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 فہرست

  مقدمہ
  علي عليہ السالم کي متوازي شخصيت

  علي عليہ السالم پيغمبر اکرم (ص) کي ہو بہو ا يک مثال:
  آپکے اٹل فيصلے اور رحم دلي:
  خوارج کو ٹھيک سے پہچانيں:

  پرہيز گاري اور حکومت اميرالمومنين عليہ السالم :
  قدرت اور حضرت علي عليہ السالم کي مظلوميت

  حضرت علي عليہ السالم کي سادگي اور زھد:
  عدالت اميرالمومنين عليہ السالم :

  عليہ السالم کي دعا اور توجہ و استغفار: علي
  استغفار کا اثر:

  مختلف حاالت و شرائط کا سامنا:
  علي عليہ السالم کي زندگي کے مختلف دور

  اميرالمومنين کي بزرگي و عظمت
  حضرت کے ہمرزم ہوئے:

  اميرالمومنين عليہ السالم کي اجتماعي عدالت:
  رسائي و زہد اميرالمومنين عليہ السالم:پا

  نظام اسالمي کے عہديداران امام علي عليہ السالم کے اصلي مخاطبين:
  علي عليہ السالم کي تہہ در تہہ شخصيت درس جاويداني ہے:

  اميرالمومنينٔ  کا جہاد
  حکومت کے معني ميں تبديلي:

  واليت علي عليہ السالم سے تمسک:
  شرهعلوي معا

  مقصد محرومين اور عوام کي خدمت ہو:
  ظلم کے خالف جنگ:

  اخالص حضرت علي عليہ السالم :
  عليہ السالم بام عروج پر:علي 

  اخالص اور جوہر عمل :
  فقط رضائے الہٰي:

  حضرت علي عليہ السالم سے اخالص آموزي:
  حکومت علوي کي خصوصيات

  آپکي حکومت کي پہلي خصوصيت:
  حضرت کا تين طرح کے لوگوں سے مقابلہ:

  مسئلہ واليت ميں گمراه گروه:
  واليت دين کا بنيادي ترين مسئلہ:

  جس ہاتھ کو کاٹ دينا چاہيے:
  پيغمبر(ص) کے زمانے ميں کب يہ موقع پيش آيا تھا؟

  عمار ياسر فتنوں کو برملہ کرنے والے:
  خوارج کون تھے؟

  خوارج کے ايک فرد سے حجاج بن يوسف کا مناظره:
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  جنگ نہروان:
  استقامت کے ليے بصيرت الزمي ہے:

  حکومِت اميرالمومنينٔ  کي دوسري خصوصيت
  زھد کي طرف قدم بڑھائيے:

  حکمرانوں کو زہد کا سبق:
  غدير يعني اثبات فضائل و کماالت وحکومت و واليت حضرت علي عليہ السالم :

  غدير کا دوسرا پہلو:
  جمہوري ترين حکومت:

  اقدار، واليِت اسالمي کا سرچشمہ
  مسلمانوں کے ذريعے واليت کا تجربہ:

  ا راستہ:واليت اسالمي، اقوام عالم کے لئے سعادت ک
  شجاعت حضرت علي عليہ السالم

  شجاعت ايک عظيم اور تعميري صفت:
  زندگي کے تمام مراحل ميں شجاعت:

  حضرت علي عليہ السالم کي شجاعت سے درس عمل:
  حضرت علي عليہ السالم کا اقتدار نفس:

  گِل گالب:
  علي عليہ السالم کي زندگي نمونہ عمل

  اميرالمومنين عليہ السالم کے ذريعے عدالت اور حدود الہٰي کا اجرائ:
  خدا کے کام ميں کوئي رو رعايت نہيں:

  علي عليہ السالم کي يہاں کوئي ساز باز ممکن نہيں!
  حفاظت بيت المال ميں پر عزم :

  بے جا توقعات کے مقابلہ ميں اٹل رہنا:
  بار ے ميں اھل سنّت کا نظر يہ:معاو يہ کے 

  تم مجھے حساب دو:
  تقسيم مناصب اور عہدے سے برخواست کرتے و قت علي عليہ السالم کے اٹل فيصلے:

  پي جانے والي جنگيںحضرت پر تھو
  ۔جنگ جمل1
  ۔جنگ صفين٢
  ۔جنگ نہروان٣

  خشک و مقدس مآب افراد کا جتّھہ:
  آپ کے پاس کوئي گواه ہے؟

  اجتماعي ذمہ داري کے لئے اسالمي معيارات:
  آگاہي اور ثابت قدمي حضرت علي عليہ السالم کي دو ممتاز صفتيں:

  بيگا نوں کے تسلط کو ختم کر نے کے لئے ضروري بيداري اور پا ئيداري:
  اقتدار علي عليہ السالم اور ان کي مظلوميت و کاميابي :

  لوم ترين انسان!تاريخ کا مظ
  علي عليہ السالم کے چہر ه پر نُور کي تاباني:

  اميرالمو منين عليہ السالم کے مقا بلے ميں تين طرح کے مکتب فکر کي صف آرائي:
  دنيائے اسالم ميں حکومت اموي کے کِھال ئے ہوئے گل:
  کچھ اپنے جو حکومت ميں حصہ دار ہونا چاہتے تھے!!

  وه کج فہمياں جو حکومت شام کي طرف سے پيدا کي گئيں!!
  جن غلط کاموں کي بنياد پر اسالم کي آڑ ميں علي عليہ السالم سے جنگ کي گئي:
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  پيروان علي عليہ السالم کے خالف سازش
  شہادت حضرت علي عليہ السالم کي مصيبت

  علي ان کے لئے بددعا کر و! !
  دعائيہ کلمات:

 دعاے کميل کے چند منتخب جملے

 

 

  

  شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم  -کتاب:
  سيّد علي حسيني خامنہ اي  -مصنف:

   shiastudes.com -ماخذ:

  مقدمہ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

چاروں طرف گردوغبار پھيال ہوا تھا۔کچھ دير بعد جب غبار چھٹا تو ديکھا کہ علي عليہ السالم کے ہاتھ ميں عمرو بن 
عبدود کا سر ہے صرف يہي نہيں بلکہ اگر تاريخ کے کچھ اوراق پلٹائيں گے تو پھر علي عليہ السالم کے ہاتھ مينکبھي 

  سر نظر آئے گا۔مرحب کااور کبھي عنتر کا اور کبھي کسي اور کا 
کوئي سوچ بھي نہيں سکتا کہ جو اتنا بہادر اور نڈر سپاہي ہوگا وه تاريخ کے کچھ اوراق پلٹنے کے بعد ساري ساري 

رات عبادت اور نماز ميں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔يہي شخص جب منبر رسول(ص) پر بيٹھ کر ظاہري طور پر حکومت 
الت کي وه مثال قائم کرتا ہے کہ جس پر ہر نبي اور دنيا کا ہر بادشاه آج تک کو اپنے ہاتھ ميں ليتا ہے تو انصاف اور عد

  انگشت بدنداں ہے۔
اگر بات صرف يہاں تک محدود ہوتي تو شايد ميں چپ رہتا ليکن جب علي عليہ السالم حاکم اسالمي ہونے کے 

  ور آخري مثال ہے۔باوجودراتوں کو يتيموں کي خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہيں تو يہ دنيا کي پہلي ا
يہي مر د ميدان جب جملصفين اور نہروان کے ميدان ميں دشمنوں کے سامنے آتا ہے تو جيتنے کے بعد اس کے چہرے

  پر فتح کي اللي نہيں بلکہ مسلمانوں کا خون بہنے کا افسوس ہے۔
گا۔چاہے علم نحو ہوچاہے  علمي ميدان ميں جہاں تک نظر دوڑائيں گے علي عليہ السالم ہي علي عليہ السالم نظر آئے

علم تفسيرہوچاہے علم فقہ ہوچاہے علم فلسفہ ۔جس طرف بھي جائيں گے جائے پناه سوائے علي کے اور کوئي نہيں پائيں
گے۔ علي عليہ السالم جس جگہ پيدا ہوئے وه خانہ کعبہ ہے اور جس جگہ اس دنيا کو فزت و رب الکعبہ کہہ کر ظاہري 

سجد کوفہ ۔کعبے سے زياده مقدس جگہ کا مجھے نہيں پتہ اور مسجد کي محراب ميں شہادت طور پر آنکھ بند کي وه م
  سے بڑے رتبے کا بھي مجھے علم نہيں ہے۔

مينبہت زياده لکھ گيا۔اگر ايک مفکر کا قول نقل کر ديتا تو بات شروع ہونے سے پہلے ہي ختم ہو جاتي۔ندائے عدالت 
ميں چاليس سال صرف اس کوشش ميں رہا کہ کسي بھي ’’ھي لکھتا ہے کہ اسالمي کا مصنف مسلمان نہ ہوتے ہوئے ب

کتاب سے علي عليہ السالم کي ايک غلطي يا ايک خامي تالش کرلوں۔ليکن چاليس سال کي تحقيق اور مطالعے کے بعد 
  ‘‘بھي ميں وہيں کھڑا ہوں جہاں چاليس سال پہلے تھا

ف کي لکھي ہوئي نہيں ہے بلکہ يہ ايک ايسے شخص کے يہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں ميں ہے کسي پيشاور مصن
خطبات کا گلدستہ ہے جو نام کا بھي علي ہے ، اورکام و پيروي ميں بھي علي کا صحيح جانشين ہے جي ہاں آپ نے 
صحيح پہچانا نائب بر حق امام زماں(عج) حضرت آيت العظمٰي سيد علي حسيني خامنہ اي دامت برکاتہ۔يہ آپ کے ان 

چند ٹکڑے ہيں کہ جن کي للکار سن کر امريکہ کے وہائٹ ہاؤس سے ليکر اسرائيل کے ايوانوں تک سب  خطبوں کے
  پر لرزه طاري ہو جاتا ہے۔

اس کتاب کي خاص بات يہ ہے کہ علي عليہ السالم کي زندگي کے اُن پہلوؤں پر روشني ڈالي گئي ہے کہ جن پر بہت کم
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ميں اس کي بہت ضرورت ہے۔انتہائي مشکل سياسي مسائل کو تحليل کر کے  کام ہوا ہے اور اتفاقاً آج کل کے معاشرے
نہايت ساده زبان ميں بيان کيا گيا ہے۔جو آج کل کے تمام سياستدانوں بلکہ زندگي کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے 

  ۔انسان کے ليے مشعل راه ہے۔يہ کتاب تولٰي، تبرٰي،عبادت اور تبليغ دين کا چھوٹا سا مجموعہ ہے
آخر ميں مرکز حفظ و نشر آثار واليت کے صدر حجۃ االسال م والمسلمين موالنا سيد باقر مہدي رضوي صاحب کا شکر 

گزار ہوں کہ جنہوں نے يہ کتا ب ترجمہ کرواکے آل جموں و کشمير شيعہ ايسوسي ايشن کے حوالے کي۔اور حجۃ اال 
اب کو چھاپنے کي ذمہ داري کو قبول فرمايا۔خدا ان کي سالم والمسلمين موالنا عمران رضا انصاري صاحب نے اس کت

توفيقات ميں اضافہ فرمائے۔اور ہم سب کو علي عليہ السالم کي طرح زندگي گزارنے کي اور ان کے نقش قدم پر چلنے 
  کي توفيق عطا فرمائے۔

  سيد بالل حيدر کاظمي
  ھ١٤٢٦۔رجب المرجب۔١٣مصادف با 

 يہ قممعارف علوم اسالمي۔شعبہ حوزه علم

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  علي عليہ السالم کي متوازي شخصيت: 
امير المومنين علي عليہ السالم کي ذات ايک بہت بڑے اوقيانوس کے چھپے ہوئے کنارے کي طرح ہے کہ ايک انسان کے 

لئے جسکا پوري طرح سے احاطہ کرنا ناممکن ہے آپ جس طرف سے بھي فضيلت کے اس سمندر ميں وارد ہونے کي 
گے،عجائبات کي ايک دنيا مختلف ند ّياں، گہرائياں کوشش کريں گے آپ عظمت کي ايک کائنات کا بچشم خود مشاہده کريں 

،قسم قسم کے دريائي حيوانات اس طرف کو چھوڑ کر ايک دوسرے کنارے سے وارد ہوں تو پھر بھي يہي منظر دکھائي دے
گا۔ اگر اس اقيانوس کے تيسرے چوتھے يا دسويں حصے کي طرف جائيں يا جس طرف سے بھي اسکے اندر داخل ہوں اسي

عجائب و غرائب انسان کو حيرت ميں ڈالتے رہيں گے ذات اميرالمومنين عليہ السالمبھي کچھ اسي طرح ہے اور  طرح کے
اس بات ميں کوئي مبالغہ نہيں ہے انکي ہمہ گير و آفاقي شخصيت کے لئے يہ مثال بھي نارسا دکھائي ديتي ہے انکي ذات 

يہ اظہارات ايک انسان کے عجز و ناتواني کو بتا رہے ہيں جس واقعاً عجائب و غرائب کا ايک شگفتہ انگيز مجموعہ ہے۔ 
نے خود ايک مّدت تک آپکي شخصيت کو زير مطالعہ رکھا ہے اور پھر يہ محسوس کيا کہ اس فضيلت مآب ذات علي عليہ 
 السالم کو ايک معمولي ذہن اپني اس عقل و فہم کے ذريعہ سمجھنے سے قاصر ہے اس لئے کہ انکي ذات ہر طرف سے

  شگفت آور نظر آتي ہے ۔

  علي عليہ السالم پيغمبر اکرم (ص) کي ہو بہو ا يک مثال: 
اگرچہ اميرالمومنين عليہ السالم حضور اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص اور انکي ہو بہو تصوير ہيں مگر يہي

هللا عليہ وآلہ وسلم کے مقابل ناچيز عظيم المرتبت شخصيت جو ہماري نظروں کے سامنے ہے، خود کو پيغمبر صلي 
سمجھتے اور آنحضرت کي شاگردي پر فخر کرتے ہيں مگر جب ہم انہيں بحيثيت ايک بشر ديکھتے ہيں تو وه ايک انسان 

سے باالتر نظر آتے ہيں، کيونکہ ہم اس جيسي عظمتوں کي حامل ذات کا تصور ہي نہيں کر سکتے انسان کے ذرائع 
دراک وفہم (البتہ ميں ٹيليويژن و کيمره کي بات نہيں کرتا جو کہ انساني ذہن سے بھي حقير تر ہيں اور معلومات يعني عقل و ا

ذہن انساني ہر مادي اسباب سے بلند و برتر ہے) اس سے کہيں نا چيز و کمتر ہيں کہ وه اميرالمومنين عليہ السالم کي 
ذيب نفس اور روحاني کشف و شہود کي منزل تک شخصيت کو ايسے لوگوں کے سامنے پوري طرح پيش کر سکے جو تہ

  پہنچ ہي نہيں سکے ہيں۔
البتہ اس بات سے بھي انکار نہيں کيا جا سکتا کہ کچھ ايسے عرفائ بھي ہيں جو روحاني پاکيزگي اور تہذيب نفس کي وجہ 

ہم جيسے لوگ انسے کشف و شہود کي منزل پرپہنچ کر ممکن ہے آپکي شخصيت کے کچھ پہلوؤں کو درک کر سکيں ليکن 
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تک رسائي نہيں رکھتے۔ ميں آپکے سامنے اميرالمومنين عليہ السالم کي ايک خصوصيت بيان کرنا چاہتا ہوں کہ جس 
خصوصيت کو ميں اميرالمومنين عليہ السالم کي ذات ميں توازن سے تعبير کرتا ہوں جو آپکي زندگي ميں ايک عجيب و 

