پيچھے نہ چھوڑئيے کيونکہ آج تک ميں نے کسی جنگ ميں بھی آپ کو اکيال نہيں چھوڑا۔
ِ
موسی کيلئے تھے۔ اُس وقت علی کا ہاتھ پکﮍا
فرمايا کہ تم ميرے خاندان ميں ميرے خليفہ اور ميرے وصی ہوجيسے ہارون
ٰ
اور فرمايا:اے لوگو! جو بھی مجھے دوست رکھے گا وه خدا کو دوست رکھے گا ،او ر جو بھی علی کو دوست رکھے گا ،وه
مجھے دوست رکھے گا،اور جس نے ميری اطاعت کی ،اُس نے خدا کی اطاعت کی ،اور جس نے بھی علی کی اطاعت کی،
اُس نے ميری اطاعت کی اور جس نے مجھے دوست رکھا ،خدا کو دوست رکھا اور جس نے بھی علی کو دوست رکھا ،اُس
نے خدا کو دوست رکھا۔
رسول خدا نے حجة الوداع کے موقع پر فرمايا:اے لوگو! ميں تمہارے
پھر فرمايا:تمہيں خدا کی قسم  ،کيا تم جانتے ہو کہ
ِ
درميان دوچيزيں چھوڑے جارہا ہوں۔ اس کے بعد تم ہرگز گمراه نہ ہونا ،ﷲ کی کتاب اور ميرے اہل بيت ۔قرآن کے حالل کو
حالل جانو اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھو۔ اس کے واضح اور روشن احکام پر عمل کرو اور مشتبہ اور غير واضح
احکام پر ايمان الؤ  ،اور کہو کہ جو کچھ خدا نے قرآن ميں نازل فرمايا ہے ،اس پر ايمان الئے ،اور ميرے اہل بيت سے
محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرے گا ،وه مجھ سے محبت کرے گا ،اور دشمنوں کے مقابلے ميں ان کی مدد کرو ،اوريہ
حوض کوثر کے پاس مجھ پر وارد ہوں گی۔
دوچيزيں تمہارے درميان باقی رہيں گی ،يہاں تک کہ قيامت کے دن
ِ
رسول خدا منبر پر تھے ،علی کو اپنے پاس باليا ،اور اُسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکﮍ کر فرمايا:اے ﷲ! علی سے
پھر جبکہ
ِ
محبت کرنے والوں سے محبت رکھ ،اور علی سے دشمنی رکھنے والے کو دشمن رکھ۔ اے ﷲ! جو علی سے دشمنی رکھے،
نہ زمين ميں اُس کيلئے کوئی ٹھکانا ہو ،اورنہ آسمان کی طرف بھاگنے کا کوئی راستہ ،اور اُسے آگ کے بدترين درجات
ميں قرار دے۔
ُ
،
ہوں
ديتا
قسم
تمہيں خدا کی
حوض
کو
لوگوں
دن
کے
قيامت
تو
!
علی
اے
کہ
فرمايا
سے
ا
نے
خدا
رسول
کہ
ہو
جانتے
تم
کيا
ِ
ِ
کوثر سے اس طرح دور کررہے ہوگے جيسے ايک اجنبی
ُ
رسول خدا کے پاس اس وقت آيا
اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے دورکرتے ہو۔ تمہيں خداکی قسم  ،کيا تم جانتے ہو کہ وه جب
ِ
جب وه مرض الموت ميں تھے تو پيغمبر رونے لگے۔
علی نے عرض کيا ،يا رسول ﷲ روتے کيوں ہيں؟ آپ نے فرمايا کہ ميں جانتا ہوں کہ ميری امت کے ايک گروه کے دلوں
ميں کينہ موجود ہے۔جب ميں اس دنيا سے چالجاؤں گا تو يہ اُسے ظاہر کريں گے۔
تمہيں خدا کی قسم ،کيا تم جانتے ہو کہ جب
رسول خدا کی وفات کا وقت تھااور تمام اہل بيت اُن کے پاس جمع تھے تو آپ نے
ِ
فرماياکہ:اے ﷲ! يہ ميرے اہل بيت ہيں۔ ان کے دوستوں کو دوست رکھ اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھ ،اور فرمايا :ميرے
اہل بيت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے ،جو بھی اس ميں سوار ہوگيا ،وه نجات پاگيا اور جو بھی اس سے پيچھے ره
گيا ،وه ہالک ہو گيا۔
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رسول خدا کے اصحاب حضرت کے زمانے ميں اور حضرت کی زندگی
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں  ،کيا تم جانتے ہو کہ
ِ
ميں ولی اور رہبر کہہ کر سالم کرتے تھے۔
ب پيغمبر ميں سے سب سے پہلے شخص ہيں جس نے دنيا کی
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں ،کيا تم جانتے ہو کہ علی اصحا ِ
لذتوں کو اپنے اوپر حرام قرار ديا تھا ،اور خدا نے يہ آيت نازل کی اور فرمايا):اے ايمان والو! پاک چيزيں جو تم پر حالل
ہيں  ،انہيں اپنے اوپر حرام نہ کرو ،اورتجاوز نہ کرو ،بے شک خدا تجاوز کرنے والوں کوپسند نہيں کرتا،اور وه
ُ
چيزيں جو خدا نے تم پر نازل کی ہيں ،اور حالل و پاک ہيں ،انہيں کھاؤ ،اور جس خدا کے ساتھ تم ايمان رکھتے ہو ،اس سے
ب خدا کا علم اور قرآن کے راسخ کا علم
ڈرو( ،اور علی عليہ السالم کے پاس موت کے اوقات کا علم،
احکام خدا کا علم ،کتا ِ
ِ
ً
اور نازل ہونے والے قرآ ن کا علم رہتا تھا ،اور ايک گروه تھا جس کی تعداد تقريبا دس تک تھی ،خدا نے خبر دی تھی کہ يہ
زبان پيغمبر ميں لعنت ہوئی ہے۔ تمہيں گواه
مومن ہيں ،اور تم بھی ايک گروه ہو جس کی تعداد تقريبا ً اتنی ہی ہے اور اُن پر
ٔ
ِ
رسول خدا کی طرف سے لعنت ہوئی ہے۔
پر
سب
تم
کہ
ہوں
گواه
پر
تم
بھی
ميں
اور
ہوں
ديتا
قرار
ِ
رسول خدا نے تمہارے پاس ايک آدمی کو بھيجا تاکہ بنی خزيمہ کيلئے
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں  ،کيا تم جانتے ہو کہ جب
ِ
ايک خط لکھے ،يہ اُس وقت کی بات ہے جب خالد بن وليد بنی خزيمہ کے پاس پہنچا تھا۔ آدمی پيغمبر اسالم کے پاس واپس
آيا اور کہا کہ وه کھانا کھارہا ہے۔ تين مرتبہ وه آدمی تيرے پاس گيا ،اور ہر دفعہ واپس آکر کہا کہ وه کھانا کھا رہا ہے ،تو
رسول خدا نے فرمايا کہ اے ﷲ! اس کا پيٹ کبھی پُر نہ ہو۔ خدا کی قسم! يہ بات قيامت تک تيری غذا اور کھانے
اُس وقت
ِ
ميں ثابت ہے۔پھر فرمايا:
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں ،کيا تم جانتے ہو کہ جو ميں کہہ رہا ہوں ،حق ہے۔ اے معاويہ! جنگ ِ احزاب کے دن جب تيرا
باپ سرخ بالوں والے اونٹ پر بيٹھا ہوا تھا ،تو اُسے پيچھے سے اور تيرا بھائی اُسے آگے سے ہانک رہے تھے،اور
رسول
ِ
خدانے اُس اونٹ پر بيٹھنے والے اور آگے اور پيچھے سے ہانکنے والے پر لعنت کی تھی ،اور تيرا باپ اُس وقت اونٹ پر
سوار تھا ،اور تو اور تيرا بھائی اُس اونٹ کو آگے اور پيچھے سے ہانک رہے تھے۔
رسول خدا نے سات مقامات پر ابوسفيان پر لعنت کی ہے۔
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں  ،کيا تم جانتے ہو کہ
ِ
1۔ جب آنحضرت نے مکہ سے مدينہ کی طرف حرکت کی اور ابوسفيان شام سے آگيا اور آنحضرت کو بُرا بھال کہا ،اور
رسول خدا کو اُس کے شر سے محفوظ رکھا۔
آنحضرت کو ڈرايا اور چاہتا تھا کہ آنحضرت کو گرفتار کرلے۔ خدا نے
ِ
رسول خدا اُسے روکنا چاہتے تھے( ليکن ابوسفيان کسی اجنبی
2۔ جس دن )قريش کے مشرکين کا قافلہ شام سے آيا اور
ِ
راستے سے قافلہ کو مکہ لے گيا تاکہ پيغمبر کے ہاتھ نہ آئيں اور )جنگ ِ بدر واقع ہوئی(۔
رسول خد انے فرمايا کہ خداميرا موال اور تمہارا کوئی موال و سرپرست نہيں ہے۔ ابوسفيان نے کہا کہ
3۔ جنگ ِ اُحد کے دن۔
ِ
ُ
ُ
ٰ
ٰ
عزی نہيں ہے۔ پس اس وقت خدا ،فرشتے ،رسولوں اور تمام مومنوں نے اس پر لعنت
عزی ہے ،تمہارے پاس
ہمارے پاس
کی۔
رسول خدا کے خالف
کرکے
وجمع
ک
يہوديوں
اور
غطفان
عيينہ
و
ہوازن
قريش،
نے
ابوسفيان
جب
دن،
کے
ِحنين
جنگ
4۔
ِ
تعالی کاکالم ہے جو
تيار کيا۔پس يہ لوگ غصے کے ساتھ واپس چلے گئے اور يہ اچھائی اور خير نہ پاسکے۔ يہ خدا
ٰ
ُ
دوسورتوں ميں نازل ہوا ہے ،اور ابوسفيان اور اُس کے ساتھيوں کوکافر کہا ہے ،اور اے معاويہ! تو اس دن مکہ ميں تھا،
اور اپنے باپ کے دين يعنی شرک پر تھا اور مشرک تھا ،اور اُس دن علی عليہ السالم
رسول خدا کے ساتھ تھے اور اُن کے
ِ
دينی عقيده پر تھے۔
ُ
5۔ ﷲ
تعالی کا قول ہے ):اور قربانی کو اس کے مقام پر پہنچنے سے روکے ہوئے ہيں( ،اور اے معاويہ! تو ،تيرا باپ اور
ٰ
ُ
ُ
ُ
رسول خداکو روکا تھا۔ پس خدا نے ان پرلعنت کی۔ ايسی لعنت جو اس کيلئے اور اس کی اوالد کيلئے
مشرکين قريش نے
ِ
قيامت تک باقی رہے گی۔
رسول خدا نے ان کے
6۔ جنگ ِخندق کے دن ،جس دن ابوسفيان قريش اور عيينہ بن حصين بن بدرغطفان ميں جمع ہوئے،
ِ
رہبر ،ان کے تابعين اور قيامت تک پيچھے چلنے والوں پر لعنت کی تھی۔ کسی نے کہا يا رسول ﷲ! کيا اتباع کرنے والوں
ميں مومن نہيں ہوں گے ؟ تو آپ نے فرماياکہ ان کے بعد آنے والے جو مومن ہوں گے ،ان پر لعنت شامل نہيں ہوگی۔
بہرحال رہی بات خود ان کی تو ان ميں مومن اور جس کی دعا قبول ہوتی ہو اور نجات پانے واال کوئی نہيں ہے۔
رسول خد اکے بارے ميں برا اراده کيا ہوا تھا ،اُن باره ميں سے سات آدمی بنی اُميہ سے اور
7۔ اُس دن جب باره آدميوں نے
ِ
رسول خدا اور اُن کے
پانچ دوسرے تھے۔ پس خدا اور اُس کے رسول نے گھاٹی سے گزرنے والوں پر لعنت کی ،سوائے
ِ
جو حضرت کی سواری کو آگے اور پيچھے سے چال رہے تھے۔
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تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں ،کيا تمہيں معلوم ہے کہ جس دن مسجد نبوی ميں عثمان کی بيعت ہورہی تھی تو ابوسفيان آيا اور
کہا :اے ميرے بھائی کے بيٹے! کيا ہميں کوئی اور ديکھ تو نہيں رہا؟ عثمان نے کہا کہ نہيں۔ ابوسفيان نے کہا کہ بنی اُميہ
کے نوجوانو! خالفت کو اپنے درميان چکر ديتے رہو ،اور خدا کی قسم! جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے کہ جنت اور دوزخ
کا کوئی وجود نہيں ہے۔
تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں ،کيا تم جانتے ہو کہ جب عثمان کی بيعت کی جارہی تھی تو ابوسفيان نے حسين بن علی عليہما
السالم کا ہاتھ پکﮍا اور کہا :اے بھتيجے! ميرا ہاتھ پکﮍ کر مجھے جنت البقيع)قبرستان( کی طرف لے چل۔ باہر نکلے اور
قبروں کے درميان پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنا ہاتھ کھينچ کر اونچی آواز سے بوال :اے قبروں والو! جس حکومت کے متعلق
کل تم ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے،آج وه ہميں مل گئی ہے اور تم مٹی بن چکے ہو۔ امام حسين بن علی عليہما السالم نے
فرمايا کہ خدا تيری داڑھی اور تيرے چہرے کو مسخ کردے اور پھر اپنا ہاتھ کھينچ کر اُسے چھوڑديا ،اور اگر نعمان بن
بشير اُسے پکﮍ کر مدينہ نہ التا تو وه ہالک ہوجاتا۔
اے معاويہ يہ تو تھا تيرے لئے۔ کيا ان لعنتوں ميں سے کوئی ايک بھی ہماری طرف پلٹائی جاسکتی ہے ،اور تيرا باپ
ابوسفيان مسلمان ہونا چاہتا تھا  ،اور تو نے ايک مشہور ومعروف شعر جو قريش اور دوسرے قبائل کے درميان مشہور تھا،
اُس کے پاس بھيجا تاکہ اُسے مسلمان ہونے سے روکے ،اور ايک يہ کہ عمر بن الخطاب نے تجھے شام کا والی بناديا اور تو
نے اُس کے ساتھ بھی خيانت کی ،اور عثمان نے تجھے شام کا حاکم بناديا ،اور تو اس کی موت کے انتظار ميں تھا۔ ا س سے