ي ذات ميناس طرح خوبصورتي سے يکجا ہيں کہ جو خود اپني جگہ حسن کا غريب توازن ہے يعني بظاہر کچھ صفات آپک
ايک مرقع بن گئي ہيں جبکہ ايک انسان کے اندر يہ صفات اکھٹي ہوتي دکھائي نہيں آتيں باہم نہيں دکھائي پڑتيں،اور علي عليہ

  السالم کے وجودميں ايسي متضادصفات ايک دو نہيں بلکہ بے نہايت جمع ہو گئيں ہيں۔
  ں يہاں اسميں سے چند صفتوں کو آپکے سامنے بيان کرتا ہوں۔مي

  آپکے اٹل فيصلے اور رحم دلي: 
مثال کے طور پر بيک وقت ايک انسان کسي کے ساتھ رحم دلي بھي کرے اور وہيں اور وہيں پراپنافيصلہ بھي اٹل رکھے 

ت آپس ميں دو ايسي متضاد صفتيں ہيں جو ايک اور قطعاً کسي کوبے جا حق دينے پر راضي نہ ہو يعني رحم دلي اور قاطعي
شخص کے اندر جمع نہيں ہو سکتيں!ليکن حضرت امير المومنين عليہ السالم کے اندر رحم دلي، عطوفت و محبت اپني حد 

کمال کو پہنچي ہوئي ہے جو ايک عام انسان کے اندر بہت کم نظر آتي ہے مثال کے طور پر فقيروں کو مدد کرنے والے 
۔اس کام کو اپني حکومت  ١لوگوں کي مشکالت حل کرنے والے آپکو بہت مليں گے۔ مگر ايک ايسا شخص جو نمبر  پسمانده

۔تنہا ماّدي مدد تک ہي اسکا يہ عمل محدود نہ ٣۔اسکا يہ عمل ايک دو دن نہيں ہميشہ کا ہو،نمبر ٢کے دوران انجام دے ، نمبر
اس بوڑھے کي دلداري کرے، اس نابينا کو دالسا دے ، ان بچوں کے رہے بلکہ وه بنفس نفيس ايسے لوگوں کے گھر جائے،

ساتھ بچوں کي طرح کھيلے اسکا دل بہالئے اور اسي کے ساتھ ساتھ انکي مالي مدد بھي کرے پھر ان سے رخصت ہو يہ فقط
کتنوں کو پيش کر سکتے امير المومنين عليہ السالم ہي کي ذات ہے اب ذرا بتائيے آپ دنيا کے رحم دل انسانوں ميں اس جيسا 

ہيں!؟ حضرت عليہ السالم مہر ومحبت عطوفت اور رحم دلي ميں اسطرح سے ديکھائي ديتے ہيں۔کہ ايک بيوه جس کے 
چھوٹے چھوٹے بچے ہيں اسکے گھر جاتے ہيں ، تنور روشن کرتے ہيں انکے لئے روٹياں سينکتے ہيں انکے لئے 

بچوں کو کھانا کھالتے ہيں يہي نہيں بلکہ اسلئے کہ ان بچوں کے لبوں پربھي  کھاناپکاتے ہيں اور اپنے ہاتھوں سے ان يتيم
ديگر بچوں کي طرح مسکراہٹ آئے اور وه بھي کچھ دير کے لئے غم و اندوه سے باہر نکل سکيں انکے ساتھ بچوں کي 

ھونپڑي ميں انہيں مختلف طرح کھيلتے بھي ہيں انہيں اپني پشت پر سوار کرتے ہيں انکے لئے ناقہ(اونٹ) بنتے ہيں اس ج
طريقوں سے سرگرم رکھتے ہيں تا کہ وه بھي مسکرا سکيں يہ ہے حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کي رحم دلي اور محبت 

و عطوفت کي ايک مثال يہانتک کہ محبت کا يہ برتاؤ ديکھ کر اس زمانے کے ايک بزرگ کہتے ہيں اس قدر اميرالمومنين 
وں سے محبت سے پيش آتے اور انکے منہ ميں شہد ڈالتے اور انہيں پيار کرتے تھے کہ خود ميں يتيموں اور بے سہارا بچ

کاش ميں بھي يتيم ہوتاتاکہ مجھے بھي علي عليہ السالم اسي طرح پيار کرتے! يہ آپکي‘موددُت ان اکون يتيماً ’تمنا کرنے لگا 
  محبت ہے۔

کچھ کج فکر اور متعصب لوگ بے بنياد بہانوں سے آپکي حکومت  اوريہي علي عليہ السالمجنگ نہروان ميں بھي ہيں جب
کو ختم کر دينا چاہتے ہيں پہلے آپ انہيں نصيحت کرتے ہيں کہ وه جسکا مطلقاً اثر نہيں ليتے ، احتجاج کرتے ہيں مگر اسکا 

مالي امداد کرتے ہيں بھي کوئي فائده نظر نہيں آتا۔کسي تيسرے آدمي کو صلح و مصالحت کے لئے واسطہ بناتے ہيں انکي 
ساتھ ساتھ رہنے کا وعده ديتے ہيں مگر ان سب سے کوئي فائده نہيں پہنچتا اور آخر کار وه لوگ لڑنے پر تل جاتے ہيں پھر 
بھي آپ انہيں نصيحت کرتے ہيں مگر آپکي يہ نصيحت انکے لئے بے فائده ثابت ہوتي ہے اسوقت پورے شد و مد کے ساتھ 

ين پر گاڑ کر فرماتے ہيں ! تم ميں سے کل تک جو بھي اس پرچم تلے آجائيگا وه امان ميں رہے پوري قطعيت سے پرچم زم
آٹھ ہزار افراد پرچم کے نيچے ٨٠٠٠افراد ميں سے  ١٢٠٠٠گااور جو نہيں آيا اس سے ميں جنگ کروں گا۔ ان باره ہزار

کہا ہے پھر بھي فرماتے ہيں جاؤ تم لوگ  آگئے اور باوجوديکہ ان لوگوں نے آپ سے دشمني کي ہے، لڑنے ميں بر ابھال
يہاں سے چلے جاؤ و ه لوگ چلے گئے اور پھر حضرت نے انہيں کوئي اہميت نہيں دي اور انہيں معاف کر ديا، جو دوسرے 

چار ہزار بچے،فرمايا! اگر تم لڑنے پر تلے ہوتو آؤ پھر جنگ کرو، آپ نے ديکھا وه لڑنے مرنے پر تيار ہيں فرمايا ! ٤٠٠٠
چار ہزار ميں  ٤٠٠٠د رکھو تم چار ہزار ميں سے دس افراد کے عالوه کوئي باقي نہيں بچے گا ۔جنگ شروع ہوگئي اس يا

لوگ زنده بچے بقيہ سب کے سب ہالک ہوگئے، يہ وہي علي عليہ السالم ہيں جب ديکھا مقابلہ ميں بدسرشت و خبيث  ١٠
  نگ لڑتے ہيں اور انکا دندان شکن جواب ديتے ہيں۔النفس انسان ہيں تو پھر پوري صالحيت کے ساتھ ان سے ج

  خوارج کو ٹھيک سے پہچانيں: 
کا صحيح ترجمہ نہيں ہوا ہے مجھے افسوس ہے کہ مقّررين ،اسالمي شعرائ فلموں ميں کام کرنے والے فنکار ‘‘ خوارج’’
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کا کيا مطلب؟ ! حضرت ‘‘ سخشک مقد’’سے تعبير کرتے ہينجبکہ يہ سراسر غلط ہے، ‘‘ خشک مقدس’’وغيره خوارج کو 
امير عليہ السالم کے زمانے ميں بہت سے لوگ ايسے تھے جو اپني ذات کے لئے کام رہے تھے اگر آپ خوارج کو پہچاننا 

  چاہتے ہيں تو ميناپنے ہي زمانے ميں انکي مثاليں پيش کر سکتا ہوں۔
يا نہ ہوگا؟ وه لوگ تالوت کرتے تھے، نہج البالغہ کے آپ نے (ابتدائے انقالب اسالمي ايران) کے گروه منافقين کو ابھي بھال

خطبے پڑھتے تھے، دينداري کا دعوٰي کرتے تھے اورا پنے آپ کو سارے مسلمانوں سے مسلمان تر اور سارے انقالبيوں 
سے زياده انقالبي سمجھتے تھے اور وہي لوگ مملکت جمہوري اسالمي ايران ميں بم دھماکہ بھي کرتے تھے اور گھروں 

کے گھر ويران کرديتے تھے بوڑھے جوان عورت مرد بچوں تک کو ماه رمضان المبارک ميں بوقت افطار قتل کرديتے 
اور انقالب کے طرفدار تھے؟! جو ناگہاني طور پر بم دھماکے ٢تھے ! آخر کيوں؟کيا اسلئے کہ يہ لوگ واقعي امام خميني 
سالہ شہيد  ٨٠يں خاک و خون ميں غلطاں ہو جاتي تھي؟ يہي لوگ کرتے اور مثالًايک بے گناه قوم شہر کے فالں ميدان م

محراب ايک مقدس مجاہد راه خدا ،عالم رباني کو اسي بم سے اڑا ديتے ہيں ان لوگوں نے چار پانچ بزرگ نوراني علمائ اور 
ارج اور انکے ناپسند کئي مومنوں اور مجاہدونکو اسي طرح شہيد کر ديا،عموماً انکي سياه اعمالي يہ تھي اسي طرح سے خو

افعال بھي تھے جو عبدهللا بن خبّاب کو قتل کر ديتے ہيں اسکے بعد انکي حاملہ بيوي کا پيٹ چاک کر کے جنين(بچے) کو 
باہر نکال ليتے ہيں اوربے رحمي سے اسکے سر کو کچل کر اسے موت کے گھاٹ اتار ديتے ہيں۔آخر ايسا کيوں؟ اسلئے کہ 

السالم کے چاہنے والے ہيں لہذا وه اس جرم ميں قتل کر دئے گئے ہيں۔يہ ہيں خوارج ،يہ ہے انکي  يہ علي ابن ابي طالبعليہ
  صحيح صورت ! اسلئے خوارج کو صحيح طور سے پہچانيے۔

جو تنہا ظاہري طور پر دين کا ڈھونگ کرنے والے قرآني آيات کاحفظ کر کے نہج البالغہ کو رٹ کراگرچہ اس زمانے ميں 
ہيں تھي ليکن اس قسم کي فکر رکھنے والے آئنده اپنے مفاد و مصلحت کے تحت دين قرآن، نہج البالغہ کو ايک نہج البالغہ ن

وسيلہ قرار ديں گے کہ بعض ديني عقائد کے پاپند تھے ليکن روح دين کے مخالف تھے اور انہيں شديد تعصب تھا، ويسے تو
کيا آپ نے اپني مملکت ميں نہيں ديکھا تھا کہ يہي منافقين جو وه خدا خدا کرتے تھے مگر وه شيطان کے حلقہ بگوش تھے 

اور ساري انقالبي قدروں سے  ٢اپنے آپ کوسب سے بڑا انقالبي سمجھتے تھے وقت پڑنے پر حکومت اسالمي،امام خميني 
اور انکي  جنگ کرنے کے لئے تيار ہوگے اور امريکہ يہوديوں اور صدام کے ساتھ ہاتھ بٹانے پر پوري طرح راضي ہوگئے

  غالمي کرنے لگے!
خوارج اس قسم کے افراد تھے جواُسوقت اميرالمومنين عليہ السالم سيسہ پالئي ہوئے ديوار بن کے انکے مقابل ڈٹ گئے کہ 

) خصوصيتيں کسطرح ٢قرآن کہتا ہے (اشّدا ئ علي الکفار ئ رحمائ بينھم) يہ وہي علي ہينذرا غور تو کريں يہ دو(
خلق کرتي ہيں،ايک ايساانسان جو رحم و محبت کا مجسمہ ہے اور ايک يتيم کو غم زده رہنا تک  خوبصورتي اور زيبائي

گواره نہيں کرتا اپنے دل ميں کہتا ہے جب تک اس بچہ کو ہنسانہ دونگا اپني جگہ سے ہٹ بھي نہيں سکتا، جبکہ ان الٹي 
نے پر تلے ہيں )کے مقابلہ ميں يہي با فضيلت فکروں اور غلط فکرکے لوگوں (جو بچھو کي طرح ہر بے گناه کو ڈنک مار

من يفلت ’’ انسان ڈ ٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور چار ہزار افراد کو ايک دن يا چند گھنٹوں ميں موت کے گھاٹ اتار ديتا ہے ۔ 
سے کم کہ ظاہراً اس جنگ ميں خود آپکے پانچ يا چھ اصحاب شہيد ہوئے مگر ان چار ہزار ميں سے دس افراد ‘‘منھم عشرة 

لوگ باقي بچتے ہيں متوازي شخصيت کا مطلب يہ ہے يعني رحم دلي کے ساتھ ساتھ اپنے ارادوں مينمحکم بھي ہے٩يعني نو 
 ۔

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  پرہيز گاري اور حکومت اميرالمومنين عليہ السالم : 
ايک دوسري مثال اور آپ کي متضاد صفات کا نمونہ حکومت کے ساتھ ساتھ تقوٰي و پارسائي ہے يہ ايک عجيب چيز ہے؟ 
ورع و تقوٰي کا کيا مطلب ہے؟ يعني انسان ہر وه چيز جس سے دين خدا کي مخالفت کي بو آتي ہو اس سے پرہيز کرے اور 

آخر ممکن ہے کہ حکومت رکھتے ہوئے کوئي پارسا بھي ہو آج جب اسکے قريب نہ جائے۔پھر ادھر حکومت کا کيا ہو گا؟ 
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ہمارے کاندھوں پر اہم ذمہ دارياں ہيں ہميں زياده احساس ہے کہ اگر يہ خصوصيات کسي کے اندر موجود ہوں تو وه کسقدر 
فاذ اپني جگہ اہميت کا حامل ہو گا، حکومت ميں رہتے ہوئے صرف اسے کلي قوانين سے سروکار ہوتا ہے اور قانون کا ن

بہت سے فوائد لئے ہوتا ہے اگرچہ عين ممکن ہے اسي قانون کي وجہ سے مملکت کے کسي گوشہ ميں کسي شخص پر ظلم 
و ستم بھي ہواور ممکن ہے حکومت کے ذمہ دار کي طرف سے خالف ورزياں بھي ہوں اور پھر نا محدود جزئيات کے 

ں زہد و پارسائي کا بھي لحاظ رکھ سکے؟ اسلئے بظاہر لگتا ہے کہ ہوتے ہوئے کيسے ممکن ہے کہ وه (حاکم)ہر شعبہ مي
تقوٰي حکومت کے ساتھ اکٹھا ہونا نا ممکن سي بات ہے ليکن قربان جائيں اميرا لمومنين عليہ السالم کي ذات پر کہ اپنے وقت 

وايک حيرت انگيز بات نظر کي بااقتدار حکومت کے ساتھ بھي پارسائي و تقوٰي کو يکجا کرتے ہوئے ديکھائي ديتے ہيں ج
  آتي ہے۔

وه اس معاملہ ميں کسي کا پاس و لحاظ نہيں کرتے تھے کہ اگر انکي نگاه ميں کوئي کسي منصب کا اہل نہيں ہے تو اسے 
منصب دے کر بھي بالتکلف اس عہدے کو واپس لے ليتے ہيں ۔محمد بن ابي بکر کو حضرت اميرعليہ السالم اپنے بيٹے کي 

ے اور وه حضرت علي عليہ السالم کو اپنے مہربان باپ کي حيثيت سے جانتے تھے (آپ ابوبکر کے طرح سمجھتے تھ
چھوٹے صاحب زاده اور علي عليہ السالم کے مخلص شاگرد ہيں آپکے دامن پر مہر و محبت ميں پروان چڑھے ہيں ) مگر 

و لکھا ميں تم کو مصر کي حکومت کے الئق مصر کي واليت دينے کے بعد امير المومنين عليہ السالم نے ايک خط ميں آپک
نہيں سمجھتا اسلئے مالک اشتر کو تمہاري جگہ بھيج رہا ہوں۔اور آپنے انکو معزول کر ديا اگرچہ انسان ہونے کے ناطے 

محمد بن ابي بکر کويہ بات بري بھي لگي مگر حضرت نے اس معاملہ ميں کسي بھي چيز کالحاظ نہيں کيا يہ ہے آپکي 
يسي پارسائي جسکي ضرورت ايک حکومت اور حاکم کو پڑتي ہے و ه ذات علي عليہ السالم ميں اپنے نقطہ کمال پارسائي ا

  پر نظر آتي ہے۔
آپکے زمانے ميں نجاشي نامي ايک شاعر تھا جو اميرا لمومنين عليہ السالم کا مداح اور آپکے دشمنوں کے خالف اشعار کہتا 

ے گذر رہا تھا کہ ايک برے انسان نے اسکو ورغاليا وه کہتا ہے کہ آؤ آج ہمارے تھا۔ماه رمضان ميں ايک دن کسي گلي س
ساتھ ميں کچھ وقت گذارو مثالً اس شاعر نے کہا نہيں ميں مسجد جا رہا ہوں قرآن پڑھنے يا نماز پڑھنے بہرحال زبردستي 

يں آگيا اور اسکے دسترخوان پر روزه اس شاعر کو اپنے گھر ميں بال ليا! آخر يہ بھي ايک شاعر ہي تو تھا اسکے فريب م
خوري کے بعد شراب بھي پي جاتي تھي اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چال تو اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا: اس پر حد 

تازيانے دن ميں حرام چيز سے ٢٠يا بيس ١٠تازيانے شراب نوشي کي وجہ سے اور دس ٨٠جاري کرواور اس کو اسي
بنائ پر ۔ نجاشي نے کہا ميں آپکا اور آپکي حکومت کا مداح ہوں اپنے اشعار سے آپکے دشمنوں کو جواب روزه توڑنے کي 

ديتا ہوں اور آپ مجھے تازيانے مارنے کا حکم دے رہے ہيں؟فرمايا، کہ يہ ساري باتيں اپني جگہ قابل قبول اور قابل تحسين 
ر سکتا ،ہر چند انکے قوم و قبيلہ والوں نے اصرار کيا يا ہيں مگر ميں حکم خدا کو اپني ذات کي خاطر معطل نہيں ک

اميرالمومنين عليہ السالم اسطرح ہماري عزت چلي جائيگي پھر ہم معاشرے ميں سر اٹھانے کے قابل نہيں رہيں گے آپ 
اور اسے معاف کر ديجئے مگر حضرت نے فرمايا نہيں ممکن نہيں کہ ميں حد خدا جاري نہ کروں ۔ اس شخص کو لٹايا گيا، 

کوڑے مارے گئے اور وه راتوں رات آپکي حکومت سے يہ کہتے ہوئے فرار کر گيا کہ جب آپ کو ميري قدر نہيں معلوم 
اور آپکي حکومت ميں روشن خيالوں اور شاعروں کے ساتھ يہ برتاؤ ہے تو ميں وہاں جاؤنگا جہاں ہماري قدر کو پہچانتے 

ے چال گيا کہ وه اسکي قدر کو جانتا ہے ! خيرجسے اپني خواہشات پر اتنا قابو ہوں ! اور معاويہ کے دربار ميں اس خيال س
نہيں کہ وه علي عليہ السالم کي تابندگي کو اپني خواہشات کے طوفان ميں جھانک کر ديکھ سکے تو اسکي سزا بھي يہي ہے 

حضرت جانتے تھے کہ يہ شخص  کہ وه علي عليہ السالم کو چھوڑ کر معاويہ کے پاس چال جائے حضرت علي عليہ السالم
ايک نہ ايک دن ان سے جدا ہو جائے گا آج بھي شعرائ اور فنکاروں کي اپني جگہ اہميت ہے ليکن اس زمانہ ميں ايک شاعر
اسلئے زياده اہميت رکھتا تھا کہ وه افکار و خياالت اور حکومت کي سياست و حکمت عملي کو اپنے شعروں ميں لوگوں تک 

نکہ اس زمانے ميں آج کي طرح ٹيلويژن اور ريڈيو نہيں تھے بلکہ يہ شعرائ کا کام ہو ا کرتا تھايہاں مالحظہ پہنچاتا تھا کيو
کيجيے کس طرح اميرالمومنين عليہ السالم کي پارسائي انکي بااقتدار حکومت کے ساتھ ساتھ ہے ذرا ديکھيں توسہي کيا 

تاريخ عالم ميں اس قسم کي مثال نہيں تالش کر سکتے ۔پيش رو  خوبصورتي و زيبائي سامنے نکھرکر آتي ہے ۔ہم دنيا اور
خلفائ مينبھي بہت سي جگہونپر صالحيت نظر آتي ہے ليکن کہاں حضرت اميرعليہ السالم کہاں ديگر لوگ جو کچھ آپ سے 

ميرالمومنين عليہ پہلے اور آپکے بعد اور آج نظر آرہا ہے گِذشتہ اور آج ميں ايک عجيب و غريب فاصلہ نظر آتا ہے اصالً ا
  السالم کي صالحيت و قابليت ناقابل توصيف ہے۔

  قدرت اور حضرت علي عليہ السالم کي مظلوميت: 
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ايک دوسرا نمونہ جو آپکي زندگي ميں ملتا ہے وه ہے آپکي قدرت و شجاعت اور مظلوميت ۔آپکے زمانے ميں آپ سے زياده 
ہ السالم کي آخري زندگي کے آخري لمحات تک کسي شخص کي بھي شجاع و بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اميرالمومنين علي

جرآت نہ ہو سکي کہ آپکي شجاعت و قدرت کے سامنے اپني بہادري کا دعو ٰي کرسکے اس کے باوجود آپکي ذات گرامي 
اپنے زمانے کي مظلوم ترين شخصيت ہے۔ کسي کہنے والے نے کتني سچي بات کہي ہے کہ شايد تاريخ اسالم کي 

وں ميں مظلوم ترين شخصيت آپ کي ذات ہے قدرت اور مظلوميت آپس ميں دو متضادصفات ہيں جو جمع نہيں شخصيت
  ہوتيں،عموماً طاقتور مظلوم نہيں مگر امير المومنين عليہ السالم قوت وطاقت کے مالک ہو کر بھي مظلوم واقع ہوئے ہيں۔

  حضرت علي عليہ السالم کي سادگي اور زھد: 
ا سے بے توجہي اميرالمومنين عليہ السالم کي حيات بابرکت ميں ضرب المثل کي حيثيت رکھتي ہے، نہج سادگي اور دني

البالغہ کے موضوعات ميں سے ايک اہم موضوع زہد ہے يہي اميرالمومنين عليہ السالم وفات پيغمبرصلي هللا عليہ وآلہ وسلم 
ران اقتصادي آباد سازي کے کام کرتے رہے، باغ لگاتے ،سالہ خانہ نشيني کے دو ٢٥کے بعد سے اپنے زمانہ حکومت تک 

کنويں کھودتے، پاني کي نہريں اور کھتي باڑي کرتے تھے اور تعجب اس بات پر ہے کہ يہ ساري محنتيں راه الہٰي مينہوتيں 
  اور ان سب چيزوں کو راه خدا وقف کر ديتے تھے۔

ليہ السالم اپنے وقت کے مالدار لوگوں ميں سے تھے کہ آپ نے شايد آپکو يہ جان کر حيرت ہوگي کہ خود اميرالمومنين ع
اّن ’’ فرمايا! اگر ميرے مال سے نکلي ہوئي خيرات پورے قبيلہ بني ہاشم پر تقسيم کر دي جائے تو سب کے لئے کافي ہوگي 

ان فقيرانہ زندگي بسر تو حضرت کي درآمدکم نہيں تھي مگر وقت کا يہ دولت مند انس‘‘ صدقتي لووّزع علٰي بني ہاشم لوسعھم
کرنے کو ترجيح ديتا ہے اور اپنے زور بازو سے کمائي ہوئي دولت راه خدا مينخرچ کر ديتے ہيں، اپنے ہاتھوں کنواں کھود 
رہے ہيں راوي کہتا ہے ميں نے ديکھا فوارے کي طرح زمين سے پاني ابل رہاتھا حضرت مٹي اور کيچڑ ميں لتھ پتھ کنويں 

کنويں کے دہانے پر بيٹھ گئے ايک کاغذ منگوايا اور اس پر اسطرح لکھا: يہ کنواں فالں قبيلہ کے  سے باہر تشريف الئے
لوگوں کے ليے ميں وقف کرتا ہوں،آپ جو کچھ بھي اميرالمومنين عليہ السالم کي خالفت کے دوران آپکے کاموں کو 

يں آپکے دوران حکومت ميں بھي عياں رہيں مالحظہ کرتے ہيں وه سب آپکي انفرادي زندگي کے کارنامہ ہيں جسکي برکت
دنيا سے بے توجہي اوردنيا کو آباد کرنے (کہ خدا نے تمام انسانوں کا يہ ايک فريضہ قرار ديا ہے) ميں کوئي تضاد نہيں پايا 

ئيں جاتا يعني دنيا کو تعمير کريں زمين آباد کريں ثروت و دولت کے اسباب وسائل تالش کريں مگر ان سب سے دل نہ لگا
اسکے اسير و غالم نہ ہوں تا کہ با سکون ہو کر اسے راه خدا ميں خرچ کر سکيں اسالمي اعتدال اور توازن کا يہ مطلب ہے 

کہ حضرت علي عليہ السالم کي (اور ديگر آئمہ کي زندگيوں ميں)اس قسم کے بہت سے نمونہ ہيں جسکے بيان کرنے کے 
  لئے وقت درکار ہے۔

  ليہ السالم : عدالت اميرالمومنين ع
عدل!علي عليہ السالم کي زندگي مينايک اہم صفت کي حيثيت رکھتا ہے، جب ہم عدل علي عليہ السالم کي بات کرتے ہيں تو 

اسکا ايک مطلب وہي ہے جسے ہر انسان اپني جگہ درک کرتا ہے يعني وه معاشره ميں،اجتماعي عدل و مساوات بر قرار 
‘‘ بالعدل قامت السموات واالرض’’ي عدل ليکن باالترين عدل يہي اعتدال و توازن ہے کرنے والے حاکم ہيں۔يہ ہے ابتدائ

زمين اور آسمانوں کي استقامت و استواري عدل کي بنائ پر ہے يعني ايک توازن ہے خلقت و فطرت ميں کہ يہي بات حق 
عبيريں ہيں اميرالمومنين عليہ بجانب بھي ہے اورآ خري معني کے لحاظ سے درحقيقت عدل و حق ايک ہي حقيقت کي دو ت

السالم کي زندگي کا امتياز ہي يہ ہے کہ وه اعتدال و توازن کا مظہر نظر آتي ہے اور سارے محاسن و محامد(اچھائياں) اپني 
 اپني جگہ نقطہ کمال پر پہنچے ہوئے دکھائي ديتے ہيں۔

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم
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  علي عليہ السالم کي دعا اور توجہ و استغفار: 
اميرالمومنين عليہ السالم کي خصوصيات ميں سے آپکي ايک خصوصيت بارگاه خداوندي ميں خود انکا استغفار کرنا اور 
  طلب مغفرت ہے کہ اس خطبہ کے آخري حصہ ميں آپکي اسي خصوصيت کے بارے ميں چند جملے بيان کرنا چاہتا ہوں۔

ذرا تصور کريں ايک ايسي ذات جو ميدان جنگ کے بے مثل آپکي زندگي ميں توبہ و استغفار نہايت اہميت رکھتا ہے آپ 
بہادرہيں جنگ کے ميدان ميں صف آرائي کرتے ہيں (اگر آج کے زمانے ميں اميرالمومنين عليہ السالم کي حکومت پرنظر 

ور اسممالک کو اپنے حدود اربعہ ميں سميٹے ہوئے نظر آئے گي) ا ١٠دوڑائيں تو اس زمانے ميں آپکي حکومت تقريباً دس
جيسے وسيع و عريض مملکت کے حاکم ہوتے ہوئے ان ساري فعاليّتوں اور تالش کو شش کے باوجود ايک منجھے ہوئے 

ماہر سياست دان ہيں وه انکي ماہرانہ سياست، ميدان جنگ کي ، معاشرے کے نظم و نسق کي ذمہ داري مسند قضاوت پر آکر 
فاظت جيسے عظيم اور بزرگ امور انسان کي مصروفيات بڑھا دينے لوگوں کے حقوق کي بازدہي اور انساني حقوق کي ح

کے عالوه ہر کام اپنے ليے خصوصي انتظام چاہتا ہے يہي وه مقام ہے جہاں ايسے لوگ جو فقط ايک زاويہ سے نگاه کرتے 
خيال ميں يہ سب ہيں اپني انہيں مصروفيات کو دعا و عبادت کہہ کر ، دعا و عبادت سے دور ہو جاتے ہيں اسلئے کہ انکے 

راه خدا ميں کام ہي تو ہے مگر اميرالمومنين عليہ السالم اسطرح نہيں فرماتے بلکہ حکومتي اصرار اپني جگہ اور عبادت 
وبندگي اپني جگہ اسي طرح سے جاري رہتے ہيں، بعض روايات ميں ہے۔البتہ ذاتي طور پر خود ميں نے اس روايت کي 

  شب ميں ايک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ چھان بين نہيں کي ہے کہ آپ روز و
حضرت دوران جواني سے ہي اسي طرح تھے يہ جو دعائيں آپ ديکھتے ہيں يہ آپکا روزانہ کا وتيره تھا۔آنحضرت صلي هللا 
عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں بھي آپ ايک انقالبي جوان کي حيثيت سے ہر ميدان ميں پيش پيش تھے کبھي آپ بيکار نہيں 

  بيٹھے اور آپکے پاس کبھي خالي وقت نہيں تھا۔
ابو ’’ليکن اسي دوران جب اصحاب ميں گفتگو چلي اور آپس ميں پوچھا کہ سب سے زياده عبادت کس کي ہے تو 

نے علي عليہ السالم کا نام ليا سوال کيا کس طرح؟ تو انہوں نے دوران جواني اور اسکے بعد پھر خالفت کے زمانے‘‘دردائ
پيش کر کے سب کو قانع کر ديا مختلف واقعات ہينجيسے نوف بکائي کا واقعہ۔آپکي عبادت کے سلسلے ميں نقل کي مثال 

ہوئے ہيں يہ صحيفہ علويہ جسے بزرگوں نے جمع کيا ہے وہي اميرالمومنين عليہ السالم سے ماخوذدعاؤں کا مجموعہ ہے 
سے سوال کياکہ ٢ے ہيں، ايک مرتبہ ميں نے امام خميني اور دعائے کميل اسکا ايک نمونہ ہے جسے آپ ہر شب جمعہ پڑھت

آپ موجوده دعاؤں ميں سے کس دعا کو سب سے زياده پسند کرتے ہيں اور باعظمت سمجھتے ہيں تو انھوں نے تھوڑا سا 
ري دعائيں ہيں ايک دعائے کميل جسے ميں زياده پسند کرتا ہوں اور با عظمت سمجھتا ہوں ،دوس ٢سوچنے کے بعد فرمايادو