بﮍھ کر يہ کہ تو نے خدا اور اس کے رسول کے متعلق جرأت کی ،اس طرح کہ علی عليہ السالم کے ساتھ جنگ کی،
حاالنکہ تو اُنہيں پہچانتا تھا ،اور اُن کے فضل و علم اور سبقت کو بھی پہچانتا ہے ،جو اُنہيں خدا کے نزديک اور لوگوں کے
نزديک حاصل ہے ،اور خاص طور پر ان اور )خالفت( ميں بھی تجھ سے اور دوسروں سے زياده الئق ہيں ،يہ بھی تو جانتا
ہے اور تو لوگوں کا حاکم بن گيا ،اور فريب و مکر اور دھوکے سے بہت سے لوگوں کا خون بہايا ،اور يہ کام وه کرتا ہے
جو آخرت پر ايمان نہ رکھتا ہو اور خدا کے عذاب سے نہ ڈرتا ہو۔اور جب موت کا وقت آئے گا تو بد ترين جگہ ميں جائے
گا ،اور علی عليہ السالم سب سے اچھے مکان ميں ہوں گے ،اور خدا تيری انتظار ميں ہے۔ اے معاويہ!يہ فقط تيرے لئے تھا
اور جن برائيوں اور عيبوں کو ميں نے بيان نہيں کيا ،وه اس لئے تاکہ بات لمبی نہ ہوجائے۔
بہرحال رہی بات تيری اے عمروبن عاص ،تو تو احمق ہونے کی وجہ سے جواب دينے کے الئق نہيں ہے۔ ان چيزوں ميں
غوروفکر کرنا تيرے لئے اُس مکھی کی طرح ہے جو درخت سے کہتی ہے کہ رُک جا ،ميں تيرے اوپر بيٹھنا چاہتی ہوں،
تو درخت اُس سے کہتا ہے کہ ميں نے تيرے بيٹھنے کو محسوس ہی نہيں کيا ،کس طرح تيرا بيٹھنا ميرے لئے دشوار
ہوگا۔خدا کی قسم! ميرے خيال ميں تيری اتنی طاقت نہيں کہ مجھ سے دشمنی رکھے جو ميرے لئے دشوار ہو۔ بہرحال ميں
تجھے جواب ديتا ہوں۔
ُ
ُ
رسول خدا سے
تو نے جو علی عليہ السالم کو گالياں دی ہيں  ،کيا تيرا يہ کام اس کے مقام و مرتبہ کو کم کردے گا يا انہيں
ِ
دور کر ديگا يا اُن کے اسالم ميں کئے ہوئے اعمال کو ناپسنديده بنا ديگا يا وه فيصلہ کرنے ميں ظلم کے ساتھ متہم ہوجائے گا
يا دنيا کی طرف مائل ہونے کيساتھ متہم ہوجائے گا۔ اگر ان چيزوں ميں سے ايک بھی کہو تو جھوٹ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
رہی تمہاری يہ بات کہ ہماری طرف سے تم پر اُنيس خون ہيں جو تم نے جنگ ِ بدر ميں بنی اُميہ کے مشرکوں کو قتل کيا
تھا ،حاالنکہ حقيقت ميں ان کو خدا اور اُس کے رسول نے قتل کيا تھا۔
مجھے ميری جان کی قسم! تم بنی ہاشم ميں سے اُنيس آدمی اور اُنيس کے بعد تين آدميوں کو قتل کروگے۔ پھر اُنيس آدمی
ُ
اور اُنيس آدمی ايک مکان ميں بنی اُميہ سے قتل کئے جائيں گے۔ اُن کے عالوه جو بنی اُميہ سے قتل کئے جائيں گے ،اور ان
کی تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے۔
رسول خدا نے فرمايا کہ جب مينڈک کی اوالدتيس آدميوں تک پہنچ جائے گی تو وه خداکے مال کو لوٹيں گے۔ لوگوں کو غالم
ِ
ب خدا کو مکروفريب کے راستے ميں قرار ديں گے۔
بنائيں گے اور کتا ِ
رسول خدا نے فرمايا کہ بات آہستہ
آگيا۔
العاص
ابی
ن
ب
حکم
ميں
اثناء
تواسی
تھے
فرمارہے
ارشاد
گفتگو
رسول خدا يہ
جب
ِ
ِ
کرو کيونکہ مينڈک سن لے گا اور يہ وه زمانہ تھا جب
رسول خدا نے خواب ميں ديکھا تھا کہ يہ لوگ اور ان کے عالوه
ِ
دوسرے لوگ آنحضرت کے بعد اس امت کی رہبری و رہنمائی کو اپنے ہاتھ ميں ليں گے اور اس بات نے انہيں غمگين
کرديا ،اور يہ بات اُن پر بﮍی سخت گزری۔
پس خدا نے يہ آيت نازل فرمائی)ہم نے تم کو جو خواب دکھاليا ہے ،وه صرف لوگوں کيلئے امتحان ہے ،اور شجره ملعونہ
ہے قرآن ميں(۔اور شجره ملعونہ سے مراد بنی اُميہ ہے  ،اور اسی طرح نازل فرمائی)شب قدر ہزار رات سے بہتر ہے(،
تمہيں گواه قرار ديتا ہوں اور ميں خود گواه ہوں کہ علی عليہ السالم کی شہادت کے بعد تمہاری حکومت ہزار مہينوں سے
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زياده نہ ہوگی جو قرآن ميں معين و مقر ر ہے۔
اور بہرحال تو اے عمربن العاص ايک مذاق کرنے واال ملعون ہے جس کی نسل منقطع ہے ،اور تو ابتداء ہی سے کتے کی
طرح بھونکنے واال ہے ،اور تيری ماں زانيہ تھی ،اور تو اُس بستر پر پيدا ہواہے جس کے ساتھ چند آدمی تعلق رکھتے تھے،
اورقريش کے آدميوں نے تيرے متعلق اختالف کيا۔ اختالف کرنے والوں ميں سے ايک ابوسفيان بن حرب  ،وليد بن مغيره،
عثمان بن حارث ،نضر بن حارث بن کلده اور عاص بن وائل تھے۔ يہ سب کے سب تجھے اپنا بچہ جانتے تھے۔ان ميں سے
وه کامياب ہوا جو حسب کے لحاظ سے پست تر ،مقام و مرتبہ کے اعتبار سے گرا ہوا اور زنا کرنے ميں سب سے آگے تھا۔
پھر تو کھﮍا ہوا اور کہا کہ ميں محمد کا مذاق اڑاتا ہوں ،اور عاص بن وائل نے کہا کہ محمد وه آدمی ہے جس کا بيٹا نہيں
ہے۔ اُس کی نسل منقطع ہے۔ اگر مرگيا تو اُس کا ذکر ختم ہوجائے گا۔ پس خدا نے يہ آيت نازل کی ):تيرا مذاق اڑانے والے
کی نسل منقطع ہے(۔
تيری ماں عبد قيس کے قبيلے کے پاس جاکر زنا کرواتی تھی۔ اس قبيلے والوں کے گھروں ميں ان کی مجلسوں اور محفلوں
ميں اور اُن کی واديوں ميں زنا کروانے کی خاطر اُن کے پيچھے جايا کرتی تھی۔ پھر تو اس مقام پر موجود ہوتا تھا ،جہاں
رسول خدا اپنے دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا کرتے،درآنحاليکہ تو اُن سب سے زياده دشمنی کرنے واال اور سب سے زياده
ِ
جھٹالنے واال ہوا کرتا تھا۔
پھر تو اُن لوگوں ميں موجود تھا جو کشتی ميں تھے ،اور نجاشی کے پاس جارہے تھے تاکہ جعفر بن ابی طالب اور اُس کے
دوستوں کا خون بہائيں۔ ليکن تيرا فريب تيری ہی طرف لوٹ گيا ،اورتيری تمنا ہوا ميں اڑ گئی ،اور تيری اُميد نااُميدی ميں
بدل گئی۔ تيری کوشش ختم ہوئی اور بے نتيجہ رہی ،اور خدا کا قول بلند ہوا اور کافروں کی بات پست ہوئی۔
بہر حال تيری بات عثمان کے بارے ميں ،تو اے کم حيا والے اور بے دين اُس کے خالف تو نے خود ہی آگ بھﮍکائی اور
پھر خود فلسطين کی طرف بھاگ گيا ،اور وہاں اس انتظار ميں تھا کہ عثمان پر کون سی بالئيں اور مصيبتيں نازل ہوتی ہيں۔
جب اُس کے قتل ہونے کی خبر تجھ تک پہنچی تو تو نے اپنے آپ کو معاويہ کے اختيار ميں ديديا۔ پس اے خبيث! تو نے
اپنے دين کو دوسروں کی دنيا کے بدلے بيچ ديا اور ہم تمہيں اپنی دشمنی پر مالمت نہيں کرتے ،اور نہ اپنی محبت پر تمہيں
رسول خدا کے متعلق اُن کا مذاق
برا بھال کہتے ہيں۔ تو تو جاہليت اور اسالم کے زمانے ميں بھی بنی ہاشم کا دشمن تھا ،اور
ِ
رسول خدا نے فرمايا :اے ﷲ! ميں شعر اچھی طرح نہيں جانتا ،اور ميں شعر کہنا
اڑانے کيلئے تو نے ستر شعر کہے تو
ِ
نہيں چاہتا تو عمروبن عاص پر ہر شعر کے بدلے ميں ہزار مرتبہ لعنت کر۔
پھر تو نے اے عمرو! اپنے دين پر دنيا کو ترجيح دی اور دوباره نجاشی کے پاس جاکر اُسے تحفے اور ہديے دئيے۔ تير
اپہلی بار واال جانا تجھے دوباره جانے سے روک نہ سکا۔ ہر دفعہ نا اميد اور شکست کھا کر واپس لوٹے۔ تيرا مقصد جعفر
اور اُس کے ساتھيوں کو قتل کرنا تھا ،اور جب تيری اميد اور آرزو پوری نہ ہوئی تو اپنے معاملہ کو اپنے دوست عماره بن
وليد کے سپرد کرديا۔
اور رہی بات تيری اے وليد بن عقبہ! خدا کی قسم! علی عليہ السالم کے متلعق تيرے بغض اور کينہ ميں تجھے مالمت نہيں
کرتا کيونکہ اُنہوں نے تجھے شراب پينے کی وجہ سے اسی کوڑے مارے تھے ،اور بدر کے دن تيرے باپ کو قتل کيا تھا
اور کيونکر تو انہيں گالياں نہ دے  ،جبکہ خدا نے اُنہيں قرآن کی دس آيات ميں مومن اور تجھے فاسق کے نام سے ياد کيا
فرمان خدا
تعالی کا قول ہے کہ فرماتا ہے ):کيا جو مومن ہے وه اُس کی طرح ہوسکتا ہے جو فاسق ہے( ،اور
ہے ،اور وه ﷲ
ٰ
ِ
ہے ):اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اُس کی چھان بين کرليا کرو تاکہ جہالت کی وجہ سے کسی
گروه کے مقابلے ميں کھﮍے نہ ہوجاؤ اور اپنے کام کے مقابلے ميں شرمندگی نہ اٹھانا پﮍے(۔
اور تجھے قريش کے نام سے کيا سروکار؟ تو ايک سياه رنگ والے شخص جس کا نام ذکوان اور ْصفدريہ کے رہنے والے
کا بيٹا ہے۔اور رہی يہ بات کہ تمہارا گمان ہے کہ ہم نے عثمان کو قتل کيا ہے ،خدا کی قسم! يہ نسبت علی عليہ السالم کی
طرف تو طلحہ ،زبير اور عائشہ بھی نہيں دے سکے تو کس طرح يہ نسبت اُس کی طرف ديتا ہے؟
اگر تو اپنی ماں سے سوال کرے کہ تيرا باپ کون ہے کيونکہ اُس نے ذکوان کو چھوڑ کر تجھے عقبہ بن ابی معيط کے ساتھ
منسوب کيا اور اس وجہ سے اُسے اپنے نزديک بہت بﮍا مقام مال ،اور ساتھ اس کے کہ خدا نے تيرے باپ اور تيری ماں
کيلئے دنيا وآخرت ميں ذلت و رسوائی اور پستی تيار کی ہوئی ہے ،اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہيں کرتا۔
اور اے وليد تو بھی ،ﷲ اکبر ،اپنے باپ کے متعلق سوال کر اُس سے جس کی طرف تو منسوب ہے۔ تو کس طرح علی عليہ
السالم کو گالياں ديتا ہے؟ اگر تو اس بات ميں مشغول رہے اور کوشش کرے کہ اپنے نسب کو اپنے اصلی باپ کی طرف
ثابت کرے  ،نہ کہ اُس کی طرف جس کی طرف تيری نسبت ہے ،اور تو نے اپنے آپ کو منسوب کرليا ہے ،اور تيری ماں
نے تجھ سے کہا کہ اے بيٹے! خدا کی قسم! تيرا باپ عقبہ سے خبيث تر اور پست تر ہے۔اور اے عتبہ بن ابی سفيان! رہی
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بات تيری تو خدا کی قسم! تو اتنا علم نہيں رکھتا کہ تيرا جواب دوں اور تو عقل نہيں رکھتا کہ تجھے سرزنش کروں ،اور
تجھ سے کسی اچھائی کی توقع نہيں کی جاسکتی ،اور تو نے جو علی عليہ السالم کو بُرا بھال کہا ،ميں اُس بارے تجھے
مالمت نہيں کرتا اور بُرابھال نہيں کہتا کيونکہ تو ميرے نزديک علی عليہ السالم کے غالم اور نوکر کے ہم پلہ بھی نہيں ہے
تاکہ ميں تيرا جواب دوں اور تجھے مالمت کروں۔ ليکن خدا تيرے بھائی اور تيرے باپ کے انتظار ميں ہے ،اور تو اپنے اُن
آباو اجداد کا بيٹا ہے جن کوخدانے اس طرح ياد کيا ہے ):کام کرنے والی ،تکليف و دکھ دينے والی اور جالنے والی آگ کو
چکھيں گے۔ ابلتے ہوئے پانی کے چشمے سے اُن کو پاليا جائے گا ،يہاں تک کہ فرماتا ہے ،بھوک سے(۔
اور تيری يہ دھمکياں کہ تو مجھے قتل کر دياگا تو تو نے اُسے کيوں قتل نہ کيا جس کو تونے ديکھا کہ تيری بيوی کے ساتھ
تيرے ہی بستر پر ہم بستری کررہا تھا اور بچے ميں تيرے ساتھ وه شريک ہوگيا۔ يہاں تک کہ بچے کو تيری طرف منسوب
کرديا ،حاالنکہ وه بچہ تيرا نہ تھا۔ ہالکت ہے تيرے لئے۔ اگر تو مجھے ڈرانے اور قتل کی دھمکياں دينے کی بجائے اُس
سے اپنی رسوائی کا انتقام ليتا تو تيرے لئے زياده مناسب اور بہتر ہوتا۔
ُ