مناجات شعبانيہ، ميرا قوي گمان ہے کہ مناجات شعبانيہ بھي اميرالمومنين عليہ السالم ہي سے ماخوذ ہے کيونکہ روايت ميں 
  آيا ہے کہ تمام آئمہ اس مناجات سے مانوس تھے اور اسکے مضامين بھي دعائے کميل کے مضمون سے ملتے جلتے ہيں۔

اللھم اني ’’چيزوں کي قسم دي ہے  ١٠استغفار سے ہے کہ خدا کو دس دعائے کميل بھي کيا عجيب دعا ہے، آغاز سخن
خدا کو اسکي رحمت قدرت اور صفت ،جبروتيت کي قسم دي ہے يہاں تک کہ ‘‘ اسئلک برحمتک التي وسعت کل شئي

الذنوب التي اللھم اغفرلي الذن التي تھتک العصم ، اللھم اغفرلي ’’پروردگار کوانہي عظيم صفات کي قسم ديکر فرماتے ہيں 
يہاں پر حضرت پانچ قسم کے گناہوں کو بارگاه خداوندي ميں شمار کرتے ‘‘تنزل النعم،اللھم اغفرلي الذنوب التي تحبس الدعائ

ہوئے ارشاد فرماتے ہيں ۔ايک وه گناه جو دعاوں کو باب اجابت تک پہونچنے سے روک ديتے ہيں دوسرے وه گناه جو نزول 
ه يعني ان ميں دعاؤں کي ابتدائ استغفارسے ہے اور اس دعا کا اکثر وبيشتر مضمون طلب عذاب کا سبب بنتے ہيں وغير

مغفرت ہي ہے ۔بارگاه رب العزت ميں بخشش و طلب مغفرت کے لئے دل ميں آگ لگا دينے والي سوزوگذار سے بھري ہوئي
  ه خدا ميں استغفار...ايک مناجات ہے يہ ہيں اميرالمومنين عليہ السالم اور يہ ہے انکي مناجات اور را

ميرے عزيزوں : ايک کامل اور عالي مرتبت انسان وہي ہے جو خواہشات و ہوٰي نفس سے اپنے آپ کو خالص کر کے راه 
خدا ميں چلنے کي کوشش کرتا ہے اور اپنے معبود کي خوشنودي کے لئے قدم بڑھاتا ہے، وه شخص جو اپني خواہشات کا 

شہوت ہي سے نہ نکل سکے وه ظاہري طور پر چاہے کس قدر عظيم کيوں نہ ہو  غالم ہے جو اپنے غيض و غضب او ر
  جائے ليکن درحقيقت ايک پست و حقير انسان ہے۔

دنيا کے بڑے بڑے وزرائے اعظم ،صدرہاي جمہوريہ جو دنيا کي بڑي بڑي ثروتوں پرقبضہ جمائے ہوئے ہيں وه کب اپني 
ور وه کب اسکي اسارت و غالمي سے نجات پا سکتے ہيں؟وه تو اپني خواہشات اورہوٰي نفساني سے جدا ہو سکتے ہيں ا
  خواہشات کے اسير ہيں اور حقير و پست انسان ہيں۔

ليکن ايک وه فقير و غريب جو اپني خواہشات پر قابو رکھ سکتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے اختيار ميں کر سکتا ہے اور 
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  ں چل سکتا ہے اپني جگہ ايک بزرگ وعظيم انسان ہے۔صحيح راستے پر راه کمال انساني اور راه خدا مي

  استغفار کا اثر: 
استغفار اور طلب مغفرت انسان کو حقارت و پستي سے نجات دالتا ہے خدا سے استغفار ہميں اور آپکو ساري نفساني و 

  ا ہے۔شہواني زنجيروں سے رہائي عطا کرتا ہے استغفار دل کي وه نورانيت ہے جسے خدا نے آپکو عطا کي
دل يعني جان، روح،يعني وہي حقيقت انسان ، يہ ايک نہايت نوراني شي ہے ہر انسان اپني اپني جگہ نوراني وجود کا حامل 

  ہے چاہے خدا سے اسکا تعلق بھي نہ ہو اور وه اسکي معرفت بھي نہ رکھتا ہو۔
نے قلب کو زنگ آلودکر ليتے ہيں اور البتہ لوگ اپني شہوت پرستي،خواہش نفس کي پيروي اور عدم شناخت کي وجہ سے اپ

  استغفار اس زنگ کو مٹا کر اسے پھر سے نوراني کر ديتا ہے۔
ماه رمضان دعا و استغفار کا ايک بہترين موقع ہے ۔ انيسويں اور اکيسويں کي راتيں کہ جسکے شب قدر ہونے کا احتمال پايا 

در کريں غروب کے بعد تيسويں شب کے آغاز ہي سے جاتا ہے گذر چکي ہے مگر ابھي تيسويں کي شب باقي ہے اسکي ق
کا آنا شروع ہو جاتا ہے يہانتک کہ صبح کي اذان کا آغاز ہو جاتا ہے درميان کي يہ ‘‘سالم ھي حتٰي مطلع الفجر’’ سالم الہٰي 

ب و غريب شبگھڑياں سالمتي و امن الہٰي کي برکتيں ليکر ساري مخلوقات کو رحمت کے سايہ ميں لے ليتينہيں۔يہ ايک عجي
ہزار ماه سے بہتر، برابر نہيں انسان کي ہزار مہينہ کي زندگي کس قدر بابرکت ‘‘خير من الف شھر’’ہے،ہزار ماه سے بہتر 

ثابت ہو سکتي ہے کس قدرانسان رحمت و برکت الہٰي کو اپني ذات کے لئے مخصوص کر سکتا ہے اسلئے يہ شب بہت 
ہچانيں اور دعاو مناجات ، ميں سرگرم عمل رہيں خلقت اور آيات الہٰي ميں تفکر و اہميت رکھتي ہے اسکي قدر و منزلت کو پ

تعقل کريں انسان کي سرنوشت اور جو کچھ خدا نے اس سے چاہا ہے اسکے بارے ميں غور و خوض کريں ياد رکھيں يہ 
جومرنے کے فوراً بعد سب مادي اسباب وسائل زندگي سب کے سب اس عالم ملکوت کے لئے دريچہ کي حيثيت رکھتے ہيں 

  انسان پر کھل جائيں گے اور ياد رکھيں دنيا کو کوئي ثبات و دوام حاصل نہيں ہے۔
معزز حاضرين !جان کني کے وقت ہم لوگ ايک دوسري دنيا ميں پہنچ جاتے ہيں اس دن کے لئے پہلے سے ہي ہميں اور 

طاقت جسے خدا نے ہمارے وجود ميں حرکت و تحريک  آپکو تيار رہنا چاہئے يہ ساري کائنات،يہ دولت و ثروت ،يہ قوت و
عمل پيدا کرنے کيلئے وديعت فرمايا ہے اور وه تمام چيزيں جس کا خدا نے ہم سے مطالبہ کيا ہے ۔ جيسے عدل و انصاف 

کي حکومت اچھي زندگي وغيره۔سب کے سب صرف اس لئے ہيں تا کہ انسان اس دنيا ميں جانے کے لئے پوري طرح تيار 
ے، لہذا خود کوآماده کيجئے، خدا سے مانوس ہوجائيے ، خدا سے مناجات کيجئے،ذکر و درود کيجئے توبہ و استغفار ہو سک
  کيجئے۔

ايسے لوگ جو اپنے کو خدا سے نزديک کرتے ہيں، اپنے قلب کو پاک وپاکيزه رکھتے ہيں گناہوں سے دوري کرتے ہيں 
ہي دنيا کے عظيم انسان ہيں۔ جو دينوي مشکالت کے مقابلے کا حوصلہ اعمال خير انجام دينے کا مصمم اراده رکھتے ہيں و

ہيناور ہمارے اس معاشرے کے مومنين بھي ہيں، وه  ٢رکھتے ہيں جسکا ايک نمونہ قائد انقالب اسالمي حضرت امام خميني 
ميدان کہالئے  مومن و مخلص انتھک جوان، يہ عورتيں اور مرد ،وه حضرات جو شہيد ہوگئے، جو زخمي ہوئے اورغازيِ 

،جنہوں نے دشمن کے شکنجے برداشت کيے اور قيد و بند کي مصيبتيں جھيليں،ميدان جنگ کي سختياں برداشت کيں، يہ 
سب اسي کا ايک دوسرا نمونہ ہيں۔آج آپ انہيں شہداميں سے ايک ہزار شہيدوں کو سپرد خاک کر رہے ہيں اسميں سے ہر 

رنمونے کي حيثيت رکھتا ہے ا ور کتنا اچھا ہوتا کہ ہر قوم وملت ميں ايک دو نمونے ايک اپني اپني جگہ ايک عالي رتبہ، او
  )١ديکھنے کو ملتے،مناسب ہے کہ آپکي تجليل اور احترام کيا جائے اور انہيں اسوه نمونہ کے طور پر پيش کيا جائے۔(

  مختلف حاالت و شرائط کا سامنا: 
پر اسالمي شخصيتوں کے درميان اميرالمومنين عليہ السالم کے عالوه  شايد دنيا کے مشہور و معروف لوگوں خاص طور

(يہاں تک کہ خود آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم)ايسا کوئي اور نظر نہيں آتا جو مختلف دين و مذہب کے ماننے والوں 
آپکو معلوم ہوگا کہ اگرچہ اور مختلف قوم و ملت ميں زياده محبوبيت رکھتا ہو، جب آپ انکي شخصيت پر نظر ڈاليں گے تو 

آپکے زمانے ميں کچھ سرکش اور خود غرض لوگ آپکي شمشير عدالت اور شّدت عدل و انصاف کي وجہ سے آپ سے 
بيزار نظر آتے ہيناورآپکے بدترين دشمن ہيں مگر وہي لوگ جب اپنے دل کي گہرائيوں ميں جھانک کر ديکھتے ہيں تو علي 

ں تعظيم و تکريم اور محبت کا احساس بھي کرتے ہيں اور يہي صفت بعد کے زمانے ميں عليہ السالم کي نسبت اپنے دل مي
بھي ديکھائي ديتي ہے جہاں علي عليہ السالم کے دشمن بہت ہيں وہيں آپکے مداح بھي بکثرت موجود ہيں حتي وه لوگ بھي 

  آپکے مداح ہيں جو آپکے مذہب و مسلک پر اعتقاد بھي نہيں رکھتے۔
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ميں زبير کا خاندان بني ہاشم خصوصاً آل علي سے بغض و عداوت کے لئے مشہور رہا ہے اور يہ عداوت پہلي صدي ہجري
  زياده تر عبدهللا بن زبير کي وجہ سے تھي، ايک دن زبير کے پوتوں ميں سے ايک نے اپنے باپ سے دريافت کيا

نکا نام لوگوں ميں زياده محترم ہوتا جا رہا ہےکہ آخر کيوں دشمن کے پروپگنڈے کے باوجود روز بروز علي کا خاندان اور ا
اور انکے خالف پروپگنڈے کا کوئي اثر نہيں ہوتا؟ اسکے باپ نے تقريباً اس طرح سے جواب ديا: ان لوگوں نے خدا کے 

لئے حق کي طرف لوگوں کو دعوت دي يہي وجہ ہے اوران کے دشمنوں نے لوگوں کو باطل کي طرف بالياکہ آج تک کوئي
  ف و فضيلت کو چھپانے کي کوششوں کے باوجود بھي نہيں چھپا سکا۔اس شر

طول تاريخ ميں يہي ديکھا گيا آپ دنيا کے بڑے بڑے متفکرين ، (چاہے وه مسلمان ہوں ياغير مسلمان) کو ديکھيں وه لوگ 
ے اپني قوم و ملت کے اميرالمومنين عليہ السالم کي نسبت اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہيں دنيا کے وه بزرگ جنہوں ن

حق کو حاصل کرنے کے لئے پرچِم بغاوت بلند کيا ان سب کي نگاہوں ميں اميرالمومنين عليہ السالم معّززہيں،شعرا ئ 
اديبوں،فنکاروناور بشر دوست حضرات کو ديکھيں تو وه بھي آپکا کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائي ديتے ہيں۔المختصر وه جوان ہو 

ہل اگر تاريخ اسالم سے آشنا ہے يا اميرالمومنين عليہ السالم کا نام اسکے کانوں سے ٹکرايا ہے اُنکے يا بوڑھا عالم ہو يا جا
  حاالت زندگي سے واقفيت رکھتا ہے تو وه آپ سے محبت و موّدت کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔
عليہ السالم کي شخصيت کے  خود ہمارے زمانے ميں کئي مصنفين اور مصري اديبونکے ذريعہ کئي کتابيں امير المومنين

يا اس سے زياده کتابيں عيسائي مذہب رکھنے والے مصنفين کي لکھي ٢بارے ميں منظر عام پر آئي ہيں۔کہ اسميں سے دو
  ہوئي ہيں جو اسالم کو تو قبول نہيں رکھتے مگر وه علي عليہ السالم کو مانتے ہيں۔

..............  

 نماز جمعہ ميں رہبر انقالب اسالمي کا ايک بيان۔ ھ ميں تہران کے خطبہ١٤١٧رمضان  ٢١۔ ١

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  علي عليہ السالم کي زندگي کے مختلف دور: 
مختلف اسالمي شخصيتوں کے مابين تنہا يہ اميرالمومنين عليہ السالم کي ہي خصوصيت ہے جو اپني زندگي کے مختلف 

ادوار ميں مختلف حاالت و شرائط ميں ره کر اپنے بلند و عالي اہداف کے تحت جہاں کہيں بھي رہے اپنے پورے وجود کو 
  صرف کر ديتے ہيں

سالہ جوان کي حيثيت سے فرض کريں يا مدينہ ميں  ١٩سالہ يا انيس ١٦کہ ميں ايک سولہ آپ اميرالمومنين عليہ السالم کو م
بيس سالہ جوان ہي ہيں) فرض کريں و مالحظہ کريں گے کہ حقيقتا ً ايک  ٢٠وارد ہوتے وقت کہ (جب بھي آپ تقريباً ايک 

ني کي تمام خواہشات اور دينوي لذتوں جوان ہونے کي حيثيت سے آپ ہر زمانے کے جوانوں کے لئے بہترين نمونہ ہيں،جوا
سے دور ہيں ۔يہاں تک کہ وه زيبائي و خوبصورتي جو اس دوران ايک جوان کي نظر ميں اہميت رکھتي ہے اس سے بھي ال 

تعلق ہيں اور بعثت نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کا جو عالي و بلند مرتبہ مقصد تھا وہي آپکا بھي ہدف ہے اس راستے 
خود کو فدا کر دينے پر تلے ہوئے ہيں آپکي نگاه ميں دنيا کي بقيہ چيزيں دوسرے درجہ کي حيثيت رکھتي ہيں۔يہ ايک ميں 

جوان کے لئے نہايت اہميت رکھتي ہے کہ وه دنيا کي لذتوں ، شيرينيوں کي طرف کوئي توجہ نہيں ديتا اور اپني ساري 
  بھي بلند کوئي شئي ہو سکتي ہے ؟خوشياں راه خدا ميں قربان کر ديتا ہے کيا اس سے 

اس زمانے کونظر ميں رکھيں جبکہ آپ ايک پختہ کار کي حيثيت سے اپنے معاشرے کا ايک فرد شمار ہوتے ہيں اور آپکا 
اچھا خاصاسن ّ ہے شايد ہزاروں لوگوں نے خود پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي زبان سے آپکي تعريف و تمجيد سني 

ہے کہ کوئي بھي مسلمان محّدث ايسا نہيں ہوگا جس نے پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي زباني  ہوگي ميرا خيال
اميرالمومنين عليہ السالم کے عالوه کسي اور کي اسقدر مدح و ستائش سني ہو البتہ ديگر صحابہ کے بھي فضائل نقل ہوئے 

منين عليہ السالم کے لئے تمام فرق اسالمي کے محدثين ہيں مگر کميت و کيفيت کے لحاظ سے جو فضائل و مناقب اميرالمو
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نے آنحضرت سے نقل کئے ہيں ميرے خيال مينکسي اور کے بارے ميں نقل نہيں کئے ہيں۔مگر اسکے باوجود نہ تو آپ اس 
تعريف کي وجہ سے مغرور ہوتے ہيں نہ اپنے فرائض کي ادائيگي ميں لغزش کا شکار ہوتے ہيں جبکہ ايسي جگہ ايک 

  ان کے لئے مغرور ہونا يا خطا کرنا فطري امر ہے۔انس
تمام صحابہ نے آپکے بارے ميں سينکڑوں تعريفيں سنيں گويا امتحان دينے کا وقت آن پہنچا اور خالفت کا مسئلہ پيش آيا جو 

 عليہ وآلہ مسلمہ حقيقت ہے وه يہ ہے کہ علي عليہ السالم مدعي خالفت تھے (في الحال مجھے حق و باطل يا پيغمبر صلي هللا
وسلم کي وصيت وغيره سے يہاں کچھ لينا دينا نہيں )ليکن جب آپ نے ديکھا کہ خالفت سے کناره کشي ہي اسالمي مصالح 
کے لئے ضروري ہے تو خود کو ميدان خالفت سے دور کر ليا يعني اميرالمومنين عليہ السالم حق بجانب ہوتے ہوئے بھي 

قتي طوراپني ساري خوبيوں پر اپنے سارے محامد و محاسن کے باوجود خالفت امت اسالمي کي مصلحت کے پيش نظر و
جب ميں نے ديکھا حاالت بدتر ہو گئے ہيں اور دين اسالم کو خطره الحق ہے توميں ’’ سے کناره کش ہوگئے اور فرمايا

  ‘‘خالفت سے کناره کش ہو گيا
طابق نہيں چاہتا کہ عمل کرے، اسکے لئے اس سے بڑھايک مخلص سياستداں، ايک عظيم انسان جو کہ اپني خواہشات کے م

کر واضح ،گويا اور حيرت انگيز انداز ميں اپنے نفس پر کنڑول اور کسطرح ہو سکتا ہے!؟ يہي شخصيت ايک دن حاکم 
اسالم ہو جاتي ہے لوگ چاہتے ہوئے يا نہ چاہتے ہوئے بھي اسے رياست اسالمي کے لئے انتخاب کرتے ہيں دوست 

ب،حبيب يا آپکے ہاتھوں پر بيعت کرتا ہے يا پھر اپني مخالفت کا اظہار کرتا ہے (پانچ ، چھ لوگ ايسے بھي تھے ،دشمن،رقي
جنہوں نے آپکے ہاتھ پر بيعت نہيں کي اور اعالن کيا کہ ہم آپکي مخالفت بھي نہيں کريں گے) بقيہ سب نے آپکے دست 

و موال ہو گئے، آپ تصور کر سکتے ہيں اس زمانے کي اسالمي  مبارک پر بيعت کي اور آپ ساري دنيائے اسالم کے حاکم
دنيا کے کيا معني ہيں؟ يعني ہندوستان کي سرحدوں سے دريائے بحر احمر تک جس ميں عراق ،مصر ،شام، فلسطين اور 

  ايران سب کے سب شامل ہيں شايد اس زمانے ميں آباد دنيا کا آدھا حصہ آپکي زير سلطنت ہے۔
زيستي ،زہد و پارسائي جسکے بارے ميں آپ سنتے رہتے ہيں وه اسي دوران حکومت سے تعلق رکھتي  اس وقت آپکي ساده

ہے يعني يہ زندگي کي لذتيں،عيش و عشرت، اور آسايش و آرام جو کسي بھي بڑے سے بڑے انسان کو اپني طرف کھينچ کر 
اميرالمومنين عليہ السالم کے دل ميں شک و فرائض سے دور کر ديتا ہے اسميں سے کوئي بھي شئي لمحہ بھر کے لئے بھي 

  ترديد نہيں پيدا کر پائي ، نہ ہي اُنکے راستے سے انہيں ہٹا پاتي ہے۔
انہوں نے ثابت کر ديا کہ سارے گمراہي کے اسباب و وسائل ايک طرف اور انکي قوت ارادي اور اقتدار نفس ايک 

سلونکو انساني اجتماع اور پوري تاريخ بشريت کو اپنے مقابل طرف۔عظمت و بزرگي اسے کہتے ہيں، يہ ہيں وه چيزيں جو ن
خضوع و خشوع پر مجبور کرتي ہيں،اگر کوئي انصاف پسندي سے کام لے تو وه اس جيسي شخصيت کے مدمقابل سر کشي 

  نہيں کر سکتابلکہ سب کے قلوب خودبخود اسکے سامنے جھک جائيں گے۔
کے اندر موجود صفات کا ايک کر شمہ بھي پايا جاتا ہو تو وه اپنے نفس اور  اگر کسي کے يہاں اميرالمومنين عليہ السالم

ہمارے زمانے کي عظيم شخصيت جسے آپ نے ديکھا ہے دنيا  ٢خواہشات پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔حضرت امام خميني 
پکے نام اور آپکي ياد کي بڑي اور عظيم شخصيتيں انکے سامنے اپني پستي کا احساس کرتي تھيں۔انکے نمائندگان چونکہ آ

ليکر جاتے تھے دنيا ميں کہيں بھي گئے دنيا کے بااقتدار سرکش حاکموں کو اپنے سامنے خضوع پر مجبور کر ديتے تھے 
نے اميرالمومنين عليہ السالم کي خوبصورت اور زيباصفات والي ذات کا کچھ گوشہ اپني  ٢اسلئے کہ حضرت امام خميني 

  ۔زندگي ميں عملي کر ليا تھا
البتہ ان تجليات کے بارے ميں جو کچھ ہم يہاں بيان کر رہے ہيں اپني جگہ عظيم ہيں مگر اميرالمومنين عليہ السالم کي ال 

  متناہي ذات کے مد مقابل ايک قطرے کي طرح بہت کم اورحقير ہے ليکن خود آپکي شخصيت بہت عظيم ہے۔

  اميرالمومنين عليہ السالم کي بزرگي و عظمت: 
يزو:اميرالمومنين عليہ السالم کو اسطرح نہيں پہچانا جا سکتا کہ وه کيا تھے انکي بلند و باال شخصيت ان ناقص ميرے عز

معياروں کي بنياد پرآخر کس طرح سمجھي جا سکتي ہے؟ايک دن ايک صحابي امام سجاد عليہ السالم کي عبادتوں،رياضتوں 
تا ہے کہ آپ عليہ السالم اتني زحمت برداشت نہ کريں! تھوڑا سا اپنے اور زہدو پارسائي کو ديکھ کر حيرت کرتا ہے اور چاہ

اوپر رحم کريں ، امام سجادعليہ السالم گريہ فرماتے ہوئے اس سے خطاب کرکے کہتے ہيں تم مجھے نہ ديکھو، ذرا 
اور کہاں ميں؟ ذرا ديکھيں  اميرالمومنين عليہ السالم سے ميري ان عبادتوں کا موازنہ کرو تو تم کو معلوم ہوگا، کہ کہاں وه ؟

تو سہي يہ امام سجادعليہ السالم ہيں خود آپکي شخصيت ايسي ہے کہ آپ تک لوگوں کي رسائي ناممکن ہے ،ميرا مقصد يہ 
نہيں ہے کہ کوئي عمل ميں آپ تک نہيں پہنچ سکتا ،نہيں بلکہ وہم و خيال تک آپکي عظمت و بزرگي کو چھونے سے عاجز 
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ج کي مانند ہے کہ جسکي کرنوں کو ہم دور سے چمکتے ہوئے ديکھ سکتے ہيں مگر خود خورشيد ہيں۔آپکي ذات اس سور
تک نہيں پہنچ سکتے کچھ اسطرح سے امام سجادعليہ السالم کي شخصيت ہے مگر آپ جب حضرت اميرالمومنين عليہ 

ہا ہے يہ ہيں اميرالمومنين عليہ السالم کي شخصيت کو ديکھتے ہيں تو ايسا لگتا ہے جيسے کوئي بچہ کسي بزرگ کو ديکھ ر
  السالم اوريہ ہے انکي عظمت و بزرگي۔

  حضرت کے ہمرزم ہوئے: 
ميرے عزيزو! ايک نکتہ جسکا رابط ہم سب سے ہے ہم اسکي طرف توجہ کريں:آپکي پيروي اور اتباع تنہا زبان سے تو ہو 

رے سپہ ساالر ہيں ميں ان سے محبت کرتا ہوں انہيں نہيں سکتي ۔مثالً آپ ميدان جنگ ميں اتر کر رٹ لگائيں کہ فالں ہما
پسند کرتا ہوں اور وہي سپہ ساالر آپکو فوجي ٹريننگ کے لئے بالئے اور آپ اپني جگہ سے نہ ہليں وه آپکو دشمن پر حملہ 
 کے لئے حکم دے مگر آپ اس سے رخ موڑ ليں.جبکہ انسان اپنے دشمن اور جسے وه نا پسند کرتا ہے اس سے يہ رويہ

اختيار کرتا ہے، اميرالمومنين عليہ السالم ہمارے موال ہيں امام ہيں آقا و سردار ہيں ہم شيعوں کو انکي محبت پر ناز ہے اگر 
ہم لوگوں کے سامنے کوئي علي عليہ السالم کو انکي عظمت و بزرگي سے گھٹاتا ہے تو ہم اس سے بھي بغض و نفرت 

  کي واليت کا کچھ نہ کچھ اثر ہماري عملي زندگي ميں بھي نظر آنا چاہئيے۔کرتے ہيں اسے ناپسند کرتے ہيں تو پھر ان
ميں آپ سے يہ نہيں کہتا کہ آپ اميرالمومنين عليہ السالم جيسے بنيئے خود حضرت امام سجادعليہ السالم بھي اس بات کے 

سالم نے عثمان بن حنيف سے قائل ہيں کہ وه اميرالمومنين عليہ السالم کي طرح عمل نہيں کرسکتے خود حضرت عليہ ال
تم ميري طرح نہيں ہو سکتے يہ تو بالکل واضح ہے ليکن تم سے يہ توقع ضرور ‘‘اال و انکم ال تعدون علي ذالک’’ فرمايا: 

ہے کہ ہمارے ہمرزم بنو ہمارے پائے رکاب ميں قدم رکھو اور ہمارے پيچھے پيچھے چلو اگر آپ اميرالمومنين عليہ السالم 
خصوصيتوں کو اپنانا پڑيگا۔کہ جسکا تعلق ہمارے ٢واز مالنا چاہتے ہيں تو ہميں انکے زمانہ حکومت کي دوکي آواز سے آ

۔اجتماعي عدالت و مساوات، ١اور آپکے زمانے سے ہے اور ہم سے اور آپ سے اسکا ربط پايا جاتا ہے۔اور وه ہے نمبر
  ۔دنيا کي نسبت بے توجہي اور اس سے دل نہ لگانا۔٢نمبر

  لمومنين عليہ السالم کي اجتماعي عدالت: اميرا
عزيزان گرامي: ان دونوں خصوصيتوں کو پرچم کي طرح اپنے ہاتھوں ميں ليکر معاشرے ميں عملي کرنے کي کوشش 

کريں عدالت اجتماعي کا مطلب يہ ہے کہ حکومت کا قانون يکساں طور پر معاشرے کے ايک ايک فرد کو زير نظر رکھے 
متيازي سلوک نہ کرے، انسان ايک دوسرے سے مختلف قسم کا رابطہ رکھتا ہے جسکي بنائ پرآپس کسي کے ساتھ کوئي ا

کے برتاؤ ميں بھي فرق آجاتا ہے اسلئے کہ کوئي کسي کا رشتہ دار ہے تو کوئي دوست ہے کسي سے جان پہچان ہے تو 
ميري مراد يہ ہے کہ قانون اسکے ہاتھ کسي سے نہيں ہے البتہ جو شخص بھي کسي بھي مقام يا منصب کا مالک ہے ، يہاں 

ميں ہے اس لئے کسي تفريق کے بغير، سب کو ايک نگاه سے ديکھنا ضروري ہے۔ خصوصاً ايک اسالمي نظام حکومت ميں
ہر ايک فرد کو يہ اطيمنان اور احساس ہونا چا ہيے کہ اسکے ساتھ قانون کي نگاه نہيں بدلے گي، جو جسقدر زحمت ومشقت 

ي لحاظ سے بہره مند بھي ہو گا، اگرچہ کچھ لوگ کاہل اور سست اور کام چور ہوتے ہيں جو کام چوري کرتے اٹھائے گا اس
ہيں وه اپنے نفس پر خود ظلم کرتے ہيں، کام کرنے ميں کوتاہي کرتے ہيں لہذا ان کا دوسرے لوگوں سے مسئلہ ہي يہاں جدا 

سي کو کسي پر ترجيح حاصل نہ ہو سب کے لئے ايک قانون ہو اورہے يہاں عدالت اجتماعي کے معني يہ ہيں کہ بغير دليل ک
  اميرالمومنين عليہ السالم نے يہ کام اپني حکومت ميں انجام ديا اور اسي کو عدالت اجتماعي کہتے ہيں۔

ے علي عليہ السالم سے دشمني کي بنياد يہي تھي، وه نجاشي شاعر، جس نے اميرالمومنين عليہ السالم کے لئے اشعار کہ
تھے، آپکے دشمنوں سے ٹکر لي تھي آپ کا محب تھا، دشمنوں کے مقابلے پر بھي علي عليہ السالم کا دامن نہيں چھوڑا ، 

ليکن جب وہي حرمت الہٰي کو توڑتا ہے، ماه مبارک رمضان ميں شراب پيتا ہے تو لوگوں کے اصرار کے باوجود،آپ 
قدر اسکي دوستي اپنے مقام پر ليکن چونکہ اس نے حرمت الہٰي  فرماتے ہيں سب کچھ اپني جگہ درست، اسکي محبت قابل

کو توڑا ہے اسلئے اس پر حد خدا جاري ہوگي وه بھي ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ کر معاويہ کي طرف چال گيا يعني 
صرف اور اميرالمومنين عليہ السالم حدود خداوندي کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہيں کہ گويااُنکي نگاه ميں اہميت 

  صرف قوانيِن الہٰي ہے اور خدا سے ہٹ کر کوئي شئي ارزش و اہميت نہيں رکھتي۔
يہي اميرالمومنين عليہ السالم ہيں کہ جب ايک شخص چوري کرتاہے اور وه آپکے سامنے پيش کيا جاتا ہے تو فرماتے ہيں تم

البقرة،، تمہارے عمل کي بنياد پر تو تمہارا ہاتھ کاٹ قد وھميت يدک لسورة ’’کو قرآن کتنا ياد ہے اس نے سنا ديا تو فرمايا! 
  دينا چاہئے تھا مگر اس سوره مبارکہ بقره کي وجہ سے تيرے ہاتھ کو بخش ديا جاو پھر ايسي حرکت نہ کرنا۔
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اسالمي  يہ کوئي بيجا امتياز نہيں ہے بلکہ قرآن کي وجہ سے آپ نے اسکے ساتھ يہ برتاو کيا۔اميرالمومنين عليہ السالم اقتدار
اور اصول وقوانين ِديني کے سامنے کسي کا کوئي لحاظ نہيں کرتے تھے وہاں محب ہونے کے باوجود اسکے فسق و فجور 
کي بنياد پر حدجاري کرتے ہيں اور يہاں قرآن کي بنياد پر اس چور کو معاف کر ديتے ہيں يہ ہيں اميرالمومنين عليہ السالم 