اور تو جو علی عليہ السالم کو گالياں ديتا ہے تو ميں تجھے مالمت نہيں کرتا کيونکہ انہوں نے جنگ ميں تيرے بھائی کو قتل
کيا تھا اور تيرے باپ کو اُنہوں نے اور حمزه نے مل کر قتل کيا تھا۔يہاں تک کہ وه ان دونوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے
اور دردناک عذاب کامزه چکھ رہے ہيں اور تيرا چچا
رسول خدا کے حکم کے ساتھ شہر سے نکاال گيا۔
ِ
اور رہی بات يہ کہ ميں خالفت کا آرزو مند ہوں تو خدا کی قسم! ميں اس کے الئق بھی ہوں اور تيرے بھائی)معاويہ( جيسا
نہيں ہوں اور نہ ميں تيرے باپ کا جانشين و خليفہ ہوں کيونکہ تيرا بھائی خدا کے بارے ميں سرکشی ميں اور مسلمانوں کا
خون بہانے اور اُس چيز کے حاصل کرنے ميں کہ جس کا حق نہيں رکھتا ،بہت زياده اللچی ہے۔ وه لوگوں کو فريب اور
دھوکا ديتا ہے اور خدا بھی مکر کرتا ہے اور ﷲ بہترين مکر کرنے واالہے۔
قبيلہ قريش سے ايک بد ترين قريشی تھا۔ خدا کی قسم! اُس نے نہ تو کسی محترم شخص
اور تيری يہ بات کہ علی عليہ السالم ٔ
کی تحقيروتوہين کی اور نہ کسی مظلوم شخص کو قتل کيا۔
ب خدا کو ترک کرنے واال اور
رسول خدا کو جھٹالنے واال ہے۔ تو ايک زانی
اور اے مغيره بن شعبہ تو خدا کا دشمن ،کتا ِ
ِ
شخص ہے اور تجھے سنگسار کرنا واجب ہے۔ عادل ،پاک اور متقی لوگوں نے تيرے زنا کی گواہی دی ہے۔ ليکن تيری
سنگساری کو تاخير ميں ڈال ديا اور حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ذريعے رد کرديا ،اور يہ تو اُس کے
عالوه ہے جو دردناک عذاب اور دنيا کی پستی خدا نے تيرے لئے تيار کررکھی ہے ،اور آخرت کا عذاب زياده رسواوذليل
کرنے واال ہے۔
ُ
اور تو وه شخص ہے جس نے
رسول خدا کی بيٹی فاطمہ کو مارا ،يہاں تک کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا اور محسن
ِ
رسول خدا کو ذليل و رسوا رکرنا ،اُن کے فرمان کی مخالفت کرنا اور اُن کے احترام کو
تو
ساقط ہوگيا۔ يہ اس لئے تھا کہ
ِ
رسول خدا نے فرمايا تھا کہ" اے فاطمہ! تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو"۔خدا تجھے جہنم
زائل کرنا چاہتا تھا  ،حاالنکہ
ِ
ُ
ميں ڈالے گا ،اور جو کچھ تو نے کيا ہے ،اس کا وبال تجھ پر ڈالے گا۔
پس تو ان تين چيزوں ميں سے کس چيز پر علی عليہ السالم کو گالياں ديتا ہے۔ کيا اُن کا نسب ناقص ہے؟ يا وه پيغمبر سے
دور ہيں؟ يا اُنہوں نے اسالم ميں کوئی براکام انجام ديا ہے؟ يا اپنے فيصلے اور قضاوت ميں ظلم و زيادتی کی ہے؟ يا دنيا
کی طرف مائل اور رغبت رکھتے تھے؟ اگر ان ميں سے کوئی ايک بھی کہو گے تو جھوٹ ہوگا اور لوگ تجھے جھوٹا
کہيں گے۔
ُ
کيا تيرے خيال ميں علی عليہ السالم نے عثمان کو مظلومانہ طو رپر قتل کيا ہے؟ خدا کی قسم! علی اس شخص سے جو اس
بارے ميں انہيں سرزنش کرتا ہے ،متقی تر اور پاک تر ہے ،اور خدا کی قسم! اگر علی نے عثمان کومظلومانہ قتل کيا ہے تو
تير ااس سے کيا سروکار؟تو نے تو اس کی زندگی ميں اس کی مدد نہ کی ،اور اُس کے مرنے کے بعد بھی اُس کی مدد نہ
کی ،اور ہميشہ اپنے طائف والے گھر ميں زناکاروں کو پالتے رہے۔ جاہليت والے کام کو زنده اور اسالم کومارتے رہے ہو،
يہاں تک کہ جو ثابت ہونا تھا ،ثابت ہوگيا۔
ٰ
دعوی ہے۔ معاويہ کے نزديک اور تيری بات
اور رہا تيرا اعتراض بنی ہاشم اور نبی اُميہ کے متعلق ،تو يہ صرف تيرا
امارت و رہبری کی شان کے متعلق اور تيرے دوستوں کی بات خالفت کے بارے ميں جس کو تو نے حاصل کرليا ہے ،تو يہ
موسی اور ہارون جو دو
کوئی شان و فخر کی بات نہيں ہے۔ فرعون بھی چار سوسال تک مصر پر حکومت کرتا رہا،جبکہ
ٰ
پيغمبر تھے ،نے بہت زياده مصائب اور تکاليف اٹھائيں۔ يہ خدا کا ملک ہے۔ وه نيک اور بُرے کو عطا کرتا ہے ،اور
خدافرماتا ہے):تم نہيں جانتے تھے کہ يہ تمہارے لئے ايک امتحان و آزمائش اور اُن کيلئے تھوڑا سافائده ہو() ،اور جب ہم
چاہتے ہيں کسی شہر کو تباه کريں تو ہم حکم ديتے ہيں کہ سرمايہ دار اور امير لوگ گناه کريں تاکہ عذاب کا نازل ہونا ان پر
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ثابت ہوجائے ،پھر ہم ختم کرديں(۔
پھر امام حسن عليہ السالم اٹھے ،اپنی قميص کو جھاڑ رہے تھے اوريہ فرمارہے تھے ):بُری عورتيں بُرے مردوں کيلئے
اور بُرے مرد بُری عورتوں کيلئے ہيں( ،اور خدا کی قسم! وه تو اور تيرے دوست ہيں)،اور نيک مرد نيک عورتوں کيلئے
ہيں اور وه اُس سے جو وه کہتے ہيں ،پاک و پاکيزه ہيں ،اور اُن کيلئے بخشش و معافی اور عزت والی روزی ہے( ،اور وه
علی ابن ابی طالب عليہما السالم کے اصحاب اور اُس کے شيعہ ہيں۔
پھر امام عليہ السالم باہر چلے گئے جبکہ معاويہ سے يہ کہہ رہے تھے:
کہ جو کچھ تو نے کمايا ہے اور اپنے ہاتھ سے حاصل کيا ہے ،اُس کے وبال کو چکھ ،اور اُس کو جو خدا نے تيرے اور ان
کيلئے دنيا ميں رسوائی اور آخرت ميں دردناک عذاب تيار کررکھا ہے۔
معاويہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم بھی اپنے اعمال کی سزا چکھو۔ وليد بن عقبہ نے کہا:خدا کی قسم! تو نے ہم سے
پہلے چکھ ليا ہے ،اور اُس نے صرف تيرے بارے يہ جرأت کی ہے۔
معاويہ نے کہا کہ کيا ميں نے تمہيں نہيں کہا تھا کہ تم اُس کے مقام و مرتبہ کو کم نہيں کرسکتے۔ شروع ہی سے ميری بات
کو کيوں نہ مانا؟ تم نے اُس سے مدد ليناچاہی حاالنکہ وه تمہارا مذاق اڑاگيا ہے۔ خدا کی قسم! وه نہيں اٹھا مگر يہ کہ گھر
ميرے لئے اندھير ہوگيا۔ميں اُسے گرفتا ر کرنا چاہتا تھا ۔ آج اور کل تم اُس سے اچھائی اور نيکی کی اُميد اپنے متعلق نہ
رکھنا۔
مروان بن حکم نے جب اس واقعہ کو سنا تو اُن کے پاس آيا اور کہا :مجھے کيوں نہيں باليا؟ خدا کی قسم!اُس کو اور اُس کے
خاندان کو ميں ايسی گالياں ديتا کہ کنيزيں اور غالم اپنے رقص ميں پﮍتے۔ معاويہ نے امام حسن عليہ السالم کے پاس کسی
کو بھيجا۔ جب وه آدمی حضرت کے پاس آيا تو امام عليہ السالم نے فرمايا:
يہ ظالم مجھ سے کيا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم! اگر وہی باتيں دوباره کرے گا تو اُن کے کان ايسے مطالب سے پُر کروں گا کہ
ذلت و عيب قيامت تک کيلئے اُن پر باقی ره جائے گا۔
جب امام حسن عليہ السالم اُن کے پاس پہنچے تو مروان نے کہا :خدا کی قسم! ميں تجھے تيرے باپ اور تيرے خاندان کو
ايسی گالياں دوں گا کہ غالم اور کنيزيں اپنے رقص ميں پﮍھيں گی۔
امام عليہ السالم نے فرمايا:
بہرحال تو اے مروان! ميں تجھے اور تيرے باپ کو گالی نہيں دوں گا۔ مگر خدا نے تيرے باپ  ،تيرے خاندان اور تيری
اوالد پر اور جو بھی قيامت تک تيرے باپ کی صلب سے پيدا ہوگا ،لعنت کی ہے۔ خدا کی قسم اے مروان! تو اور ان ميں جو
بھی
رسول خدا کے لعنت کرنے کے وقت موجود تھا ،تيرے اور تيرے باپ کے متعلق اس بارے ميں انکار نہيں کريں گے۔
ِ
خدا کے ڈرانے کے مقابلے ميں تيری زيادتی اور ظلم بﮍھ گيا ہے۔ خدا اور اُس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ خدا فرماتا
ہے):اور شجره ملعونہ قرآن ميں اور ہم اُن کو ڈراتے ہيں ليکن صرف اُن کی زيادتی اور ظلم ميں اضافہ ہوتا ہے(۔
اور تو اے مروان اور تيری اوالد قرآن ميں شجره ملعونہ ہو اور يہ چيز خدا سے جبرائيل اور جبرائيل سے پيغمبر تک
پہنچی ہے۔
معاويہ اٹھا اور امام حسن عليہ السالم کے منہ پر ہاتھ رکھ ديا ،اور کہا :اے ابومحمد! تو تو اس طرح برا بھال کہنے واال اور
اوچھا تو نہيں تھا۔ امام حسن عليہ السالم نے اپنا لباس جمع کيا ،اٹھے اور باہر نکل گئے ،اور باقی لوگ غم و غصہ اور دنيا
و آخرت ميں سياه چہرے کے ساتھ اِدھر اُدھر چلے گئے۔)احتجاج طبرسی ،ج، ١ص(٢٠١۔
2۔ آنحضرت کا مناظره اپنی تعريف اور مخالفوں کے عيوب کے متعلق
ُ
روايت ہے کہ امام حسن عليہ السالم معاويہ کے پاس آئے اور اُس کی مجلس ميں تشريف الئے۔ اس جگہ ايک گروه معاويہ
کے دوستوں ميں سے موجود تھا۔ اُن ميں سے ہر ايک بنی ہاشم پر فخر کررہا تھا اور اُن کے مرتبہ کو کم کر رہا تھا ،اور
ايسے مطالب بيان کئے جو امام حسن عليہ السالم پر دشوارگزرے ،آپ کوناراحت کرديا۔ اس وقت انہوں نے کالم شروع کيا
اور فرمايا:
ميں بہترين قبائل سے ہوں اور ميرے آباء و اجداد عرب کے بلند مرتبہ خاندان سے ہيں۔ محاسبہ کے وقت فخر و نسب و
جوانمردی ہمارے لئے ہے ،اور ہم اس بہترين درخت سے ہيں کہ جس کی شاخيں پھل دار اور جس نے پاکيزه پھل اور قائم و
دائم بدنوں کو اگايا ہے۔ اس درخت ميں اسالم کی اصل و جﮍ اور نبوت کا علم ہے۔ جب فخر کا مقام آيا تو بلند تر ہوا ،اور
جب ہماری برتری کو روکا گيا تو ہم بلند ہوئے ،اور ہم ايسے گہرے سمندر ہيں جن کی تہہ تک کوئی نہيں پہنچ سکتا ،اور ہم
ايسے مضبوط پہاڑ ہيں جن کو مغلوب نہيں کيا جاسکتا۔اس موقع پر مروان بن حکم اور مغيره بن شعبہ نے کچھ باتيں کيں،
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جن کے ذريعے آپ کو اور آپ کے والد کوکم مرتبہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ امام حسن عليہ السالم نے گفتگو کی اور
فرمايا:
اے مروان ! بزدلی  ،رسوائی ،کمزوری اور عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے۔کيا تيرے خيال ميں ميں نے اپنی تعريف کی
جوانان جنت
رسول خدا کا بيٹا ہوں اور تيرے خيال ميں ميں نے اپنے مقام و مرتبہ کو بلند کيا ہے؟ حاالنکہ
ہے ،حاالنکہ ميں
ِ
ِ
ُ
کا سردار ہوں۔ ہالکت ہو اس پر جو فخر و تکبر کے ذريعے سے اپنے آپ کو بلند ظاہر کرے ،اور ہالکت ہے اس کيلئے جو
اپنے آپ کو بﮍا بنانے کی کوشش کرتا ہے ،اور گردن لمبی کرنے کا اراده رکھتا ہے ،اور ہم رحمت کا خاندان ،عزت و
کرامت کی کان ،اچھائی ونيکی کا مقام ،ايمان کا خزانہ ،اسالم کا نيزه اور دين کی تلوار ہيں۔
تيری ماں تيرے غم ميں بيٹھے ،خاموش کيوں نہيں ہوتے؟ قبل اس کے کہ ميں ہولناک امور تيری طرف بھيجوں اور بيان
کروں ،اور تجھے ايسی عالمتيں بتالؤں کہ تو اپنے نام سے بے نياز ہوجائے۔ بہرحال تيرا لوٹ مار کے ساتھ واپس آنا اُس
دن تھا جب تو ناداری و غربت کی سرپرستی کرتا تھا ،خوفناکی تيری پناه ميں تھی ،اور تيری غنيمت تيرا بھاگنا تھا،اور تيرا
طلحہ کو دھوکا دينا اُس دن کہ تو نے اُس کے ساتھ مکر کيا اور اُسے قتل کرديا  ، ١بُرا ہو تيرا چہره کس قدر مکروه اور
ناپسنديد ہے!
مروان نے اپنا سرنيچے کرليا اور مغيره پريشان تھا۔ امام عليہ السالم نے مغيره کی طرف اپنا رخ کيا اور فرمايا:
اے قبيلہ ثقيف کے اندھے! تيرا کيا تعلق قريش کے ساتھ کہ ميں تيری نسبت پر فخر کروں؟ تجھ پر ہالکت ہو ،کيا تو مجھے
نہيں پہچانتا؟ ميں عورتوں ميں سے بہترين عورت اور عورتوں کی سردار کا بيٹا ہوں۔
رسول خدا نے مجھے خدا کے علم
ِ
کی غذا دی ،قرآن کی تاويل اور احکام کی مشکل چيزوں کو ميں نے سيکھا ہے۔ سب سے بﮍی عزت اور سب سے بﮍا فخر
ہمارے لئے ہے ،اور تو اُس قوم و گروه سے ہے کہ جو زمانہ جاہليت ميں نسبت نہ رکھتے تھے ،اور اسالم ميں اُن کا کوئی
حصہ نہيں ہے۔ بھاگ جانے والے آدمی کا کيا کام کہ شيروں کے ساتھ پھرے ،بہادروں کا مقابلہ کرے اور فخر کی باتيں
کرے؟ ہم سردار اور بلند ترين دفاع کرنے والے ہيں۔ ہم عہدوپيمان کی حمايت کرنے والے ہيں اور عيب و عار کو اپنے سے
دور کرتے ہيں اور ميں پاک عورتوں کا بيٹا ہوں۔اور تو نے اپنے خيال کے مطابق خيراالنبياء کے وصی کی طرف اشاره کيا
ہے اور وه تيرے عجزوناتوانی کو زياده جاننے والے اور تيری کمزوری سے زياده واقف و آگاه تھے ،اور تو اپنے باپ کو
رد کرنے ميں اُ س سے زياده الئق ہے۔اُس غصے کی وجہ
ميدان جنگ ميں کھﮍا
 ١۔ابن اثير اسدالغابہ ميں کہتے ہيں کہ طلحہ کے قتل کا سبب يہ تھا کہ مروان نے طلحہ کو ،جو کہ
ِ
تھا ،تير کا نشانہ بنايا۔ اگر اس زخم کوباندھا جاتا تو اس کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اگر اسے کھال چھوڑا جاتا تو اس ميں
تعالی نے پھينکا تھا۔ طلحہ اسی سے ہالک
سے خون بہنے لگتا۔ مروان نے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ يہ تير ﷲ
ٰ
ہوگيا۔اس نے امان بن عثمان کی طرف منہ کرکے کہا :ميں نے تيرے باپ کے قاتلوں ميں سے بعض کو قتل کرديا۔سے جو
تيرے دل ميں ہے ،اور اُس مکروفريب کی وجہ سے جو تيری آنکھوں سے ظاہر ہے ،دور کی بات ہے ،وه گمراه لوگوں کو
اپنا دوست نہيں بناتے تھے  ١۔
تيرا خيال ہے کہ اگر تو صفين ميں ہوتا تو قيس کی طاقت اور ثقيف کی مہارت سے تو سب سے الئق ترين ہوتا۔ تيری ماں
تيرے غم ميں بيٹھے۔ يہ کيسے ہوسکتا ہے؟ جبکہ جنگ کے ميدانوں ميں تيری کمزوری اور مشکل اوقات ميں تيرا بھاگنا
اميرالمومنين بہادر لوگوں کا علم تيرے سپرد کرديتے تو مشکالت اُس کو ہال نہ سکتيں اور تيری
ثابت ہے۔ خدا کی قسم! اگر
ٔ
دردناک آوازيں نکل رہی ہوتيں۔
رہی بات قيس کی دليری کی ،تو تيراکيا کام قيس کی دليری اور بہادری کے ساتھ؟ تو تو ايک فرار ہونے واال آدمی ہے ،اور
کچھ علوم سيکھ لئے جس وجہ سے ثقيف کہالنے لگا ،اور اس سبب سے تو نے کوشش کرکے اپنے آپ کو قبيلہ ثقيف سے
شمارکرنا شروع کرديا ،حاالنکہ تو اُس قبيلے کے آدميوں ميں سے نہيں ہے ،تو جنگ کرنے سے زياده شکار کے آالت
بنانے اور بھيﮍوں کے باڑے ميں داخل ہونے سے زياده واقف ہے۔
اميرالمومنين عليہ
کہ
تھی
خواہش
تيری
پھر
ہوتی۔
نہيں
اور رہی بات مہارت کی تو غالم لوگوں کی مہارت کوئی مہارت
ٔ
السالم کے ساتھ آمنا سامنا ہوجائے ،پس وه جيسے کہ تو جانتا ہے کہ جنگل کے شير اور زہر قاتل تھے ،جنگ کے موقعہ پر
بﮍے سورما اور بہادر اُن کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے ،او رکہاں گيدڑ اُس کے سامنے آنے کا اراده کرسکتے
ہيں ،اور کہاں الل بيگ)سياه چہرے واال آدمی( اُسے پيچھے سے بال سکتا ہے۔
اميرالمومنين عليہ السالم کے پاس آيا اور بوال :ميں آپ کونصيحت کرتا ہوں کہ اگر آپ
١۔ عثمان کے قتل کے بعد مغيره
ٔ
چاہتے ہيں کہ آپ کے معامالت صحيح طور پر چلتے رہيں تو طلحہ کو کوفہ ،زبير کو بصره اور معاويہ کو شام کا گورنر
کريں۔اميرالمومنين عليہ السالم نے
مقررکرديں۔ جب آپ کی خالفت مستحکم ہوجائے تو جيسے چاہيں ان کے ساتھ سلوک
ٔ
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فرمايا:ميں گمراہوں ميں سے کسی کو اپنے مددگار کے طور پر نہيں لوں گا۔)استيعاب ،ج ،٣ص)،(٣٧١حاشيہ اصابہ(
بہرحال تيری نسبت نامعلوم اور تيرے رشتہ داروں کاکوئی علم نہيں ہے ،اور تيری اس قبيلے کے ساتھ رشتہ داری ايسے
ہے جيسے پانی کے حيوانات کی صحرا کے پرندوں کے ساتھ ہے بلکہ تيری رشتہ داری اس سے بھی دور تر ہے۔
مغيره اٹھ گيا اور امام حسن عليہ السالم معاويہ سے فرما رہے تھے کہ:
ُ
غالموں کی گفتگو کے بعد اور نوکروں کے فخر کرنے کے بعد ہميں بنی اميہ سے معاف رکھ۔
معاويہ نے کہا :اے مغيره !رک جا۔ يہ عبدمناف کے بيٹے ہيں۔ بﮍے بﮍے بہادر ان کا مقابلہ کرنے کی قدرت نہيں رکھتے
اور بﮍے بﮍے لوگ ان کے مقابلے ميں فخر کرنے کی طاقت نہيں رکھتے۔ پھر امام حسن عليہ السالم کو قسم دی کہ چُپ
ہوجائيں ،امام چپ ہوگئے۔)احتجاج طبرسی ،ج،١ص(۴١۶۔
3۔ آنحضرت کا مناظره فضيلت اہل بےت کے متعلق اور اس بارے ميں کہ خالفت کے صرف يہی الئق ہيں
سليم بن قيس کہتا ہے کہ عبدﷲ ابن جعفر بن ابی طالب عليہما السالم سے ميں نے سنا کہ وه کہہ رہے تھے کہ معاويہ نے
مجھ سے کہا کہ حسن اور حسين عليہما السالم کا اتنا زياده احترام کيوں کرتے ہو؟ وه تجھ سے اور اُن کا باپ تيرے باپ سے
بہتر نہ تھا؟اگر اُن کی ماں فاطمہ
رسول خدا کی بيٹی نہ ہوں تو ميں کہتا کہ اسماء بنت عميس اُس سے کمتر نہيں ہے۔
ِ
وه کہتا ہے کہ ميں اُس کی بات سے بﮍا رنجيده ہوا اور مجھ ميں اپنے اوپر قابو کرنے کی طاقت نہ تھی  ،يہاں تک کہ عبدﷲ
رسول
ابن جعفر اور عبدﷲ بن عباس کی گفتگو جو امام حسن اور امام حسين عليہماالسالم کی فضيلت ميں تھی ،اور وه جو
ِ
خدا سے ان کی فضيلت کے متعلق سن چکے تھے  ،کو نقل کرتا ہے۔ يہاں تک کہ کہتا ہے کہ:
معاويہ نے کہا :اے حسن ! تو کيا کہتا ہے؟ امام عليہ السالم نے فرمايا:
اے معاويہ!تو نے ميری اور ابن عباس کی بات کو سنا۔ اے معاويہ! تجھ سے ،تيری بے حيائی سے اور تيری خدا پر جرأت
سے تعجب ہے۔ جب تو نے يہ کہا کہ خدا نے تمہارے طاغوت کو قتل کرديا اور خالفت کو اُس کے مقام )معاويہ( تک
پہنچاديا۔ اے معاويہ ! کيا تو خالفت کا ٹھکانا ہے ،ہم نہيں؟
ہالکت ہے تيرے لئے اے معاويہ! اور اُن تين کيلئے جنہوں نے تجھے اس مقام پر بٹھايا ،اور يہ طريقہ کار تيرے لئے مہيا
کيا۔ ايک بات کہتا ہوں کہ تو اس کے الئق تو نہيں ہے ليکن اپنے باپ کی اوالد کيلئے جو يہاں موجود ہيں ،اُن کيلئے کہتا
ہوں ۔
اتفاق نظر رکھتے ہيں ،اور ان مسائل ميں ان کے درميان اختالف  ،کشمکش اور
بہت سے امور ايسے ہيں جن ميں لوگ
ِ
جدائی نہيں ہے۔ خدا کی وحدانيت اور رسول کی رسالت پر گواہی ديتے ہيں پانچ وقت کی نمازوں ميں ،واجب ٰ
زکوة ميں،
ت ٰالہی سے ہيں،جن
رمضان کے مہينے کے روزوں ميں ،خدا کے گھر کے حج ميں اور بہت سی دوسری چيزيں جو واجبا ِ
کو شمار نہيں کيا جاسکتا ،صرف خداہی اُن کو شمار کرسکتا ہے۔اسی طرح دوسرے امور پر بھی لوگوں نے اجتماع کيا ہے
ت ٰالہی سے جن کو گنا
جيسے زناکی حرمت پر،چوری اور جھوٹ ،قطع رحم ،خيانت اور بہت سے دوسرے موارد ،محرما ِ
نہيں جاسکتا ،اُن کی تعداد صرف خداہی جانتاہے۔
ليکن سنتوں کے متعلق اختالف کيا اور ان ميں آپس ميں جنگ کرتے ہيں،ا ور گروہوں ميں تقسيم ہو گئے ہيں ،يہاں تک کہ
ايک گروه دوسرے پر لعنت کرتا ہے ،اور وه واليت و سرپرستی ہے ،اور خالفت ہے۔ ايک گروه دوسرے گروه سے بيزاری
چاہتا ہے ،اور ايک گروه دوسرے گروه کو قتل کرتا ہے تاکہ يہ جتالئے کہ اس واليت کے ساتھ کون زياده حق دارہے۔
سوائے اُس ايک گروه کے جو خدا کی کتاب اور پيغمبرصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی سنت کی پيروی کرتے ہيں۔
پس جس شخص نے اُن چيزوں کو پکﮍ ليا جن ميں مسلمان اختالف نہيں کرتے اور اختالفی چيزوں کو خدا پر چھوڑ ديا تو وه
نجات پاگيا اور محفوظ رہا ،اور جنت ميں داخل ہوگا۔
ہر وه شخص جس کو خدا توفيق عطا فرمائے اور اُس پر احسان کرے اور اُس پر حجت قائم کرے ،اس طرح کہ اُس کے دل
صاحبان امر کی معرفت کے ساتھ نورانی کرے ،اور يہ معرفت کروائے کہ علم کااصل ٹھکانا اور مقام
کو آئمہ ميں سے
ِ
ُ
رسول خدا نے فرمايا :خدا رحمت کرے اس شخص پر جس نے ہمارے حق
کہاں ہے ،تو وه نيک ہے اور خدا کا دوست ہے۔
ِ
کو جانا اور اُسے بيان کيا۔ پس نيک ہوايا خاموش ہوا تو محفوظ رہا۔
ہم اہل بيت کہتے ہيں کہ آئمہ اور رہنما ہم ميں سے ہيں اور خالفت کی لياقت صرف ہم ميں ہے۔خد انے اپنی کتاب ميں او ر
اہل علم ہيں ،اور وه علم ہمارے پاس تمام کا
اُس کے رسول کی سنت ميں ہميں اسکے الئق جانا ہے۔ علم ہم ميں ہے اور ہم ِ
حتی کہ کسی کے
تمام اپنی کليت کے ساتھ موجود ہے ،اور قيامت کے دن تک کوئی بھی ايسا کام ہونے واال نہيں ہے ٰ ،
چہرے پر مارنا ،مگر يہ کہ اُسے
رسول خدا نے لکھوايا اور علی عليہ السالم نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور ہمارے حوالے
ِ
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کرديا۔
ٰ
دعوی کرتا ہے اور
حتی کہ تو بھی اے ہند کے بيٹے! يہ
ايک گروه خيال کرتا ہے کہ وه ہم سے زياده خالفت کے الئق ہےٰ ،
گمان کرتا ہے کہ )عمر( نے ميرے باپ کے پاس کسی کو
بھيجا  ،اس لئے کہ ميں چاہتا ہوں کہ قرآن کو ايک جگہ جمع کروں۔ پس جو کچھ قرآن سے تيرے پاس لکھا ہوا ہے ،ميرے
پاس بھيج دو۔ بھيجا ہوا شخص آيا۔ امام عليہ السالم نے فرمايا :خدا کی قسم! قبل اس کے کہ وه تيرے پاس پہنچے  ،تو ميری
گردن مار ۔ عمر نے کہا کيوں؟ امام نے فرمايا :کيونکہ خدا فرماتا ہے):وه جو علم ميں راسخ ہيں( ۔ امام نے فرمايا کہ آيت
نے ميرااراده کيا ہے ۔ تو اور تيرے ساتھی آيت کے مقصود نہيں ہيں۔عمر کوغصہ آگيا اور کہا کہ ابوطالب کا بيٹا خيال کرتا
ہے کہ جو علم اُس کے پاس ہے ،کسی اور کے پاس نہيں ہے ۔ جو کوئی بھی قرآن سے کوئی آيت پﮍھے تو وه اُسے ميرے
پاس لے آئے۔ جب بھی کوئی ايک آيت التا اور اُس پر گواه بھی قائم کرتا تو اُس آيت کو لکھ ليتا ،اور اگر گواه نہ ہوتا تو اُسے
نہيں لکھتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن سے بہت سی آيات گم ہوگئی ہيں ،حاالنکہ يہ جھوٹ بولنے والے ہيں۔ خدا کی قسم!