پر عمل کرتے ہيں يہ ہے آپکي عدالت، جس کسي نے بھي يہ کہا ہو مجھے يقيني طور  جو صد در صد الہٰي معيار کي بنياد
علي عليہ السالم محراب عبادت ميں اپني انصاف ‘‘قتل في محراب عبادتہ لشّدة عدلہ’’ پر معلوم نہيں يہ کس کا قول ہے 

  پسندي کي شّدت کي وجہ سے قتل کر دئے گئے ۔
عدالت اميرالمومنين عليہ السالم اثر ورسوخ رکھنے والوناور صاحبان نفوذ کے  مگر کہنے والے نے درست کہا ہے يعني

  لئے ناقابل برداشت تھي يہاں تک کہ اسي وجہ سے وه لوگ انکے قتل کے درپے ہوگئے۔
اب ذرا مالحظہ کريں آج کچھ لوگ کہتے ہيں کہ جناب آپ کس طرح اس اسالمي معاشرے ميں اسي عدالت کو برقرار کر 

جسکي وجہ سے علي آخر تک حکومت نہيں کر سکے! ميں کہتا ہوں جس قدر اسے عملي کرنا ممکن ہے ہمارا  سکتے ہيں
فرض ہے کہ اس اندازه کے مطابق معاشره ميں اسے عملي کريں ہم کب کہتے ہيں اور يہ دعوٰي کرتے ہيں کہ با لکل عدل 

مارا تو يہ کہنا ہے کہ جس قدر بھي ايک مومن اس پر عملاميرالمومنين عليہ السالم کي طرح ہم عدل جاري کرنا چاہتے ہيں۔ہ
  کر سکتا ہے ، انجام دے کم از کم جتنا ہو سکتا ہے اسے تو ہاتھ سے نہ جانے ديا جائے۔

اگر يہي عدالت فرھنگ و تمدن (کلچر)کي صورت اختيار کرے اور عوام اُس کو سمجھ جائيں تولوگ خود بخود اسکو 
رالمومنين عليہ السالم سے عوام الناس خوشحال تھے محض صاحبان نفوذ کو بُرا لگتا تھا وه برداشت کريں گے۔ عدالت امي

اس سے ناراض تھے اور اميرالمومنين عليہ السالم کو ان لوگوں نے يہ خود شکست دي اور معرکہ صفين پيش آيا ۔کہ جس 
يا گيا ان سب کي وجہ يہ تھي کہ عام لوگ اسوقت ميں حضرت عليہ السالم کو خون ِدل پينا پڑا اور اسکے بعد آپکو شہيد کر د

  مسائل کو صحيح طور پر سمجھنے سے عاجز تھے اور اسکا صحيح تجزئيہ انکے بس سے باہر تھا۔
صاحبان نفوذ ومطلب پرست عام لوگوں کے ذہنوں پر غلبہ رکھتے تھے انہيں سوچنے کا موقع ہي نہيں ديتے تھے اسلئے 

لوگوں کي سياسي بصيرت ميں اضافہ کرنا چاہيے تاکہ ايک دن عدالت اجتماعي کو پورے  ،درک و فھم پيدا کرنا چاہئيے
 معاشرے ميں جاري کيا جاسکے ۔

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  پارسائي و زہد اميرالمومنين عليہ السالم: 
ايک دوسرا مسئلہ اميرالمومنين عليہ السالم کا زھد ہے جو نہج البالغہ کا ايک نماياں پہلو ہے ، جس وقت اميرالمومنين عليہ 
السالم نے اس زھد و پارسائي کو لوگوں کے سامنے بيان کيا تھا اسے اسالمي معاشرے کي بنياد ي بيماري کے عالج کے 

ھا يہ بات کہي ہے کہ آج ہميں انہيں مسائل پر توجہ کرنے کي ضرورت ہے، طور پر پيش فرمايا تھا اور ميں نے بار
اميرالمومنين عليہ السالم جب يہ فرمارہے تھے کہ دنيا کي لذتوں اور اسکے زرق برق ميں مبتال نہ ہوں توکچھ لوگ ايسے 

و فقير تھے کہ جنکي ان لوگوں سے نہيں ج’’بھي تھے جنکے ہاتھ وہاں تک پہنچے ہوئے تھے آپکا خطاب ان سے تھا 
امير المومنين عليہ السالم ان سے خطاب کر رہے تھے جو فتوحات اسالمي کي وجہ سے دولت و ثروت‘‘اسوقت اکثريت تھي

کي بہتات اور مملکت اسالمي کے پھيلنے کے نتيجہ ميں دنيا اور اسکي لذات ميں غرق ہوتے جا رہے تھے۔آج جب ہم بھي 
ں کہنا چاہتے ہيں تو کچھ لوگ کہتے ہيں کہ جناب آپ کيسي باتيں کرتے ہيں لوگوں کي باتي ٢اس صفت کے بارے ميں دو

اکثريت ايسي ہے جنکے پاس وه مادي اسباب ووسائل نہيں ہيں، جي ہاں ہمارا خطاب بھي ان سے نہيں ہے بلکہ ان لوگوں 
  لت ہيں۔سے ہے جو ان اسباب و وسائل کے مالک ہيں ان لوگوں کے لئے ہے جو صاحب ثروت و دو

جو لوگ حرام طريقوں سے دنيا کي لذتوں کو حاصل کر سکتے ہيں ہمارا خطاب بھي ان سے ہے البتہ ان لوگوں کے عالوه 
وه حضرات بھي توجہ رکھيں جو حالل راستوں سے دنيا کي شيرينياں اکٹھا کر سکتے ہيں ان سے بھي ہماري يہي گذارش 
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  يں غوطہ زن نہ ہو جائيں۔ہے کہ وه زہد اختيار کريں اور لذائذ دنيا م

  نظام اسالمي کے عہديداران امام علي عليہ السالم کے اصلي مخاطبين: 
زہد و پارسائي کا بلند و عالي مرتبہ اور واجب ترين مرحلہ يہ ہے کہ انسان حرام چيزوں سے پرہيز کرے اور اپنے دامن کو 

د کا بلند درجہ ہے، وہيں بقدر ضرورت حالل چيزوں سے آلوده نہ ہونے دے ،ليکن جہاں حرام چيزوں سے پرہيز کرنا زہ
استفاده کرنا اور زہد و پارسائي برتنا بھي بلند درجہ کي حيثيت رکھتا ہے اگرچہ ممکن ہے بہت ہي تھوڑے لوگ زہد حالل 

طريقہ کے مخاطب قرار پائيں وہي لوگ کہ جن کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہيں ، جو لّذت و نعمات خداوندي سے حالل 
سے بہره مند ہو سکتے ہيں اور اس زمانہ ميں ہر ايک اپني پوسٹ کے لحاظ سے زہد اميرالمومنين عليہ السالم کا مخاطب 
ہے لہذا انہيں زہد اميرالمومنين عليہ السالم ياد رکھنا چاہئے جنکے پاس کوئي حکومتي عہده و منصب ہے انکي زياده ذمہ 

کوئي حکومتي عہده و ذمہ داري نہيں ہے اُن پر بھي الزم ہے کہ وه اپني زندگي ميں داري بنتي ہے اور جن لوگوں کے پاس 
زہد اپنائيں البتہ حکومت کي ذمہ داريونکے مقابلے ميں انکي ذمہ داري اتني نہيں ہے جتني کہ مسؤلين کي ذمہ داري بنتي 

  ہے۔
اسطرح نظام اسالمي پر منڈالتے ہوئے انہيں چاہيے کہ اسے ايک فرھنگ (کلچر)کي حيثيت سے زندگي کا جز بنائيں 

خطرات کم سے کم ہو جائيں گے اور عدالت و زہد کي بنائ پر نظام اسالمي قوي سے قوي تر ہو جائيگا پھر اسے کوئي 
نقصان نہيں پہنچا سکتا۔جن لوگوں کو دنيا کي لذتيں، خواہشات نفس، فريب و دھوکہ نہ دے سکيں اور انکے ارادے ميں 

کر سکيں وہي لوگ تمام دشمنوں کے مقابلے مينڈٹ سکتے ہيں وہي خطرے کے وقت اسالمي حکومت کو  تزلزل ايجاد نہ
نجات دال سکتے ہيں ، آج جو حکومت اسالمي پر ہر چار جانب سے يلغار ہو رہي ہے ايسے نازک موقع پر ہماري سب سے 

ئ حضرات وقوم و ملت کے مختلف افراد، زياده ذمہ داري يہ بنتي ہے خصوصاً جوانوں ذمہ داران حکومت باالخص علما
صفات کو (عدالت و زہد) کو اپنائيں  ٢اور وه لوگ جنہيں لوگ اپنا آئيڈيل سمجھتے ہيں ان سب کي ذمہ داري ہے کہ ان دو 

اميرالمومنين عليہ السالم نے تاريخ ميں يہ دو مشعليں روشن کيں ہيں تاکہ پوري تاريخ روشن رہے اگر اس سے کوئي شخص
موڑے گا تو خود اسکا نقصان ہوگا ليکن علي عليہ السالم کا نام ان کي يا د اور انکے دئيے ہوئے سبق، تاريخ کچھ نہيں منہ 

  )١بھال سکتي يہ ہميشہ ہميشہ کے لئے تاريخ کے دامن ميں محفوظ رہيں گے۔(

  علي عليہ السالم کي تہہ در تہہ شخصيت درس جاويداني ہے: 
م کي ذات گرامي، مختلف زمانوں ميں مختلف حيثيت سے تمام کاروان بشر کے لئے ايک نہ بھاليا اميرالمومنين عليہ السال

جانے واال سبق اور درس جاودانگي ہے چاہے وه انکا انفرادي عمل ہو يا محراب عبادت ميں انکي بندگي، انکي مناجات ہو يا 
ل انکا جہاد ہر ميدان ميں انکي زندگي ہميں درس عمل انکا زہدوه ياد خدا ميں غرق ہوں يا اپنے نفس اور شيطان کے مقاب
) (اي دنيا کي لذتوں، اي جاذب ٢‘‘(دنيا دنيا غّري غيري’’سکھاتي ہے آج بھي عالم کي فضاميں انکا يہ جملہ گونج رہا ہے 

جا علي عليہ  نظر پرفريب ماّدي زرق و برق دنيا قوت و طاقت رکھنے والے انسانوں کو اپنے دام پرخطر ميں پھانسنے والي
السالم کے عالوه کسي اور کو فريب دے علي عليہ السالم تيرے دھوکہ مينآنے واال نہيں )اس بنياد پر ہر بيدار ذہن 

اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي کے ايک ايک لمحات ميں خدا سے ارتباط اور معنويت و روحانيت کے لئے نابھاليا 
  جانے واال درس حاصل کرتا ہے۔

..............  

  ۔ والدت اميرالمومنين عليہ السالم کي مناسبت سے معاشرے کے مختلف لوگوں سے قائد انقالب اسالمي کاايک خطاب۔١
 ۔ نہج البالغہ کلمات قصار، متن٢

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم
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  اميرالمومنين عليہ السالم کا جہاد : 
حق و عدالت کے قيام کے لئے جہاد کرنا آپکي زندگي کا ايک دوسرا پہلو ہے نبي پيغمبر اکرم صلٰي هللا عليہ وآلہ وسلم نے 
جس روز سے رسالت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھايا اسي وقت سے آپکے ساتھ ايک مومن و مخلص مجاہد (جو کہ ابھي 

مومن مخلص جوان مجاہد علي عليہ السالم کے سوائ اورکوئي نہيں تھا۔پيغمبر جوان تھا) آپکے شانہ بشانہ موجود رہا اوروه 
صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي بابرکت زندگي کے آخري لمحات تک اميرالمومنين عليہ السالم اسالم کي حفاظت وبقاکے لئے 

ر اپني جان کے لئے خطرات مول لمحہ بھر کے لئے بھي غافل نہيں ہوئے اپني اس راه ميں ۔کس قدر زحمتيں اٹھائيں،کس قد
لئے اور حق و عدل کے قيام کے ليے جدوجہد کي اور اسميں غرق رہے اور يہ کوئي ڈھکي چھپي بات نہيں ہے سب جانتے 

  ہيں کہ جب کوئي ميدان ميں نہيں ٹکتا تھا
دان ميں ڈٹ جاتے جب تب وه ميدان ميں ثابت قدم ہو جاتے تھے، جب لوگ ميدان ميں اترنے سے کتراتے تھے اسوقت آپ مي

لوگ سختيوں سے فرار کرتے تو اسوقت آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ سختيوں کا مقابلہ کرتے اور مجاہدين اسالم کو 
تسلي ديتے آپکے لئے زندگي کا معني و مفہوم يہي تھا کہ خدا نے جو قوت و طاقت جو صالحتيں آپکو عطا کيں سب کو 

ئے صرف کر ديں ۔جي ہاں: علي عليہ السالم کے قوت بازو اور انکے فوالدي ارادے حفاظت دين اور اسالم کي بقائ کے ل
  کي برکت سے آج حق زنده ہے۔

اگر آج دنيا کے انسانوں کے لئے حق و عدل اہميت رکھتے ہيں اور يہ مفاہيم دنيا ميں پائے جاتے ہيں اور روز بروز انکو 
فداکاريوں کا نتيجہ ہے۔اگر علي ابن ابيطالب جيسي شخصيت نہ  تقويت ملتي جا رہي ہے تو يہ صرف اور صرف آپ ہي کي

ہوتي تو آج انساني قدروں کا بھي کوئي نام ليوا نہ ہوتا انسان کے پاس تمدن(کلچر)،بلند اہداف اور کوئي اعلٰي مقصد بھي نہ 
و عالي مقاصد کي حفاظت کےہوتا اور انسانيت ايک جنگلي حيوان و درندگي کي شکل ميں تبديل ہو چکي ہوتي ، بشريت بلند 

  لئے آج اميرالمومنين عليہ السالم کي زحمتوں اور مشقتوں کي مرہون منت ہے اور يہ سب آپ کے جہاد کا اثر ہے۔

  حکومت کے معني ميں تبديلي: 
قدرت حکومت کے ميدان ميں آپکا ايک انوکھا انداز آپکي شخصيت کا ايک منفرد پہلو ہے۔جو اپنے وقت پر عظيم حکومت و 

اپنے ہاتھ ميں ليتا ہے اور ايک تھوڑي سي مدت حکومت ميں وه کارہاي نماياں وه ديرپا اثر چھوڑتا ہے کہ لکھنے والے، 
لکھتے رہيں ،اسکي تصوير کشي کرنے والے تصوير کشي کرتے رہيں اور مورخين قلم چالتے رہيں پھر بھي جو کچھ لکھا 

کم ہے۔دوران حکومت آپکا طرز حيات خودکسي قيامت سے کم نہيں ہے  جائے، کہا جائے يا اسکي تصوير کشي کي جائے
اصالً علي عليہ السالم نے حکومت کے معني ہي بدل کر رکھ ديے وه مظہر حکومت الہي مسلمانوں کے درميان مجسم آيات 

’ ريب رکھتے تھے )اور مجسمہ عدل مطلق تھے وه فقيروں کو اپنے ق١‘‘(اشدائ علي الکفائ و رحمائ بينھم ’’قرآني،سراپا
  )معاشرے کے پسمانده اور دبے کچلے افراد کا خاص لحاظ رکھتے تھے اور جو لوگ٢‘‘(کان يقرب المساکين’

مال و ثروت کي وجہ سے خود کو ناحق بڑا اور بزرگ بنائے ہوئے تھے آپ انہيں خاک و مٹي کے برابر سمجھتے تھے 
مان، تقوٰي،اخالص و جہاد اورانسانيت تھي آپ نے اس حکومتي طرز آپکي نظر ميں جو شيئ قيمتي اور ارزشمند تھي وه اي

سال سے بھي کم حکومت کي، صدياں گذر رہي ہيں اور لکھنے والے اميرالمومنين عليہ السالم کي خوبياں ٥تفکر کيساتھ پانچ
ھے اپني عاجزي ، پيش کر رہے ہيں لکھنے والے لکھ رہے ہيں مگر پھر بھي ابھي تک بہت کم لکھا گيا ، اور اچھے اچ

  ناتواني کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہيں۔

  واليت علي عليہ السالم سے تمسک: 
) اور دنيائے اسالم بھي ہميں ان لوگوں ١‘‘(معروفين بتصديقنا اياّکم’’دنيا ہميں علي عليہ السالم کا چاہنے واال سمجھتي ہے

نسبت شديد محبت و مّودت اور انکي غالمي کا دم بھرتے ہيں اور  ميں شمار کرتي ہے جو علي بن ابي طالب عليہ السالم کي
تمام دنيا والے بھي ہمارے بارے ميں يہي خيال رکھتے ہيں۔لہذا ہم پر فرض ہے کہ انکے اس خيال کو يقين ميں تبديل کر ديں۔

هللا الذي جعلنا من المتّمسکين الحمد ’’ايک زمانہ تھا کہ جب اسي ملک ميں اگر کوئي اپني زبان سے يہ کلمات جاري کرتاتھا 
)( ترجمہ:اس خدا کي حمد جس نے ہميں اميرالمومنين علي عليہ السالم اور انکي٢‘‘(بواليۃ اميرالمومنين و اوالده المعصومين

تو بہت سے لوگ شک و ترديد کي نگاه سے اسکو ديکھنے لگتے تھے، ‘‘اوالد کي واليت رکھنے والوں ميں سے قرار دينا)
کہ کيا ہم اس پر خدا کي حمد کريں کہ علي کے موالي ہيں ؟ کيا واقعاً يہ کلمات برحق ہيں؟البتہ انہيں شک کرنے  کہتے تھے

کا حق بھي تھا، اسلئے کہ اسوقت اس ملک ميں امريکہ ، يہوديونا ور دشمنان خدا کي واليت و حکومت تھي لہذا ہميں کياحق 
اور اپني جگہ يہ بات بھي ہے ‘‘ تّمسکين بواليۃ اميرالمومنين و اوالده المعصومينالحمد هللا الذي جعلنا من الم’’تھا جو کہتے 
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  کہ لوگوں کي اکثريت اپنے دل ميں انہيں کي محبت چھپائے ہوئے تھي اور انکي واليت کے معتقد تھے۔
وگ حضرت علي مگر ياد رکھيئے واليت اس سے کہيں بڑھ چڑھ کر معني و مفہوم رکھتي ہے البتہ آج مملکت ايران کے ل

عليہ السالم کي واليت سے تمسک پر خدا کي حمد و ستائش کر سکتے ہيں کيونکہ ہمارا انقالب، ہمارا پيغام سب کچھ راه 
  واليت علي عليہ السالم ہي کا صدقہ ہے۔

..............  

  ۔٢٩۔فتح ١
  ۔٢٢٦،ص ٧٥،باب١٨۔شرح ابن ابي الحديد،ح ٢
  ۔زيارت جامعہ کبيره مفاتيح الجنان3
 ۔٤٦٤اقبال ۔ص ۔4

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  علوي معاشره: 
ہماري خواہش ہے کہ ہماري زندگي، ہماري حکومت اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي اور انکي حکومت کے مطابق ہو 

جائے ہم چاہتے ہيں ہماري حکومت ميں مکمل طور پر اسالمي عدالت کا نفاذ ہو جائے جو شخص بھي اس حکومت ميں 
  نچنے کے لئے تالش و کوشش کرے ۔زندگي بسر کر رہا ہے اسکا فريضہ ہے کہ وه اس مقصد تک پہ

ہمارا فريضہ ہے کہ کوئي ايسا طريقہئ کار اپنائيں کہ ہمارا معاشره ہمارا نظام حکومت سب کا سب علوي معاشرے اور 
علوي حکومت کي طرح ہو جائے تنہا اسالم اسالم کرنا اور واليت کا دم بھرتے رہنا ہي کافي نہيں ہے خصوصاً جن لوگوں 

کوئي حکومتي منصب ہے۔ وه عدليہ ہو، يا مجلس شوراي اسالمي ہو (پارليمنٹ) يا پھر مقام صدارت و کے کاندھوں پر 
رياست بھي اجرائ قوانين کي منزل يا پھر دوسرے حکومتي اداره جات اورديگر مراکز وغيره...زبان و عمل ميں سب طريقہ 

  کار بالکل اميرالمومنين عليہ السالم جيسا ہونا چاہيے۔

  حرومين اور عوام کي خدمت ہو: مقصد م
اميرالمومنين عليہ السالم خدا کے لئے اوراسکي راه ميں کام کرتے تھے، لوگوں کے ہمدم اور ہمدرد تھے ان سے لگاو تھا 

اور عوام کي خدمت کو اپنا فريضہ سمجھتے تھے اس کے باوجودکہ آپکي حکومت کا مقصد پسمانده لوگوں کي امداد تھا پھر 
و تن تنہا ايک ايک پسمانده اور معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کے پاس جاتے تھے اورانکي مدد کرتے بھي راتوں ک

تھے۔يہ اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي تھي،ہمارا راستہ بھي وہي ہے کہ طاغوتي حکومتوں نے جس لحاظ سے بھي 
ميرالمومنين عليہ السالم کا راستہ تھا يہي درس ہے لوگوں کومحروم و پسمانده کر ديا ہے ہم انکي مدد کے لئے دوڑيں يہي ا

نے علي عليہ السالم سے سيکھا تھا اور ہمارے سامنے اسے پيش کيا  ٢جسے رہبر کبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني 
  ہميں اسي راستے ميں چلنا چاہيے۔

  ظلم کے خالف جنگ: 
ياد کئے گئے ہوں ظلم کے خالف ايک مسلسل جنگ کرنے والے علي عليہ السالم ہر منزل پر ہر جگہ پر چاہے جس نام سے

مجاہد تھے۔ذرا آپ اميرالمومنين عليہ السالم کي دشوار گذار زندگي کے مراحل پر ايک نظردوڑائيں،ديکھيں تو سہي انہوں 
ريب نے کن لوگوں سے جنگيں لڑي ہيں،کسي صالحيت و شہامت کا مظاہره کيا ہے، مدمقابل کون لوگ تھے کيسے پرف

ناموں کے زيرسايہ علي عليہ السالم سے مقابلہ کرنے آئے تھے،مگر پھر بھي آپ جنگ کو ٹالتے رہتے تھے يہاں تک کہ 
جب آپکے لئے عياں ہوجاتا کہ يہ ظلم ہے يہ باطل ہے تو پھر کوئي رعايت نہيں کرتے تھے، يہي ہمارا بھي راستہ ہے، ايک 

کرنا ہے اور يہي ان تمام پيروان اميرالمومنين عليہ السالم کا راستہ ہے جو دشوار گذار راستہ کہ جسے بہرحال ہميں طے 
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آپکي محبت و غالمي کا دم بھرتے ہينيعني ظلم و ظالم سے لڑائي چاہے وه کسي بھي صورت ميں نہ ہو جس سطح پر ہو اور 
  چاہے جس انداز سے بھي لڑنا پڑے۔

..............  

 ٢٠١١٩۔حديث واليت ،ج ششم ،ص 

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  اخالص حضرت علي عليہ السالم : 
علي ابن ابي طالب (عليہ الصلوة والسالم) کے سلسلہ ميں جو کچھ بھي کہا جائے کم ہے اسلئے کہ آپکي آفاقي شخصيت ذہن 

ميں سمانے اور بيان کے دائرے سے خارج ہے مجھ جيسے لوگ آپ کي تہہ در تہہ شخصيت کے بارے ميں کسي ايک پہلو 
مل ہيں اسلئے ہميں آپکو اپني بساط و توانائي کے اعتبار سے کو بھي بيان کرنے سے عاجز ہے مگر چونکہ آپ نمونہ ع

  پہچاننا بھي ضروري ہے۔
ممکن نہيں کوئي علي عليہ السالم کي سدره نشين شخصيت تک اپني کمتر فکر ڈال سکے اسلئے کہ يہ بات ہمارے ديگر 

اميرالمومنين عليہ السالم کے زھد و  بزرگ آئمہ عليھم السالم نے ہم سے کہي ہے ايک روايت جس ميں امام باقرعليہ السالم
  )١‘‘(وما اطاق عملہ منّا احد’’عبادت اور ديگر خصوصيات کو بيان کرنے کے بعد فرماتے ہيں:

ہم مينسے کوئي بھي آپ جيسے عمل کو انجام دينے کي طاقت نہيں رکھتا يعني :حتي خود امام صادق ، امام باقر عليہ السالم 
رالمومنين عليہ السالم پہنچے ہوئے ہيں نہيں پہنچ سکتے ۔اس روايت کے مطابق امام نے آگے اور ائمہ ہدٰي بھي جہاں امي

)ايک دن آپکے والد حضرت علي ٢وان کان علي بن الحسين عليہ السالم لينظر في کتاب من کتب علي عليہ السالم (’’فرمايا: 
يقينا يہ کتاب آپکي زندگي کا دستورالعمل تھا جس کے بن الحسين اميرالمومنين عليہ السالم کي کسي کتاب کو ديکھ رہے تھے۔

  مطابق آپنے اپني زندگي گذاري تھي۔
) ٤‘‘(و يقول من يطيق ھذا؟’’)اسے زمين پر رکھ ديا اور پھرفرمايا٣‘‘(فيضرب بہ االرض’’کہ ايک مرتبہ پڑھتے پڑھتے 

کہ سيد العابدين اور زين العابدين ہيں اميرالمومنين کون ہے جو اسقدر عمل انجام دے سکتا ہو؟ يعني امام سجاد عليہ السالم جو
عليہ السالم کي عبادتوں اور زہد و پارسائي کے مقابلے ميں خود کو عاجز سمجھتے ہيں ،خود اميرالمومنين عليہ السالم نے 

م اسطرح نہيں کر )جسطرح ميں عمل کر رہا ہوں ت٥‘‘ (اال وانّکم ال تقدرون علي ذالک’’عثمان بن حنيف کو اس خط ميں لکھا
سکتے واقعيت بھي يہي ہے جو کچھ تاريخ نے اميرالمومنين عليہ السالم کے بارے ميں ہم تک عبادت و رياضت کے بارے 

  ميں نقل کيا ہے آدمي جب اسپر نظر ڈالتا ہے تو پھر انسان کو اپني ناتواني کااحساس ہونے لگتا ہے۔
ه مثل علي عليہ السالم ہو جائے بلکہ موضوع گفتگو يہ ہے کہ معاشرے اس بنياد پر موضوع سخن يہ نہيں کہ ہمارا معاشر

کے افراد کو کس راستے کي طرف لے جايا جائے مخصوصاً ايک اسالمي حکومت کے سربراہوں کو کون سا راستہ اپنانا 
  ہوگا اور زندگي کس نمونے کے مطابق گذارنا ہوگي يہ ہے گفتگو کا مقصد اور يہ ہے راستہ....

  ليہ السالم بام عروج پر: علي ع
ذات علي(عليہ السالم) کچھ ايسے عناصر کا مجموعہ ہے کہ اگر ايک بلند مرتبہ انسان وہاں تک پہنچنا بھي چاہے تو نہيں 
پہنچ سکتا اور انکي عظمتوں کے سامنے گھٹنے ٹيکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔دنياسے التعلقي ،خواہشات ولذائذ سے بے 

زرق برق چيزوں سے دوري جہاں ايک عنصر ہے، آپکا پيکراں علم جسکے بارے ميں بہت سے  پروائي اور دنيا کي
مسلمان دانشمنداور تمام بزرگان شيعہ اس پر متفق ہيں کہ نبي اکرمصلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد علم و دانش ميں علي عليہ

ہلو ہے اور مختلف ميدانوں ميں آپ کي فداکاري اورالسالم کے عالوه کوئي اور نہيں ہے يہ آپ کي شخصيت کا ايک دوسرا پ
  جانثاري کا انوکھا انداز بھي انہيں عناصر کا ايک جز ہے ۔

وه چاہے ميدان سياست ہو يا ميدان سير وسلوک يا کوئي اور ميدان ۔آپکي عبادتوں کا طريقہ اپني جگہ پر ايک جداگانہ عنصر 
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ہے وه خود عدالت اسالمي کي مکمل تفسير ومجسم کي حيثيت سے آپکے  ہے ، عدل و مساوات کي جو مثال آپ نے قائم کي
تہہ در تہہ وجود کا ايک اور عنصر ہے۔معاشرے کے مختلف طبقات جيسے فقير،غالم وکنيز،بچے عورتيں وغيره کے ساتھ 

ندگي کا ايک اور آپکا نرمي سے پيش آنا ان سے محبت ،اور پسمانده ،دبے کچلے لوگوں کے ساتھ بھي محبت کا برتاوآپکي ز
  نماياں پہلو ہے۔

ہروه ترقي جو آپکي زندگي کے مختلف مراحل ميں نظر آتي ہے وه بھي انہيں عناصر کا ايک جز ہے فصاحت و بالغت 
حکمت و دانائي يہ سب کے سب اپني اپني جگہ آپکے مجموعہ عناصر کے اجزائ مينسے ہيں جن کا شمار کرنا بھي مشکل 

مارے ايک بزرگ عالم جناب قطب راوندي آپکے زہد کے سلسلہ ميں فرماتے ہيں: جس وقت ہے۔ چھٹي صدي ہجري کے ہ
کوئي شخص علي عليہ السالم کي ان باتوں کو جو انہوں نے زہد کے بارے ميں ارشاد فرمائي ہيں ديکھتا ہے اور وه يہ نہيں 

نسان جو اپنے زمانے ميں دنياکے ايک بڑے جانتا کہ علي ابن ابي طالب عليہ السالم نے يہ فرمايا ہے (يعني ايک ايسا ا
حصے پر حکمراني کر رہا تھا)توا سے شک و شبہ بھي نہيں ہوتا کہ يہ کالم ايک ايسے شخص کا ہے جسکا کام ہي فقط 

ا اور بجز زہد و پارسائي انک‘‘ وال حظّ لہ في غيرالّزھادة‘‘’’اليشک انّہ کالم من ال شغل لہ بغير العبادة’’عبادت وبندگي تھا
اور يہ ہيں آپ کے وه حيرت انگيز مناقب ‘‘ وھذا من مناقبہ العجيبۃ التي جمع جھاتين االضداد’’کوئي اور شيوه ہي نہيں تھا 

  جو آپکي شخصيت ميں متضاد صفتوں کو يکجا کرتے ہيں۔

  اخالص اور جوہر عمل : 
ليہ السالم کا اخالص عمل:ہم کو چاہئيے کہ اس ميں آج جس نکتہ کي طرف آپکي توجہ دالنا چاہتا ہوں وه ہے اميرالمومنين ع