بلکہ قرآن اپنے اہل کے پاس جمع اور محفوظ ہے۔
پھر عمر نے قاضيوں اور شہروں کے گورنروں کو حکم ديا کہ فکر کرو اور اپنے عقائد کو بيان کرو کہ حق کيا ہے۔ عمر
اور اُس کے بعض گورنر بہت بﮍی مشکل ميں پﮍگئے اور ميرے والد بزرگوار نے انہيں اس مشکل سے نکاال تاکہ اُس کے
خالف اُن پر دليل وحجت قائم کرسکے۔ کبھی کبھی تو قاضی اپنے خليفہ کے پاس آتے اور ايک ہی معاملہ کے متعلق اُن سب
کا فيصلہ مختلف ہوتا۔ اس کے باوجود عمر اُن سب کے فيصلوں پر دستخط کرديتا کيونکہ خدا نے اُسے دانائی و حکمت و
قضاوت کا طريقہ عطا نہيں کيا تھا۔
مسلمانوں ميں سے ہمارے مخالفوں کا ہر گروه يہ خيال کرتا ہے کہ خالفت اور علم ہمارے عالوه دوسروں کيلئے ہے۔ ہم خدا
سے ان لوگوں کے خالف مدد طلب کرتے ہيں جنہوں نے ہم پر ظلم کيا ،ہمارے حق سے انکار کيا۔ لوگوں کو ہم پر مسلط کيا
اور لوگوں کيلئے ہمارے خالف راه کھولی تاکہ تيرے وسيلہ سے ،اُس کے ذريعے دليل و حجت الئی جائے۔
لوگ تين طرح کے ہيں ،مومن جو ہمارے حق کو پہچانتے ہيں ،ہميں تسليم کرتے ہيں اور ہماری پيروی کرتے ہيں۔ وه نجات
پانے والے ہيں ،ہمارے دوست ہيں اور خدا کے حکم کی اتباع کرتے ہيں۔ ہمارے دشمن جو ہم سے بيزار ہيں ،ہم پر لعنت
کرتے ہيں اور ہمارے خون بہانے کو حالل جانتے ہيں اور ہمارے حق کا انکار کرتے ہيں۔ہم سے برأة اور بيزاری کے ساتھ
خدا کی عبادت کرتے ہيں۔ ايسا شخص کافر ،مشرک اور فاسق ہے  ،اور جس کا اس کووہم وخيال بھی نہيں ،وہاں سے کافر
اور مشرک ہوا ہے۔ جيسے کہ جہالت کی وجہ سے خدا کو گالياں ديتا ہے ،اسی طرح العلمی کی وجہ سے خدا کے ساتھ
شرک کرتا ہے۔
اور ايک وه شخص جو اُمت کی اتفاقی چيزوں کو پکﮍے ہوئے ہے ،اور مشتبہ چيزوں کے علم کو خدا کی طرف پلٹاديتا ہے۔
ساتھ ساتھ ہماری واليت کو بھی خدا کی طرف پلٹا ديتا ہے۔ وه ہماری پيروی نہيں کرتا اور ہمارے ساتھ دشمنی بھی نہيں
کرتا ،اور ہمارے حق کو نہيں پہچانتا۔ ہم اُميد کرتے ہيں کہ خدا اُسے بخش دے گا اور جنت ميں داخل کرے گا۔ يہ کمزور
مسلمان ہے۔)احتجاج طبرسی ،ج ،٢ص(٣۔
4۔ آنحضرت کا مناظره عمروبن عاص ،مروان اور ابن زياد کے ساتھ
روايت ہے کہ ايک دن معاويہ اپنے رازداروں کے ساتھ بيٹھا ہوا تھا اور سب ايک دوسرے پر فخر کررہے تھے۔ معاويہ نے
ان سب کو ہنسانا چاہا ،اس لئے کہا کہ تم نے ايک دوسرے پر بﮍا فخر کيا ہے ،اگر تمہارے پاس حسن بن علی عليہما السالم
اور عبدﷲ ابن عباس ہوتے تو تم کبھی بھی ايسا فخر نہ کرتے۔ معاويہ نے امام کے پاس کسی کو بھيجا ،پھر اُن کی گفتگو کو
راوی ذکر کرتا ہے۔ پھر امام عليہ السالم نے اُن کے جواب ميں فرمايا:
اگر کوئی بحث ومباحثہ ميں خاموش رہے تو يہ اُس کی کمزوری کی دليل نہيں ہے۔بلکہ جو
جھوٹ بات کرے اور باطل کو حق کا لباس پہنائے ،وه خيانت کار ہے۔
اے عمرو! تو نے جھوٹ کے ساتھ فخر کيا ہے اور گستاخی ميں بے حد آگے نکل چکا ہے۔ ميں تيری تباه کاريوں اور
صرف نظر کی۔ تو ہمارے متعلق
برباديوں سے ہميشہ واقف ہوں ،اُن ميں سے کچھ کو تو ميں نے ظاہر کيا اور کچھ سے
ِ
گمراہی ميں پﮍاہوا ہے۔ کيا ميں تمہيں ياد دالؤں کہ ہم کون ہيں؟ ہم تاريکی ميں روشن چراغ ،رہنمائی اور ہدايت کے علم،
ميدان جنگ ميں پرورش پانے والے ہيں۔ دوستوں کيلئے خوش وخرم
بہادرودالور سوار ،دشمنوں پر حملہ کرنے والے اور
ِ
بہار ہيں۔ ہم نبوت کی کمان اور علم کے اترنے کی جگہ ہيں۔
تيرے خيال ميں تيری نسل ہم سے زياده طاقتور ہے ليکن جنگ ِ بدر ميں ہماری طاقت سامنے آئی جس دن دالور و بہادر
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زمين پر گر گئے۔ مد ِ مقابل مصيبت ميں پھنس گئے۔ شجاع مرد شکست کھا گئے۔ جس دن موت کا راج تھا اور وه ميدان کے
ہر طرف گھومنے لگی ،اور اپنے دانت نکالے ہوئے تھی۔ جنگ کی آگ کے شعلے بھﮍکنے لگے۔ ايسا وقت تھا جب ہم نے
رسول خدا نے تيری نسل پر احسان کيا۔ ميری جان کی قسم! اُس دن تم اوال ِد عبدالمطلب سے
تمہارے مردوں کو قتل کيا اور
ِ
برتر اور طاقتور نہ تھے۔
ُ
اور تو اے مروان! تجھے کيا ہوتا ہے کہ تو قريش کی بﮍی باتيں کرتا ہے اور ان کے ساتھ فخر کرتا ہے۔ تو آزاد کيا ہوا ہے
اور تيرا باپ شہر بدر کيا ہوا ہے ،اور تو ہرروز پستی سے بدی کی طرف مائل ہے اور ان دو ميں گرفتار ہے۔ کيا تو نے وه
اميرالمومنين عليہ السالم کی خدمت ميں اليا گيا۔ پس تو نے اُس شير کو ديکھا جو
دن بھال ديا ہے جس دن تجھے بندھے ہاتھ
ٔ
اپنے پنجوں سے خون چاٹ رہا تھا اور اپنے دانتوں کو ايک دوسرے کے ساتھ دبا رہا تھا اور اس شعر کے معنی ميں فکر
کررہے تھے۔ايسا شير کہ جب دوسرے شير اُس کی آواز کو سنتے ہيں تو خاموشی سے بھاگ جاتے ہيں اور گوبر گراتے
ہيں۔
اميرالمومنين عليہ السالم نے تجھے معاف کرديا اور موت کے گال گھونٹنے سے تجھے نجات ملی۔ سانس بند ہونے کی
ليکن
ٔ
لعا
تيرا
سے
وجہ
ب دہن اندر نہيں جارہا تھا۔ اس سے تجھے رہائی ملی ،اور تيری حالت ٹھيک ہوئی ۔ ليکن بجائے ہمارا
ِ
شکرگزار ہونے کے ہماری برائی کرنے لگ گيا ہے ،اور جسارت کررہا ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ عيب و عار ہمارے دامن
پر نہيں بيٹھی ،اور ذلت و رسوائی ہماری طرف نہيں آئی۔اور تو اے زياد! تيرا قريش کے ساتھ کيا کام؟ تجھے کوئی بھی
صحيح نسب کے ساتھ نئی اگنے والی شاخ کے طور پر بہت اچھے ،بے شک نيک اور بلند مرتبہ نام کے ساتھ نہيں آواز ديتا۔
تيری ماں ايک زانيہ عورت تھی جس کے ساتھ قريش کے مرد اور عرب کے بﮍے لوگ رابطہ رکھتے تھے ،اور جب تو
پيدا ہوا تو تيرے باپ کا علم نہ تھا۔ يہاں تک کہ اس شخص نے )معاويہ کی طرف اشاره کيا( اپنے باپ کے مرنے کے بعد
ٰ
دعوی کرديا۔اس حالت ميں کس چيز پر فخر کرتے ہو۔ تيرے لئے تو تيری ماں کی ذلت و رسوائی
تجھے اپنا بھائی بنانے کا
رسول خدا اور ہمارے والد علی ابن ابی طالب عليہما السالم
کافی ہے ،اور ہمارے فخر کيلئے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نانا
ِ
مومنوں کے سردار ہيں۔جو کبھی بھی جاہليت کی طرف نہيں گئے ،اور ہمارے چچا ايک حمزه سيدالشہداء اور جعفرطيار
ہيں ،اور ميں اور ميرا بھائی
جوانان جنت کے سردا رہيں۔
ِ
پھر امام عليہ السالم نے ابن عباس کی طرف رخ کيا اور فرمايا :اے ميرے چچا کے بيٹے! يہ کمزور پرندے ہيں۔ بحث و
مباحثہ ميں ان کے پروں کو توڑا جاسکتا ہے۔)حياة الحسن ،قرشی ،ص(٣٢١۔
ّٰ
5۔ آنحضرت کا مناظره
عبدﷲ بن زبير کے ساتھ
روايت ہے کہ چند دن کيلئے امام عليہ السالم دمشق سے چلے گئے۔ پھر دمشق واپس آئے اور معاويہ کے پاس آئے۔ معاويہ
کی مجلس ميں عبدﷲ بن زبير بھی موجود تھا۔ جب معاويہ نے امام کو ديکھا تو اُن کا استقبال کيا اور جب مجلس آماده ہوگئی
تو امام سے کہنے لگا کہ اے ابومحمد! ميرے خيال ميں آپ تھکے ہوئے ہيں ،گھر جائيں اور آرام فرمائيں۔
امام اُس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ معاويہ نے عبدﷲ بن زبير کی طرف منہ کيا اور کہا:اچھا ہے کہ تو حسن پر فخر
رسول خدا کے قريبيوں ميں سے ايک کا بيٹا ہے اور اُس کے چچا کا بيٹا ہے ،اور تيرے باپ نے اسالم ميں
کرے کيونکہ تو
ِ
بﮍے کام انجام دئيے ہيں۔ يہاں تک کہ راويعبدﷲ ابن زبير کی گفتگو امام کی موجودگی ميں ايک دوسری مجلس ميں ذکر
کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمايا:
خدا کی قسم! اگر بنی اُميہ مجھے گفتگو ميں کمزور خيال نہ کرتے تو ميں تجھے بات کرنے ميں پست شمار کرنے سے اپنی
زبان کو روکے رکھتا ليکن اب ميں واضح کرتا ہوں کہ ميں بے عقل اور بے زبان نہيں ہوں۔ کيا تو ميرے عيب پکﮍتا ہے
اور مجھ پر فخر کرتا ہے؟حاالنکہ تيرے دادے کا جاہليت ميں کوئی مشہور خاندان نہ تھا ،يہاں تک کہ ميری دادی صفيہ
عبدالمطلب کی بيٹی کے ساتھ شادی کی ،اور عربوں کے درميان بلند مرتبہ ہوگيا اور ميری دادی کی وجہ سے تجھے شرف
مال اور فخرکرنے لگا۔ پس تو اُس پر کس طرح فخر کرتا ہے جو گلے ميں گردن بند ہے۔ ہم ہيں بلند ترين اور گرامی ترين
لوگ زمين پر اور ہم ہی کامل شرافت اور کامياب و کامران بزرگی رکھتے ہيں۔
تيرے خيال ميں ميں نے معاويہ کو تسليم کرليا ہے؟ يہ کيسے ہوسکتا ہے؟ تجھ پر ہالکت ہو۔ ميں بہادر ترين عرب مردوں کا
بيٹا ہوں اور ميں نے فاطمہ سالم ﷲ عليہا کی گود ميں آنکھ کھولی ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار اور خدا کی
کنيزوں ميں سے بہترين کنيز ہے۔ ہالکت ہے تيرے لئے ،ميں نے يہ کام خوف اور کمزوری کی وجہ سے انجام نہيں ديا۔
اصل وجہ يہ تھی کہ ميرے اطراف ميں تجھ جيسے لوگ تھے جو بيہوده طور پر ميرے طرف دار بن گئے تھے ،اور جھوٹا
ٰ
دعوی کرتے تھے۔ مجھے اُن پر اعتماد نہ تھا کيونکہ تم دھوکا دينے واال خاندان ہو۔اور اس طرح کيوں نہ ہو؟
دوستی کا
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اميرالمومنين عليہ السالم کے ساتھ بيعت کی۔ پھر اپنی بيعت کو توڑ ديااور جاہليت کی طرف لوٹ گيا ،اور
تيرے باپ نے
ٔ
علی جو وجو ِد پيغمبرکاحصہ تھے ،کو دھوکا ديا ،اور لوگوں کو گمراه کيا ،اور جب جنگ کے معرکہ ميں لشکر کے آگے
والے دستے کا سامنا ہوا اور جنگجوؤں نے اپنے تيز نيزوں کے ساتھ اُسے پيس کر رکھ ديا تو بالوجہ جان دے بيٹھا ،اور
کسی ساتھی و دوست کے بغير زمين پر گرگيا ،اور تجھے گرفتار کرليا گيا۔ جبکہ تو تھکا ہوا  ،زخمی  ،پسا ہوا  ،گھوڑوں
کے سموں سے پامال او رسواروں کے حملے کو نہ روک سکنے والی حالت ميں تھا ،اور جب مالک اشتر نے تجھے امام
کے سامنے پيش کيا تو تيرے منہ کا پانی خشک ہوچکا تھا ،اور اپنی ايﮍی پر گھوم رہا تھا  ،اس طرح جيسے کتا شيروں
سے ڈر کر بھاگ رہا ہو۔
ُ
ہالکت ہو تجھ پر  ،ہم کائنات کا نور ہيں اور امت ِ سلمان ہم پر فخر کرتی ہے۔ اراده اور ايمان کی چابياں ہمارے ہاتھ ميں ہيں۔
اب تو ہم پر حملہ کرتا ہے ۔ تو عورتوں کو فريب و دھوکا دينے واال ہے۔ اوال ِد انبيا ء پر تو فخر کرتا ہے۔ ہماری باتوں کو
لوگ قبول کرتے ہيں ،تو اور تيرا باپ رد کرتا ہے۔
اميرالمومنين عليہ السالم سے بيعت کی تو
لوگوں نے شوق اور مجبوراً ميرے نانا کے دين کو قبول کيا او ر بعد ميں جب
ٔ
طلحہ اور زبير نے درميان سے بيعت کو توڑ ديا۔
رسول خدا کی بيوی کو دھوکا دے کر ميرے باپ کے مقابلے ميں جنگ
ِ
کيلئے کھﮍاکيا اور خود قتل ہوگئے،
اور تجھے قيد کرکے علی عليہ السالم کے پاس اليا گيا۔ انہوں نے تيرے گناہوں کو معاف کرديا۔ تيرے رشتہ داروں کی
رعايت کی۔ تجھے قتل نہ کيا او ر معاف کرديا۔ اس لئے تو ميرے باپ کا آزاد کيا ہوا ہے اور ميں تيرا آقا و موال اور باپ
ہوں۔ اب اپنے گناہوں کی سنگينی کا احساس کر۔عبدﷲ بن زبير شرمسار ہوا۔ امام عليہ السالم کی خدمت ميں آيا اور کہا :اے
ابو محمد! معذرت چاہتا ہوں ۔ اس شخص )معاويہ کی طرف اشاره کيا( نے مجھے آپ کے خالف بھﮍکايا ہے ۔ اب مجھے
ميری بيوقوفی پر معاف کردو کيونکہ آپ کا خاندان وه ہے جن کے وجود ميں معافی اور مہربانی رچی بسی ہوئی ہے۔
امام عليہ السالم معاويہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا:
ديکھ رہے ہو کہ ميں کسی کا بھی جواب دينے سے نہيں رکوں گا۔ تجھ پر ہالکت ہو۔ کيا تو جانتا ہے کہ ميں کس پھل دار
درخت کی کونپل ہوں۔ ان حرکتوں سے باز آجا ،وگرنہ تيرے چہر ے پر ايسا داغ لگاؤں گا کہ شہروں اور صحراؤں کے
سوار اُس کے قصے سنائيں گے ۔)المحاسن واالضداد ،جاحظ ،ص(٩٢۔
6۔ آنحضرت کا مناظره مروان بن حکم کے ساتھ
امام عليہ السالم معاويہ کے پاس تشريف الئے ۔ جب اُس نے حضرت کو ديکھا تو کھﮍا ہوگيااور آنحضرت کا بﮍا احترام کيا۔
يہ چيز مروان کو بُری لگی اور حضرت کے متعلق بدکالمی کی۔ امام نے فرمايا :اے مروان! تجھ پر ہالکت ہو۔ تو نے ہميشہ
جنگ
کے ميدانوں ميں اور دشمن کے ساتھ آمنا سامنا کرتے وقت اپنے گلے ميں ذلت و رسوائی کا پٹہ پہنا ہے۔تجھ پر عورتيں
گريہ کريں۔ يہ ہم ہيں جو اپنے ساتھ روشن دليليں رکھتے ہيں اور اگر شکرگزار بنتے تو ہم تم پر ہدايت برساتے۔ ہم تمہيں
نجات کی طرف بالتے ہيں اور تو ہميں آگ کی طرف بالتا ہے ،اور يہ دومقام ايک دوسرے سے کتنے دور ہيں!
ميدان جنگ ميں ثابت قدم ہيں اور بہادرشيروں کی طرح ہيں۔ تيری
تو بنی اُميہ پر فخر کرتا ہے اور تيرے خيال ميں يہ لوگ
ِ
ماں تيرے ماتم ميں بيٹھے ،مگر کيا تو ہميں جانتا ہے کہ عبدالمطلب کا خاندان بﮍاپہلوان خاندان ہے۔ دوستوں کے محافظ،
مہربان و کريم اور بلند مرتبہ مرد ہيں۔
خدا کی قسم! تو اس خاندان کے ہر شخص کو جانتا ہے اور ديکھا ہے کہ مشکالت اور خطرات نے ان کو خوفزده نہيں کيا،
اور بہادرميدان سے بھاگتے نہيں ہيں ،اور يہ غضبناک شير کی طرح حملہ آور ہوتے ہيں ،اور يہ تو تھا جو ميدان سے بھاگ
کھﮍا ہوا اور قيدی بناليا گيا ،اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ ذلت و رسوائی ميں پﮍگئے۔
تو خيال کرتا ہے کہ تو مجھے قتل کردے گا ،اگر بﮍے بہادر ہو تو اُن کا خون کيوں نہ بہايا جنہوں نے عثمان پر حملہ کيا تھا
 ،يہاں تک کہ اونٹ کی طرح عثمان کا سرکاٹ ديا اورتو اُس وقت بھيﮍوں کی طرح چيخ رہے تھے اور کمينی عورتوں کی
طرح آه و بکا کررہے تھے۔ تو نے عثمان کا دفاع کيوں نہ کيا اور اُس کے قاتل کی طرف ايک تير کيوں نہ مارا بلکہ اُس
وقت تيرے بدن کے جوڑجوڑ کانپ رہے تھے ،اور اپنی آنکھوں کو سخت خوف و وحشت کی وجہ سے بند کررہے تھے ،
اور ڈر کی وجہ سے ميری پناه لے رہے تھے،جيسے غالم اپنے آقا کو چمٹتا ہے ،اور ميں نے تجھے موت سے بچايا اور
اب معاويہ کو ميرے قتل کيلئے بھﮍکاتا ہے ،اور اگر اُس دن معاويہ تيرے ساتھ ہوتا تو وه بھی عثمان کی طرح قتل ہوجاتا۔
اس وقت بھی تو اور معاويہ يہ طاقت و قوت نہيں رکھتے کہ ميرے ساتھ گستاخی کرسکو۔
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اس وقت تمہارا خيال ہے کہ ميں معاويہ کی مہربانی سے زنده ہوں؟ خدا کی قسم!معاويہ اپنے کو باقی سب سے بہتر جانتا
ہے اور ہم نے جو اُسے حکومت ديدی ہے تو وه شکرگزار ہے اور اس وقت تيرا وجود اُس کی طرح ہے جس کی آنکھ ميں
کانٹا لگاہو اور اپنی آنکھ کو بند نہ کرسکتاہو  ،اور اگر ميں چاہوں تو شام والوں پر ايک ايسا لشکر حملہ کرنے کيلئے
بھيجوں کہ دنيا اُن پر تنگ ہو جائے ،اور سواروں کے رستے تنگ ہوجائيں ،اور اُس وقت بھاگنا ،دھوکا دينا اور تيری
شاعری تجھے کوئی فائده نہ دے گی۔
ہم وه نہيں ہيں جن کے بلند مرتبہ آباء و اجداد اور نيک اوالد کی پہچان نہ ہو۔ اگر تو سچا ہے تو جا ،تو آزاد ہے۔ معاويہ نے
مروان کو آواز دی اور کہا :ميں نے کہا ہے کہ اس شخص کے ساتھ گستاخی نہ کر ليکن تو نے ميری بات نہ مانی اور اب
اس ذلت و رسوائی ميں گرفتار ہو۔ آخر کار تو اُس کی طرح نہيں ہے ۔ تيرا باپ اُس کے باپ تک نہيں پہنچ سکتا۔ تو شہر بدر
رسول خدا ہيں جو کريم ہيں  ،اور کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے پاؤں سے
کئے ہوئے کا بيٹا ہے۔ ليکن اُس کے باپ
ِ
قبرستان کی طرف جاتے ہيں  ،خود اپنی قبر کو کھودتے ہيں۔)المحاسن والمساوی ،بيہقی ،ج ،١ص(۶٣۔
7۔ آنحضرت کا مناظره عمروبن عاص کے ساتھ
ايک دن عمروبن عاص نے امام حسن عليہ السالم کو طواف کرتے ہوئے ديکھا ،اور کہا کہ اے حسن ! تيرے خيال ميں دين
صرف تيرے اور تيرے باپ کی وجہ سے باقی اور قائم ہے۔ تو نے ديکھا کہ خدا نے معاويہ کو اتنی بﮍی کمزوری کے بعد
قوی اور پوشيده ہونے کے بعد ظاہر کيا۔ کيا خداعثمان کے قتل سے راضی ہے؟ کيا يہ مناسب ہے کہ خدا کے گھر کے
اردگرد ايسے طواف کررہے ہو جيسے کوئی اونٹ چکی کے گرد گھومتا ہے؟ اور خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے ،حاالنکہ
توعثمان کا قاتل ہے۔ خدا کی قسم! امت کو اختالف سے بچانے کيلئے مناسب ہے کہ معاويہ تجھے بھی تيرے باپ کی طرح
قتل کردے۔
امام عليہ السالم نے فرمايا:
جہنميوں کی نشانياں ہيں جو اُن نشانيوں کے ساتھ پہچانے جاتے ہيں۔ خدا کے اولياء کا انکار اور خدا کے دشمنوں سے
دوستی۔ خدا کی قسم! تو جانتا ہے کہ علی عليہ السالم نے ايک لحظہ اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی دين ميں شک
نہيں کيا ،اور خدا کے متعلق متردد نہيں ہوئے ،اور خدا کی قسم! اے عمرو کے بيٹے! تو خود دورہوتا ہے يا تلوار سے تيز
تر کلمات کے ذريعے سے تجھے دور کروں؟مجھ پر حملہ کرنے سے بچ،کيونکہ تو جانتا ہے کہ ميں کون ہوں؟ ميں
کمزوروناتواں ،بے قيمت اور شکم پرست نہيں ہوں۔ ميں قريش کے درميان گلے کے ہار کا درميان واال دھاگا ہوں۔ ميرا
خاندان جانا پہچانا ہے ،اور ميرے ماں باپ کے عالوه کسی کی طرف بھی منسوب نہيں ہے ،اور تو وه ہے کہ تو خود بھی
جانتا ہے ،اور لوگ بھی اس سے واقف ہيں۔ قريش کے آدمی تيرے بيٹے ہونے کے بارے ميں اختالف رکھتے تھے) اس کی
ماں کے چند آدميوں کے ساتھ زنا کروانے کی وجہ سے( ،اور وه کامياب ہوا جس کا نسب پست تر اور بدترين تھا باقيوں کی
نسبت ،اور تو اس کا بيٹا مشہور ہوگيا۔ پس مجھ سے دور رہو کيونکہ تو نجس اور ہم پاک و پاکيزه خاندان ہيں۔ خدا نے رجس
کو ہم سے دور رکھا ہے ،اور پاک و پاکيزه کرديا ہے۔
عمرو نے جب اس جواب کو سنا تو اُس ميں جواب دينے کی طاقت نہ رہی اور غصے کی حالت ميں واپس لوٹ گيا۔)شرح
نہج البالغہ ،ابن ابی الحديد ،ج،۶ص(٢٧۔
8۔ آنحضرت کا مناظره عمروبن عاص کے ساتھ
روايت ہے کہ جب امام حسن عليہ السالم معاويہ کے پاس تشريف الئے تو حضرت کی ہيبت و وقار اور عزت کو ديکھ کر
غصے ميں آگيا اورحسد و بغض سے بھر گيا ،اور کہا کہ
ُ
بيوقوف اور کمزور شخص تمہارے پاس آيا ہے جس کی عقل اس کی داڑھی کے درميان ہے۔ عبدﷲ بن جعفر وہاں موجود
تھے۔ وه اس بات کو برداشت نہ کرسکے اور اُسے آواز دی۔ پھر راوی عبدﷲ ابن جعفر کی بات کو نقل کرتا ہے ،اور کہتا
ہے کہ امام نے اُن کی باتوں کو سنا اور فرمايا:
اے معاويہ!ہميشہ تيرے پاس ايسے آدمی رہتے ہيں جو لوگوں کے گوشت ميں اپنے دانت داخل کرتے رہتے ہيں۔ خدا کی
قسم! اگر چاہوں تو ايسا کام کروں کہ تو مشکالت اور پريشانيوں ميں گھر جائے اور تيرا سانس حلق ميں تنگ ہوجائے۔
پھر امام عليہ السالم نے ان اشعار کو پﮍھا:
اے معاويہ! کيا اس عبد سہم کو حکم ديتے ہو کہ لوگوں کے درميان مجھے بُرا بھال کہے ،جب قريش مجالس برپاکرتے ہيں
تو توجانتا ہے کہ اُن کا کيا اراده ہوتا ہے؟ تو بيوقوفی کی وجہ سے مجھے برا بھال کہتا ہے۔ اُس بغض و کينہ کی وجہ سے
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جو ہميشہ سے ہمارے بارے ميں دل ميں رکھتا ہے۔
کيا تيرا بھی ميرے باپ کی طرح باپ ہے کہ اس پر فخر کرسکے ؟ يا مکروفريب کررہا ہے۔ اے حرب کے بيٹے! تيرا نانا
ميرے نانا کی طرح نہيں ہے جو خدا کے رسول ہيں۔ اگر چاہے تو اپنے اجداد کو ياد کر۔
ميری والده کی طرح قريش ميں کوئی ماں نہيں ہے کہ جس سے باکمال بچے پيدا ہوں۔
اے حرب کے بيٹے! کون ہے جو ميری طرح اشعار پﮍھے اور کوئی شخص بھی ميری طرح کسی کو سرزنش کرنے کے
الئق نہيں ہے۔
چپ رہو اور ايسا کام مت کرو جس کے خوف سے بچے بوڑھے ہو جائيں۔)المحاسن واالضداد ،جاحظ ،ص(٩۵۔
9۔ آنحضرت کا مناظره عمروبن عاص کے ساتھ
امام عليہ السالم معاويہ کے پاس آئے اور فرمايا:
تمام قريش والے جانتے ہيں کہ ميں غالب اور مہربان ہوں اور ميں نے کبھی بھی کمزوری کا مظاہره نہيں کيا ،اور تاريکی
ميں نہيں پﮍا کيونکہ ميری پہچان واضح اور ميرے والد بلند مرتبہ اور اعل ٰی مقام رکھتے ہيں۔
امام کی اس گفتگو نے عمروبن عاص کو غمگين کيا اور امام عليہ السالم کے متعلق نازيبا باتيں کرنے لگا۔ امام عليہ السالم
نے فرمايا:
خدا کی قسم! اگر تو اپنے نسب کو يادکرے اور اپنے غلط عقيدے پر عمل کرے گا تو کبھی بھی کسی نيک مقصد تک نہيں
پہنچ پائے گا ،اور عزت و کاميابی تيرے ہاتھ نہيں آسکتی۔ خدا کی قسم! اگر معاويہ ميری بات مان لے تو تجھے ايک فريب
کار اور دھوکا باز دشمن قرار دے کيونکہ کنجوسی تيری پرانی عادت ہے۔ اپنے بغض و کينہ کو چھپاتی ہو ،اور بلند و باال
مقام کی طمع و اللچ کرتے ہو ،حاالنکہ تو درخت کی ايسی شاخ ہے جو سرسبز ہونے اور پھل دينے سے قاصر ہے ،اور
تيرے وجود کی چراگاه ايسے سبزه کی لياقت نہيں رکھتی۔
ليکن خدا کی قسم! يہ چيز قريب ہے کہ قريش کے شيروں کے تيز دانتوں کے درميان نظر آؤ۔ ايسے شير جو طاقتور  ،بہادر
اور قوی سوار ہيں ،اور تجھے چکی کے دانے کی طرح پيس کررکھ ديں گے ،اور جب وه تيرے سامنے آئيں گے تو تيری
فريب کاری تجھے فائده نہ دے گی۔)المحاسن والمساوی ،بيہقی ،ج ،١ص(۶۵۔
10۔ آنحضرت کا مناظره معاويہ بن سفيان کے ساتھ
ُ
روايت ہے کہ ايک دن معاويہ نے امام عليہ السالم کے مقابلے ميں فخر کيا اور کہا :ميں بطحا اور مکہ کا بيٹا ہوں۔ ميں اس
کا بيٹا ہوں جو زياده معاف کرنے واال اور بلند عزت واال ہے۔ ميں اُس کا بيٹا ہوں جس نے قريش کو جوانی اور بﮍھاپے ميں
بلند مقام بخشا۔امام حسن عليہ السالم نے فرمايا:
ُ
ٰ
تقوی
اے معاويہ! ميرے مقابلے ميں فخر کرتے ہو؟ ميں اس کا بيٹا ہوں جو زمين کی رگوں ميں اور تہہ ميں موجود ہے۔ ميں
کے ٹھکانے کا بيٹا ہوں۔ ميں اُس کا بيٹا ہوں جو ہدايت کو ساتھ اليا۔ ميں اُس کا بيٹا ہوں جس کی الزوال فضيلتوں اور بلند
وباال مقام اوررتبے نے لوگوں کو سرداری کے مقام تک پہنچاديا۔ ميں اُس کا بيٹا ہوں جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے،
اور جس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ کيا تيرا باپ ميرے والد کی طرح ہے کہ تو اُس پر فخر کرسکے؟ کيا تيرے نانا
ميرے نانا کی طرح ہے کہ تو ميرے نانا سے اُس کا مقابلہ کر سکے؟ کہہ ہاں يا نہ!معاويہ نے کہا کہ ميں کہتا ہوں "نہ"،
اور آپ کی بات کی تصديق ہے۔امام عليہ السالم نے فرمايا:
حق چمکنے واال ہے اور وه بدلتا نہيں ہے ،اور حق کو صرف عقل والے ہی پہچانتے ہيں۔)مناقب آل ابی طالب ،ج،۴
ص(٢٢۔
11۔ آنحضرت کا مناظره معاويہ بن سفيان کے ساتھ
روايت ہے کہ ايک دن معاويہ نے امام عليہ السالم کے مقابلے ميں فخر کيا اور کہا کہ اے حسن ! ميں تجھ سے بہتر ہوں ۔
امام نے فرمايا :اے ہند کے بيٹے! يہ چيز کيسے ممکن ہے کيونکہ لوگ ہمارے اردگرد جمع ہيں ،نہ کہ تيرے اردگرد۔
دور ہے  ،دور ہے اے جگر کھانے والی ہند کے بيٹے! غلط اور بُرے راستے سے اپنے لئے مقام و مرتبہ کو حاصل کيا
ہے۔ جن لوگوں نے تيری حکومت کو قبول کيا ہے ،وه دو طرح کے گروه ہيں ،يا آزادی کے ساتھ قبول کيا ہے يا مجبوراً۔
ب خدا کے حکم کے مطابق عذر
جس نے تيری اطاعت کی ہے ،اُس نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور جو مجبور ہيں  ،وه کتا ِ
رکھتے ہيں۔
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ميں کبھی بھی يہ نہ کہتا کہ ميں تجھ سے بہتر ہوں کيونکہ تيرے اندر کوئی اچھائی ہے ہی نہيں ليکن جس طرح خدا نے
مجھے پستيوں سے دور رکھا تو اسی طرح تجھے بھی فضيلتوں سے دور رکھا۔)بحار ،ج،۴۴ص(١٠۴۔
12۔ آنحضرت کا مناظره وليد بن عقبہ کے ساتھ
امام عليہ السالم نے اُس سے فرمايا :تجھے علی عليہ السالم کو گالياں دينے ميں برابھال نہيں کہتا کيونکہ انہوں نے شراب
رسول خدا کے حکم سے قتل کيا تھا،
پينے کيوجہ سے تجھے اسی کوڑے لگائے تھے ،اور تيرے باپ کو جنگ ِ بدر ميں
ِ
تعالی نے ايک سے زياده آيات ميں علی کو مومن اور تجھے فاسق کے نام سے ياد کيا ہے۔ شاعر نے تيرے اور
اور خدا
ٰ
علی عليہ السالم کے بارے ميں کہا ہے:
خدا نے اپنی کتاب ميں علی عليہ السالم اور وليد کے متعلق آيت نازل کی ہے۔
وليد کا مقام و ٹھکانا کفر ہے اور علی عليہ السالم خدا کے ساتھ ايمان رکھنے والے کے مقام پرہيں۔ جو کوئی خدا کی عبادت
کرتا ہے  ،وه فاسق اور جھوٹے کی طرح نہيں ہوسکتا۔
ُ
بہت جلد وليد اور علی عليہ السالم قيامت کے دن بدلہ لينے کيلئے بالئے جائيں گے۔ علی اس جگہ بہشت کو پائيں گے اور
وليد ذلت و پستی کو حاصل کرے گا۔)امالی ،صدوق ،ص(٣٩۶۔
13۔ آنحضرت کا مناظره يزيد بن معاويہ کے ساتھ
امام حسن عليہ السالم اور يزيد بن معاويہ بيٹھے کھجوريں کھا رہے تھے۔ يزيد نے کہا کہ اے حسن ! ميں تم سے دشمنی
رکھتا ہوں۔
امام عليہ السالم نے فرمايا:
اے يزيد! تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تيرے نطفہ کے ٹھہرنے کے وقت شيطان تيرے باپ کے ساتھ شريک تھا۔اس وجہ سے
تيرے اندر ميرے متعلق دشمنی پائی جاتی ہے کيونکہ خدا
تعالی فرماتا ہے):اور مال و اوالد ميں اُن کے ساتھ شريک ہوتا
ٰ
رسول
نانا
ميرے
وه
سے
وجہ
اسی
تھا۔
شريک
ساتھ
کے
دادا
تيرے
ہے( ،اور شيطان صخر کے نطفہ کے ٹھہرنے کے وقت
ِ
خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا۔)مناقب آل ابی طالب ،ج ،٣ص(١٨۶۔
14۔ آنحضرت کا مناظره حبيب بن مسلمہ فھری کے ساتھ
امام عليہ السالم نے حبيب بن مسلمہ فہری سے فرمايا :بہت سی تيری حرکتيں را ِه خدا سے ہٹ کر ہيں۔ اُس نے کہا ليکن
ميری حرکت تيرے والد کی طرف اس طرح نہ تھی۔ امام نے فرمايا:
ہاں! ليکن معاويہ کی تونے تھوڑی سی دنيا کے بدلے ميں اطاعت کی ہے۔ اگر وه تيرے دنيا کے کام انجام ديتا ہے تو آخرت
تعالی
ميں تجھے اکيال چھوڑ دے گا۔ اگر برا کام انجام ديتے ہو تو کہتے ہو کہ اچھا کام بھی انجام ديا ہے ،جيسے کہ ﷲ
ٰ
ُ
فرماتا ہے ):نيک اور برے کام کو آپس ميں مال ديتے ہيں(۔ ليکن تيرا کام اس آيت کے مطابق ہے کہ خدا فرماتا ہے ):ان کے
بُرے اعمال نے اُن کے دلوں کو زنگ آلود کرديا ہے(۔)مناقب آل ابی طالب ،ج ،٣ص(١٨٨۔
15۔ آنحضرت کی گفتگو توحيد کے متعلق حسن بصری کے ساتھ
حسن بصری نے امام عليہ السالم کو خط لکھا۔ اما بعد! آپ اہل بيت نبوت اور حکمت کی کان ہيں۔ خدا نے آپ کو ايسی کشتی
قرار ديا ہيجو ڈرادينے والی موجوں ميں حرکت کرتی ہے۔ آپ کی طرف پناه لينے واال پناه پاگيا  ،اور غلو کرنے واالآپ کی
رسی کو چونچيں مارتا ہے۔ جس نے بھی آپ کی پيروی کی ،وه ہدايت پاگيا اور نجات پاگيا ،اور جو بھی پيچھے ره گيا ،وه
ہالک ہوگيا اور گمراه ہوگيا۔ قضاوقدر کے متعلق امت کی حيرت اور اختالف کے زمانے ميں آپ کی طرف خط لکھ رہا ہوں
۔ جو کچھ خدا نے آپ اہل بيت کے پاس نازل فرمايا ہے  ،وه ہماری طرف ارسال فرمائيے تاکہ ہم اُسے پکﮍ سکيں۔امام عليہ
السالم نے جواب ميں لکھا:
ُ
اما بعد! پس جيسے تو نے کہا ہے کہ ہم خدا اور اس کے اولياء کے نزديک اہل بيت ہيں۔ ليکن تيرے اور تيرے ساتھيوں کے
نزديک ايسے ہی ہوتے جيسا تو نے کہا ہے تو ہم پر کسی اور کو مقدم نہ کرتے اور ہمارے عالوه کسی اور کا دامن نہ
پکﮍتے۔
ُ
ميری جان کی قسم! آپ جيسے لوگوں کے متعلق خدا مثال ديتا ہے اور فرماتا ہے):کيا تم تبديل کرتے ہو اس کو جو پست تر
ہے ،اُس کے ساتھ جو نيکی ميں برتر ہے؟(۔ يہ تمہارے ساتھيوں کے لئے ہے ،اس چيز ميں جس کاتونے سوال کيا ہے اور
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تمہارے لئے ہے جو تم نے پيش کی ہے۔
اور اگر ميرا اراده تجھ پر اور تيرے ساتھيوں پر حجت اور دليل قائم کرنے کا نہ ہوتا تو ميں تيرے خط کا جواب نہ ديتا ،اور
جو کچھ ہمارے پاس ہے ،اُس سے آگاه نہ کرتا۔ اگر ميرا جوابی خط تيرے پاس پہنچ جائے تو سمجھ لينا کہ يہ تيرے اور
تيرے دوستوں کے خالف ايک تاکيدی دليل کے طور پر ہے کيونکہ خدا فرماتا ہے):کيا وه جو حق کی طرف دعوت ديتا
ہے،وه اس الئق ہے کہ اُس کی پيروی کی جائے ياوه جو خود ہدايت يافتہ نہيں ہے ،مگر يہ کہ اُس کو ہدايت دی جائے ،تمہيں
کيا ہوگيا ہے ،تم کيسا حکم کرتے ہو(۔
وه جو کچھ ميں قضا و قدر کے لئے لکھوں ،اُس کی پيروی کرو کيونکہ جو کوئی بھی خيروشر کے متعلق قضا و قدر کے
ساتھ ايمان نہ رکھتا ہو ،وه کافر ہوگيا ،اور جو کوئی بھی گناہوں کی نسبت خدا کی طرف دے ،وه غلطی پر ہے۔
ُ
بے شک خدا کی اطاعت اجباراً نہيں کی جاتی  ،اور اگر کوئی گناه کرتا ہے تو وه اُس پر غالب نہيں آگيا ہوتا ،اور اس نے
اپنے بندوں کو بيکار اور ايسے ہی بيہوده بھی نہيں چھوڑ رکھا بلکہ جو اُس نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے ،اُس کا وه
مالک ہے ،اور جس کی قدرت اُن کو دی ہوئی ہے ،اُس پر وه قدرت رکھتا ہے۔ اگر اُس کی اطاعت کريں تو وه اُن کے لئے
مانع اور سدراه نہيں بنتا ،اور اگر اُس کی نافرمانی کريں تو اگر وه چاہے کہ گناه کے انجام دينے ميں کوئی رکاوٹ حائل
ہوجائے تو ايسا کرديتا ہے ،اور اگر وه ايسا نہ کرے تو اُس نے ان کو گناه کرنے پر نہيں اکسايا ،اور اُن کو اس گناه کے
انجام دينے پر مجبور نہيں کيا بلکہ اُس نے ان کو اس گناه کے انجام دينے اور گناه سے بچنے پر قدرت دی ہے اور ان
کيلئے گناه کرنے اور گناه سے رکنے کا راستہ کھول ديا ہے۔
ُ
پس جس چيز کا حکم فرمايا ہے اُس کی پيروی کرنے کيلئے اور جس چيز سے منع فرمايا ہے ،اس کو ترک کرنے کيلئے
اُس نے ان لوگوں کے لئے راستہ قرار ديا ہے ،اور تکليف کو )يعنی احکام پر عمل کرنا( اُن لوگوں سے جو کم عقل يا بيمار
ہيں ،اٹھا ليا ہے۔)کنزالفوائد ،جراجکی ،ص(١٧٠۔

صحيفہ امام حسن عليہ السالم
چوتھی فصل
آنحضرت کے منتخب اقوال
ٰ
تقوی کی فضيلت ميں۔
ٰ
تقوی کی صفت بيان کرنے ميں۔
خدا پر توکل کے متعلق۔
عقل کے اوصاف ميں۔
جوانمردی کے معنی ميں۔
خاموش رہنے کے مطلب ميں۔
خدا کے اراده کے ساتھ خوش ہونے کے متعلق۔
ادب ،حياء اور جوانمردی کے بارے ميں۔
پاکدامنی اور قناعت کے متعلق۔
معذرت قبول کرنے کی فضيلت ميں۔
معاف کرنے اور بخشنے کے بارے ميں۔
اچھے اخالق کی فضيلت ميں۔
غنا اور فقر کے متعلق۔
حلم اور مہربانی کے متعلق۔
عطا کرنے کے متعلق۔
تکبر  ،اللچ اور حسد کی مذمت کے متعلق۔
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بخل کے وصف کے بارے ميں۔
حسد کی مذمت ميں۔
اللچ و طمع کی مذمت ميں۔
ٰ
تقوی ميں
ت
1۔ آنحضرت کا قول فضيل ِ
ٰ
تعالی اُس کيلئے فتنوں سے نکلنے کيلئے راستہ کھول ديتا
تقوی اختيا رکرتا ہے ،خدا
جو کوئی بھی ﷲ سے ڈرتا ہے اور
ٰ
ُ
ُ
ہے ،اور اُس کے کاموں ميں اُس کی تائيد کرتا ہے۔ ہدايت کا راستہ اس کيلئے آماده رکھتا ہے اور اس کی حجت اور دليل کو
غالب کرتا ہے۔ اُس کے چہرے کو نورانی اور اُس کی اُميدوں کو پورا کرتاہے ،اور يہ شخص ايسے لوگوں کے ساتھ ہوگا
جن پر خدانے اپنی نعمتيں کی ہيں اور وه نبيوں ميں سے  ،سچوں ميں سے ،شہداء ميں سے اور نيک لوگوں ميں سے ہيں،
اور يہ کتنے اچھے ساتھی ہيں۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣٣۔٢۔بحاراالنوار ،ج،٧٨ص(١١٠۔
ٰ
2۔ آنحضرت کا قول
تقوی کے وصف ميں
ٰ
تقوی توبہ کا دروازه  ،حکمت و دانائی کا آغاز اور ہر عمل کی شرافت ہے۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣٢۔٢۔بحاراالنوار،
ج،٧٨ص(١١٠۔
3۔ آنحضرت کا فرمان خدا پر توکل کے متعلق
جو کوئی بھی خدا کے اختيار کئے ہوئے اچھے کام ميں توکل کرتا ہے تو وه کبھی بھی يہ نہيں چاہتا کہ جو حالت خدا نے
اُس کيلئے اختيار کی ہے ،اُس کے عالوه کوئی اور حالت پيدا ہوجائے۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣۴۔٢۔بحاراالنوار،
ج،٧٨ص(١٠۶۔
وصف عقل ميں
4۔ آنحضرت کا قول
ِ
لوگوں کے ساتھ اچھا ميل جول رکھنا عقل کی ابتداء اور بہت اچھی سوچ ہے۔ عقل کے ذريعے سے دنيا اور آخرت ہاتھ ميں
آتی ہے۔ جو کوئی بھی عقل سے محروم ہوا تو وه دونوں جہانوں سے محروم ہوا۔)١۔کشف الغمہ ،ج ،١ص۵٧٢۔٢۔بحار،
ج ،٧٨ص(١١١۔
5۔ آنحضرت کا قول جوانمردی کے متعلق
جوانمردی يہ ہے کہ دين کی حفاظت کرنا  ،اپنے آپ کو باوقار بنانا ،مہربان ہونا ،کام اچھے طريقے سے انجام دينا اور
حقوق ادا کرنا۔)١۔نزہۃ الناظر ،ص٧٩۔٢۔مقصد الراغب ،ص(١٢٨۔
6۔ آنحضرت کا فرمان جوانمردی کے معنی ميں
جوانمردی انسان کا اپنے دين ميں طمع رکھنا ،اپنے مال کی اصالح کرنا)حرام سے پرہيز ،حالل کمانا ،خمس دينا( اور حقوق
ادا کرنے کيلئے قيام کرنا ہے۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣۵۔٢۔بحار ،ج،٧٨ص(١٠٩۔
7۔ خاموشی اختيار کرنے کے متعلق آنحضرت کا ارشاد
خاموش رہنا اُن چيزوں کے لئے لباس ہے جو معلوم نہ ہوں۔ عزت و آبرو کی زينت ہے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے ،آرام
پاتا ہے  ،اور اُس کے ساتھ بيٹھنے واال اُس سے محفوظ ہے۔)کشف الغمہ ،ج ،١ص۵٧٢۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١١۔
8۔ آنحضرت کا فرمان قضائے ٰالہی کے ساتھ راضی ہونے کے متعلق
وه مومن کيسا مومن ہے جو اس حال ميں ہے کہ خدا کی تقسيم سے ناراض ہے ،اور خدا کے مقام و مرتبہ کو پست شمار
کرتا ہے ،حاالنکہ خدا ہی اُس پر حکم کرنے واال ہے ،اور ميں ايسے شخص کی ضمانت ديتا ہوں جو اپنے دل ميں خدا کی
مرضی کے عالوه اور کچھ نہيں رکھتا ،اور خدا ايسے شخص کی دعا قبول کرتا ہے۔)١۔کافی ،ج،٢ص۶٢۔٢۔بحار،
ج،٣۴ص(٣۵١۔
9۔ ادب ،حياء اور جوانمردی کے متعلق آنحضرت کا فرمان
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جو بے عقل ہے ،وه بے ادب ہے ،اور جو ہمت نہيں رکھتا ،وه جوانمردی نہيں رکھتا اور جو بے دين ہے ،وه بے حيا ء
ہے۔)کشف الغمہ ،ج،١ص۵٧٢،٢۔بحار ،ج،٧٨ص(١١١۔
10۔ آنحضرت کا ارشاد پاکدامنی اور قناعت کے متعلق
اے آدم کے بيٹے! خدا کی حرام کی ہوئی چيزوں سے بچوتاکہ عبادت گزار بن سکو ،اور جو کچھ خدا نے تجھے ديا ہے،
اُس سے راضی ہوجا تاکہ بے نياز ہوجائے۔ اپنے ہمسايوں کے ساتھ نيکی کر اور مسلمان بن جا۔)١۔کشف الغمہ ،ج،١
ص۵٧٢۔ ٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١٢۔
11۔ آنحضرت کا ارشاد معافی قبول کرنے کی فضيلت کے متعلق
کسی کی غلطی پر سزا دينے ميں جلدی نہ کرو بلکہ غلطی اور سزا کے درميان معذرت خواہی کو قرار دو۔)١۔عددالقويد،
ص٣٧۔٢۔نزہة الناظر ،ص(٧٢۔
12۔ آنحضرت کا فرمان معاف کرنے کے متعلق
جس وقت گناه گار شخص پر معذرت کرنا سخت مشکل ہوتا ہے  ،اُس وقت ايک مہربان اور کريم شخص کا معاف کرنا ديگر
مواقع کی نسبت زياده اہم ہوتا ہے۔)١۔اعالم الدين،ص٢٧٩۔٢۔نزہة الناظر ،ص(٧٨۔
13۔ آنحضرت کا قول اچھے اخالق کی فضيلت کے متعلق
بہترين حسن اچھا اخالق ہے۔)١۔خصال ،ص١٧۔٢۔بحار،ج ،٧١ص(٣٨۶۔
14۔ آنحضرت کا فرمان غنا اور فقر کے بارے ميں
بہترين بے نيازی قناعت اور بدترين فقر کسی کے آگے جھکنا ہے۔
)١۔عددالقوية،ص٣٨۔٢۔ بحار ،ج ،٧٨ص(١١٣۔
15۔ آنحضرت کا فرمان حلم و بردباری کے متعلق
حلم و بردباری غصے کو پی جانا اور اپنے نفس پر کنٹرول کا نام ہے۔)بحار،ج ،٧٨ص(١٠٢۔
16۔ آنحضرت کا فرمان عطا کرنے کے بارے ميں
عطا کرنا اور را ِه خدا ميں دينا حقيقتا ً وہی ہے جو خوشحالی اور تنگدستی کی حالت ميں ہو۔)بحار ،ج ،٧٨ص(١١۴۔
17۔ آنحضرت کا قول تکبر ،اللچ اور حسد کی مذمت ميں
تين چيزوں ميں لوگوں کی ہالکت ہے :تکبر و حرص و اللچ۔ تکبر دين کو تباه کرنے واال ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے
ابليس ملعون ٹھہرا۔ اللچ انسان کی دشمن ہے  ،اسی وجہ سے آدم جنت سے نکال اور حسد برائی کا رہنما ہے اور اسی وجہ
سے قابيل نے ہابيل کو قتل کيا۔)١۔کشف الغمہ ،ج ،١ص۵٧٢۔٢۔بحار ،ج،٧٨ص(١١١۔
18۔ آنحضرت کا فرمان بخل و کنجوسی کے متعلق
ُ
بخل يہ ہے کہ جو انسان نے خرچ کيا ہے ،اُسے ضائع سمجھے اور جو ذخيره کيا ہے ،اسے عزت و شرف جانے۔)١۔عدد
القويہ ،ص٣٧۔٢۔بحار ،ج ،٧۴ص ،۴١٧ج ،٧٨ص(١١٣۔
19۔ آنحضرت کا فرمان حسد کی مذمت ميں
حسد کرنے والے شخص کے عالوه کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زياده شباہت رکھنے واال نہيں ديکھا۔)١۔کشف الغمہ ،ج،١
ص۵٧٢۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١١۔
20۔ آنحضرت کا فرمان اللچ و طمع کی مذمت کے متعلق
دنيا کی ايسی چيز کہ جس کے حصول کا تو طلبگار تھا ،ليکن حاصل نہ کرسکا ،اُسے ايسے سمجھ جيسے تو نے اُس کے
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متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔
)١۔کشف الغمہ،ج،١ص۵٧٢۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١١۔
چوتھی فصل )(٢
آنحضرت کے منتخب اقوال
تعليم و تعلم کی فضيلت ميں۔
اپنے خاندان کے بچوں کيلئے تعليم و تعلم کی فضيلت ميں۔
مشوره کی فضيلت ميں۔
فکر کرنے کی فضيلت ميں۔
کسی کيلئے نيک بھائی ہونے کے وصف ميں۔
قيامت کے دن کيلئے سامان مہيا کرنے کے متعلق۔
بعض نصيحتوں کے متعلق۔
بہترين آنکھيں ،کان اور دل کے متعلق۔
لوگوں کے ساتھ ميل جول کے متعلق۔
بھائی چارے کے وصف ميں۔
واجبات کی اہميت کے متعلق۔
بارگا ِه خداوندی ميں کھﮍا ہونے کے متعلق۔
خدا کی نعمتوں کے بارے ميں۔
مختصر طور پر طلب ِ روزی کے متعلق۔
فرصت کی اہميت کے متعلق۔
ہنسنے کی مذمت ميں۔
نزديک اور دورکے انسان کے متعلق۔
ايسی اچھائی کے بارے ميں جس ميں شر نہ ہو۔
خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے اور اُن کا انکار کرنے کے متعلق۔
21۔ آنحضرت کا قول تعليم و تعلم کی فضيلت ميں
اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے فائده حاصل کرو تاکہ تمہارا علم مستحکم و مضبوط ہو اور جس کا علم
نہ ہو ،وه سيکھ لے۔)١۔کشف الغمہ ،ج،١ص۵٧٢۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١١۔
22۔ آنحضرت کا فرمان بچوں کو علم سکھانے کی اہميت کے متعلق
بے شک تم اس خاندان کے بچے ہو  ،اور بہت جلد ايک دوسرے خاندان کے بزرگ بن جاؤ گے ،علم سيکھو۔ تم ميں سے جو
مطالب کو حفظ کرنے پر طاقت نہيں رکھتا۔ وه لکھ کر اپنے گھر رکھ لے۔)بحار،ج ،٢٢ص(١١٠۔
23۔ آنحضرت کا قول مشوره کے متعلق
ُ
کسی گروه نے بھی مشوره نہيں کيا مگر يہ کہ اس مشوره کی وجہ سے اپنے ہدايت کے راستے کی رہنمائی حاصل
کرلی۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣٣۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠۵۔
حصول علم کے مرکز ميں فکر کرنے کے متعلق
24۔ آنحضرت کا قول
ِ
ميں تعجب کرتا ہوں ايسے شخص سے جو اپنی کھانے کی چيزوں کے متعلق تو فکر کرتا ہے ليکن جن علوم کو وه سيکھتا
ہے ،اُن ميں فکر نہيں کرتا تاکہ اپنے پيٹ کو تکليف دينے والی غذاؤں سے بچا سکے ،اور اپنے سينہ کو ہالک کرنے والی
چيزوں سے دور رکھ سکے۔)سفينة البحار ،ج ،١ص(٨۴۔
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25۔ آنحضرت کا فرمان فکر کرنے کی فضيلت ميں
تم پر فکر کرنا واجب ہے کيونکہ فکر عقلمند انسان کے دل کی زندگی ہے اور دانائی و حکمت کے دروازوں کی چابی
ہے۔)١۔اعالم الدين ،ص٢٩٧۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١۵۔
26۔ آنحضرت کا فرمان اُن کے نيک و صالح بھائی کے متعلق
وه ميری نگاه ميں لوگوں سے بلند تر تھا۔ اُس کی آنکھوں ميں دنيا بے وقعت تھی۔ وه جہالت اور بے علمی کی اطاعت کرنے
سے باہر تھا۔ کسی چيز کی طرف ہاتھ نہ بﮍھاتا تھا مگر يہ کہ اُس کو اعتماد ہوتا تھا کہ اس ميں عظيم فائده ہے۔ روزمره
زندگی کے واقعات و حادثات کی شکايت نہ کرتا تھا۔ نہ غصے ميں آتا تھا اور نہ ہی پريشان ہوتا تھا۔ زياده تر چپ رہتا تھا
اور جب کبھی زبان کھولتا تو بولنے والوں پر غالب آجاتا تھا۔
ايک کمزور اور ضعيف انسان خيال کيا جاتا تھا ليکن جب کوشش اور کام کا وقت آتا تو ايک دہاڑتے ہوئے شير کی طرح
صاحبان علم کے مجمع ميں ہوتا توزياده تر گفتگو سننے کی اللچ ہوتی ،کالم اور گفتگو کا مغلوب
پھرتا تھا ،اور جب کبھی
ِ
ہوجاتا ليکن خاموشی کا مغلوب نہ ہوتا تھا۔
جو کرتا نہيں تھا  ،وه کہتا نہيں تھا اور جو کہتا تھا  ،وه کرتا تھا۔اگر دو چيزيں اُس کے سامنے ہوتيں اور وه نہ جانتا کہ ان
دو ميں سے کون سی چيزميں خدا کی مرضی ہے تو جو چيز اپنے نفس کی خواہش کے قريب پاتا ،اُسے ترک کرديتا تھا۔
ايسے کام ميں جس ميں معذرت کرنا ضروری ہوتا ،کسی کو مالمت نہ کرتا اور بُرا بھال نہ کہتا۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣۴۔
٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠۴۔
27۔ آنحضرت کا فرمان قيامت کے دن کيلئے سامان مہيا کرنے کے متعلق
اے آدم کے بيٹے! جب سے تو اپنی ماں کے پيٹ سے پيدا ہوا ہے ،اُس وقت سے تيری عمر ختم ہورہی ہے۔جو کچھ تيرے
ہاتھ ميں ہے ،اُسے آخرت کيلئے بچا کر رکھ۔ مومن آخرت کيلئے بچاتا ہے اور کافردنيا ہی ميں فائده حاصل کرليتا
ہے۔)١۔اعالم الدين ،ص٢٩٧۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠۶۔
28۔ آنحضرت کا قول بعض نصيحتوں کے متعلق
خدا نے کسی شخص پر سوال کرنے کا دروازه نہيں کھوال مگر يہ کہ جواب دينے کا دروازه اُس کيلئے ذخيره کرليا گيا ،اور
بندے نے عمل کرنے کا دروازه نہيں کھوال مگر يہ کہ قبول کرنے کا دروازه اُس کيلئے جمع کرليا گيا ،اور شکر کرنے کا
دروازه بندے پر نہيں کھوالگيا مگر يہ کہ نعمت کی زيادتی اُس کيلئے ذخيره کرلی جاتی ہے۔)بحار ،ج ،٧٨ص(١١٣۔
29۔ آنحضرت کا قول بہترين آنکھوں ،کان اور دل کے متعلق
تيز ترين آنکھيں وه ہيں جو نيکی اور اچھائی ميں کھلی ہوں۔ زياده سننے واال کان وه ہے جو نصيحت سنے اور اس سے فائده
حاصل کرے۔ محفوظ ترين اور سالم ترين دل وه ہيں جو شبہ سے پاک ہوں۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣۵۔٢۔بحار،ج،٧٨
ص(١٠٩۔
30۔ آنحضرت کا فرمان لوگوں کے ساتھ ميل جول کے بارے ميں
لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارو اور ميل جول رکھو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وه تمہارے ساتھ ميل جول
رکھيں۔)١۔نزہة الناظر ،ص٧٩۔٢۔بحار،ج ،٧٨ص(١١۶۔
31۔ آنحضرت کا فرمان بھائی چاره کے وصف ميں
بھائی چاره يہ ہے کہ مشکل اور آسانی ميں وفا کی جائے۔)بحار ،ج ،٧٨ص(١٠٣،١١۴۔
32۔ آنحضرت کا قول واجبات کی اہميت کے متعلق
جو نوافل واجبات کو نقصان پہنچائيں تو نوافل کو ترک کردو۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣۴۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠٩۔
دربار خداوندی ميں کھﮍا ہوتا ہے
33۔ آنحضرت کا فرمان اُس کے متعلق جو
ِ

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

دربار خداوندی ميں کھﮍا ہوتا ہے ،اُسے چاہئے کہ اُس کا چہره زرد ہو اور جسم کے اعضاء کانپ رہے
جو شخص
ِ
ہوں۔)١۔مناقب آل ابی طالب  ،ج ،٣ص٨٠٢۔بحار،ج ،۴٣ص(٢٣٩۔
34۔ آنحضرت کا فرمان خدا کی نعمتوں کی فضيلت ميں
جب تک خدا کی نعمتيں موجود ہوتی ہيں ،پہچانی نہيں جاتيں اور جب يہ نعمتيں منہ موڑ ليتی ہيں تو تب معلوم ہوتی
ہيں۔)١۔اعالم الدين ،ص٢٩٧۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١۵۔
ب رزق ميں اختصار کے متعلق
35۔ آنحضرت کا قول طل ِ
رزق کے طلب کرنے ميں زياده کوشش کرنيو الے کی طرح کوشش نہ کر اور خدا کی قضاء و قدر پر کمزورانسان کی طرح
بھروسہ و اعتماد نہ کر۔ رزق کے پيچھے جانا خدا کی سنت اور رزق کے طلب کرنے ميں اختصار کرنا پاکدامنی ہے۔
پاکدامنی رزق کيلئے رکاوٹ نہيں ہے۔ طمع و اللچ کو قريب کرنے والی نہيں ہے۔ رزق تقسيم ہوچکا ہے اور اللچی ہونا گناه
کا سبب ہے۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣٣۔٢۔بحار ،ج،٧٨ص(١٠۶۔
36۔ آنحضرت کا قول فرصت کی اہميت کے متعلق
فرصت بہت جلد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ واپس لوٹتی ہے۔)١۔عددالقويہ،ص٣٧۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠٣۔
37۔ آنحضرت کا فرمان ہنسنے کی مذمت ميں
ہنسنا انسان کے رعب و دبدبہ کو ختم کرديتا ہے۔ جو چپ رہتا ہے ،وه سب سے زياده رعبدار ہوتا
ہے۔)١۔عددالقويہ،ص٣٧۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٢٣۔
38۔ آنحضرت کا قول قريب اور دورکے انسان کے متعلق
نزديک وه شخص ہے جس کو دوستی قريب کرے ،اگرچہ رشتہ داری دور کی ہو اور دور وه شخص ہوتا ہے جس کو دوستی
دور کرے ،اگرچہ رشتہ داری نزديک کی رکھتا ہو۔)١۔تحف العقول ،ص٢٣۴۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠۶۔
39۔ آنحضرت کا قول اُس اچھائی کے متعلق جس ميں برائی نہ ہو
ايسی اچھائی اور نيکی جس ميں شر اور برائی نہ ہو ،نعمت کے ساتھ شکر کرنا اور مشکالت ميں صبر کرنا ہے۔)١۔تحف
العقول ،ص٢٣۴۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١٠۶۔
40۔ آنحضرت کا فرمان خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے اور اُن کا انکار کرنے کے متعلق
عالی کی نعمتيں امتحان کا وسيلہ ہيں۔ اگر ان پر شکر کرو تو نعمتيں ہيں اور اگر انکار کرو تو بجائے نعمت کے عذاب
خدا ت ٰ
ہوں گی۔)١۔عددالقويہ ،ص٣٧۔٢۔بحار ،ج ،٧٨ص(١١٣
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