صفت کو اپنے روزمره کے کاموں کا جوہر قرار ديں جيسا کہ يہي صفت علي ابن ابي طالب عليہ السالم کي زندگي کي روح 
رہي ہے يعني آپ اپنے کاموں کو فقط اور فقط خدا کي خوشنودي کے لئے انجام ديتے تھے اور آپ اپنے کسي بھي عمل سے 

  ائے قربۃالي ا? اور خدائي فرض کے اور کوئي مقصد نہيں رکھتے تھے۔سو
ميرے خيال ميں علي عليہ السالم کي ذات ميں يہ ايک حقيقت ايسي ہے جو اپني جگہ پر بنيادي حيثيت کي حامل 

م سے جب کہ ہے۔اميرالمومنين عليہ السالم نے اپنے بچپنے سے اپني جواني کي عمر تک آغوش نبيصلي هللا عليہ وآلہ وسل
  آپ نے اسالم کو تمام سختيوں اور مشقتوں کے بدلے اپني جان کے بدلے خريدا تھا جگہ جگہ پر اس خلوص کا ثبوت ديا۔

انہوں نے ايک محترمانہ آسايش و آرام اور اشرافيت کو کہ جو کسي قرشي زاده کي عيش و عشرت کے لئے ميسرتھي 
ل کي مّدت حيات ميں پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کفر کےصرف خداکے لئے نظرانداز کر ديا اور تيره سا

خالف جنگ کرتے رہے اور اسکے بعد شب ہجرت حضرت عليہ السالم کے بستر پر سوئے کہ اگر کوئي آپکے اس کا رنامہ
ے ايک انسان پيش کر پر غور و فکر کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس ايک عظيم فداکاري کا ثبوت ديا ہے کہ جس

سکتا ہے يعني يقيني اور حتمي طور پر موت کے مقابل تسليم ہوجانا ۔اور موقع پر صرف پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے
اتنا ہي پوچھا کہ کيا ميرے سونے سے آپ بچ جائيں گے تو حضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:ہاں ميں بچ جاؤں گا 

  ، تو ميرا سونا حتمي ہے ۔تو آپ نے عرض کي
اس جگہ پر وه عيسائي مصنف کہ جنکي نگاه اسالمي اور شيعي بھي نہيں ہے اور ہمارے دين سے بھي خارج ہيں 

اميرالمومنين عليہ السالم کا يہ عمل تنہا سقراط کے اس عمل سے ہي ’’اميرالمومنين عليہ السالم کے بارے ميں کہتے ہيں 
يعني اس شب ميں مسلم ‘‘ کي مصلحت کے لئے خود اپنے ہاتھونسے زہر کا پيالہ پي ليتا ہےقابل موازنہ ہے جو معاشرے 

جانثاري عمل اور اخالص تھا۔نہ جانے کتنے حکمرانہينجو ايسے موقع پر فائده اٹھانے کي فکر کرتے ہيں اپنے لئے سوچتے 
  انے کي فکر ميں ہيں۔ہينليکن آپ ايسے موقع پر خود پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي جان بچ

  فقط رضائے الہٰي: 
غزوات پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کو ديکھئے جنگ احدميں کہ جب چند انگشت شمار لوگوں کے عالوه بقيہ سبھي فرار

ے کر گئے تو اسوقت اميرالمومنين عليہ السالم نے آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے دفاع کيا۔جنگ خندق پر نظر ڈالئ
جہاں سارے مجاہدين عمروبن عبدود کے مقابلے سے ہٹ گئے اور آپ آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے باربار اس 

سے مقابلہ کے لئے اجازت طلب کرتے ہيں اسي طرح جنگ خيبر ہو يا آيہ برآت کي تبليغ،رحلت پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ 
سئلہ ہو يا پھر خليفہ دوم کي وفات کے بعد شورٰي کي تشکيل کا مرحلہ ہر ہر وسلم کے بعد سقيفہ نبي ساعده ميں جانشيني کا م

جگہ پر اميرالمومنين عليہ السالم نے فقط خوشنودي خداکو پيش نظر رکھا اور اسالم اور مسلمانوں کے حق ميں الہي چيز کا 
کو درميان ميں نہيں ‘‘ انا’’آپ نے اپني انتخاب فرمايا جو انکے لئے مفيد تھي اور رضائے اٰلہي کا سبب تھي اور کہيں بھي 
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سال تک آپکي خانہ نشيني ، خلفائ کي امداد کے لئے آپکا جانا ہو يا پھر اپني  ٢٥آنے ديا۔آپکي خالفت ظاہري کا زمانہ ہو يا 
 خالفت ظاہري کے دوران مختلف احزاب کے مقابل اپنے موقف کا اظہار يا اس جيسے ديگر اور مقامات، پر وہي علي ہيں

جسے خدا پسند کرتا ہے، اور رسول صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اسکا انتخاب کرتا ہے، خدا کا ايک خالص اور مخلص بنده، اور
يہي وه خصوصيت ہے کہ جسکا ايک ذره ہي سہي مگر ہم اپني زندگي اور عمل ميناسکو جگہ ديں اور ہم يہ صفت علي عليہ 

صوصيت اسالم کي ترقي کا سبب بني تھي اور آج اگر اسي صفت کا ايک چھوٹاالسالم سے سيکھ ليں اسلئے کہ اسوقت يہي خ
  سا حصہ بھي کسي انسان مينپيدا ہو جائے تو وه اسالم اور مسلمين کے لئے ايک مفيد عنصر بن سکتا ہے۔

  حضرت علي عليہ السالم سے اخالص آموزي: 
وگوں کي زندگي ميں اس خلوص نيت کا مشاہده کيا ہے اور ہم لوگوں نے عظيم انقالب اسالمي کے دوران اپني آنکھوں سے ل

اس اخالص عمل کا مظہر تھے اور انکے ہاتھوں جو  ٢جو کچھ کارنامے ہونا تھے وه ہوئے ،قائد انقالب اسالمي امام خميني 
ٹنے پر مجبور کر ديا کچھ ہونا تھا وه ہوا انہوں نے اسالم کے مقابلہ ميں ساري دنيا کو جھکا ديا اور دشمنان دين کو پيچھے ہ

آج بھي ايران کي قوم و ملت اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ چاہے وه مر د ہوں يا عورت سب کے سب 
خصوصاً ہم سب ذمہ داران حکومت جس قدر جس کي ذمہ دارياں بڑھتي جائيں گي۔اسي خلوص نيت کے محتاج ہوجائينگے 

ھ کو منزل مقصود تک پہنچا ديں۔ امير المومنين عليہ السالم نہج البالغہ ميں يہاں تک کہ اسي اخالص کي مدد سے اس بوج
ولقد کنّا مع رسول هللا صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نقتل اباتنا وانباتنا و اخواننا واعمامنا ال يزيدنا ذالک االّ ’’ارشاد فرماتے ہيں : 

)۔ہم لوگ خلوص نيت کے ساتھ رسول خدا صلي هللا عليہ وآلہ 6(‘‘ايمانا و تسليما ومضيّا ولي اللقم و صبرا وعلي مضض االلم
فلّما رآي هللا صدقنا انزل بعد ّونا الکبت ’’وسلم کے پائے رکاب ميں اپنے خاندان و گھرانے والوں سے لڑ رہے ہوتے تھے، 

  )7‘‘(وانزل علينٰا النّصر
کوب کر ديا اور ہميں فتح و ظفر سے سرفراز تو جس وقت خدا نے ہمارے اس مخلصانہ عمل کو ديکھا ہمارے دشمن کو سر

ماقام للّدين ’’فرمايا: پھر آپ ارشاد فرماتے ہينکہ اگر ہمارا يہ عمل نہ ہوتا اور ہم لوگ اس طرح اخالص نہ رکھتے ہوتے 
پني جگہ ايمان کي ايک ٹہني بھي سر سبز و شاداب نہ ہوتي اور آج دين کا کوئي ستون بھي ا‘‘ عمود وال اخضرَّ لاليمان عود

محکم و استوار نہ دکھائي ديتا يہ انہيں مسلمانوں کے خلوص دل اور انکي صداقت کي ہي برکتيں تھيں کہ روح زمين پر آج 
ايک اسالمي معاشره پھلتا پھولتا نظرآ رہا ہے اور يہ ترقياں انھيں کي زحمات کا نيتجہ ہيں يہ اسالمي تمّدن اور يہ عظيم 

نتيجہ ہے، ہماري قوم دنيا کے سارے مسلمانوں عراق کي عوام انکے سربراہوں اور ان تمام  تاريخي تحريک بھي آج اسي کا
لوگوں کو جو دنيا کے کسي بھي گوشہ و کنا ميں اسالم کي باتيں کرتے ہيں ان سب کو علي ابن ابي طالب عليہ السالم سے ہي

  اخالص کا سبق حاصل کرنا ہوگا ۔
  سے ستون ہدايت منہدم ہو گيا:حضرت عليہ السالم کي شہادت کي وجہ 

آج انيسويں ماه رمضان ہے حضرت عليہ السالم کے سر اقدس پر ضربت لگنے سے اہل کوفہ کا کيا حال ہوا، خدا ہي جانے 
وه آپکا لوگوں کے درميان محبوب چہره، وه بزرگ انسان، وه عدل مجسم،وه آپکي ولولہ انگيز صدا وه آپکا ضعفائ اور دبے 

شفقت کرنے واال مہربان ہاتھ،اشقيائ کے مد مقابل غيض و غضب کرنے واال انسان ، اس پانچ سال کي مدتکچلے لوگوں پر 
ميں اہل کوفہ و اہل عراق اور جو لوگ مدينہ سے ہجرت کر کے حضرت کے پاس آئے تھے، خود کو کوفہ ميں يا کوفہ سے 

طرح پايا تھا اور ان سے مانوس ہو چکے تھے اسلئے  باہر ديگر ميدانوں ميں ان لوگوں نے علي عليہ السالم کو کچھ اسي
نہيں کہا جا سکتا کہ جب ان لوگوں نے يہ سنا کہ اميرالمومنين عليہ السالم کے سر مبارک پر ضربت لگي ہے تو انکا کيا 

ت کي کيفيت کي وفات سے قبل آپکي بيماري کي کيفيت کو ذرا سا اس وق ٢حال ہو ا؟ پس ميں قائد انقالب اسالمي امام خميني 
کي بيماري کي خبر ايران ميں پھيلي تو لوگوں کا  ٢سے تشبيہ کر رہا ہوں آپ جانتے ہيں کہ جس وقت حضرت امام خميني 

کيا جوش و ولولہ اور کيا غوغہ تھا بس ايک قيامت ايک حشر بپا تھا لوگ ہر طرف دعائيں کر رہے تھے ، آنکھيں رو رہي 
  )8حالت تھي( تھيں۔لگتا ہے آج کوفہ کي بھي ايسي

..............  

  ۔٣٤،ص ٤)۔بحاراالنوار ج ، ١،٢،٣،٤(
  ۔٤٥۔ نہج البالغہ نامہ  ٥
  ۔٥٦۔نہج البالغہ خطبہ ٧۔۶
 ١٠۔١٥، ص٧۔حديث واليت ،ج ٨
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 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  حکومت علوي کي خصوصيات: 
اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليہ السالم کي زندگي پر توجہ کرنا حقيقتاً اس مہينہ کي اہم برکتوں ميں سے ايک بہت با 

اہميت برکت ہے لوگوں کو کبھي يہ توفيق حاصل نہيں ہو پاتي کہ مختلف زاويہ سے علي ابن ابي طالب عليہ السالم کي 
ا مطالعہ کر سکيں، چاہے وه کوئي عام آدمي ہو يا پھر خطبائ واعظين ہو، زندگي کا جائزه لے سکيں اور انکي زندگي ک

خصوصاً اسالمي مملکت کے ذمہ داران تو آج سب سے زياده آپکو پہچانتے اور آپکي معرفت کے نيازمند ہيں اور يہ موقع 
ام عہد داران مملکت ديگر مہينوں ميں بہت کم ہي نصيب ہوتا ہے، جس کي جو بھي ذمہ داري ہو۔اوپر سے نيچے تک تم

  اسالمي آج ہر زاويہ اور ہر پہلو سے علي عليہ السالم کي زندگي اور انکي شخصيت کو پہچاننے کيلئے سراپا محتاج ہيں۔
سال  ٦٣سال تک ذکر ہوئي ہے ليکن  ٦٥اور  ٦٣ ٦٠سال سے ليکر، ٥٨مختلف روايات کے مطابق آنجناب کي عمر شريف،

صلي هللا عليہ وآلہ وسلمکا سن و سال) مگر اکثر و بيشتر اسالمي معارف جو آپکي زبان مشہور ہے (يعني وہي نبي گرامي 
ماه کي ظاہري خالفت ميں سے ہے کہ يہ خود  ١٠ماه يا دس٩مبارک سے صادر ہوئے ہيں انکا تعلق آپکي چار سال اور نو 

يتا ہے ايسا لگتا ہے کہ جيسے کوئي اپني جگہ ايک حيرت و استعجاب کا مقام ہے ، جسقدر انسان باريک بيني سے کام ل
ديوماالئي داستان پيش ہو رہي ہو۔آپکي زندگي کے مختلف پہلو کہ جس کا تعلق آپ کي پانچ سالہ ظاہري حکومت سے ہے اس 

  کي تصوير کشي ايک عام ذہن کے لئے نا ممکن ہے ۔
رہا ہے اور لوگوں کا اس کے بارے ميں کيا ذرا آپ طول تاريخ ميں نظر اٹھا کر ديکھيں ايک حکومت اور حاکم کا کيا کردار

تصور ہے؟ ايک حاکم کے ليے مطلق العناني، شمشير بدست ہونا ،من ماني کرنا اور جو بھي دنيا کي لّذات ہيں اس سے 
استفاده کرنا اسکا ايک حق سمجھا جاتا رہا ہے مصلحت انديش، سياست بازي، اور غير واقع عمل کا لوگ اس سے انتظار 

يں اور اگر وه اسکے برخالف کوئي عمل انجام دے تو لوگوں کو تعجب ہوتا رہے کيونکہ حکومتيں اسي طرح سے رکھتے ہ
عمل کرتي رہي ہيں اور اسکے بارے ميں ايک غلط تصور قائم ہو چکا ہے۔مگر اميرالمومنين عليہ السالم کي حکومت وه 

ر حکومت کے ان سارے باطل تصورات کو منسوخ کر حکومت ہے جو ان ساري باتوں کو يکسر غلط ثابت کر ديتي ہے او
  ديتي ہے ۔

البتہ مکرر آپ نے يہ اظہار فرمايا ہے کہ ميرے پاس جو کچھ بھي ہے وه نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي تعليمات کا 
ے ديکھا وه بزرگوار ادنٰي سا حصہ ہے، اميرالمومنين عليہ السالم کے زہد کے بارے ميں وه راوي يوں کہتا ہے ، کہ ميں ن

خشک روٹي اپنے گھٹنوں سے توڑ کر تناول فرما رہے ہيں، عرض کيا يا اميرالمومنين عليہ السالم ! آپ اپنے آپ کو کيوں 
اسقدر زحمت ميں ڈالتے ہيں؟تو آپ نے بحالت گريہ ارشاد فرمايا: ميرے والد قربان جائيں اس ذات والي صفات پر جس نے 

پنے شکم کو گہيوں کي روٹي سے پر نہيں کيا اور مراد ذات نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ساري عمر دوران حکومت ا
تھي۔يہ ہے اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي اور نبي گرامي صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي نسبت سے آپ کي شاگردي کي 

وه ايک حيرت انگيز شئي ہے۔اور اگر ان چند منزل بہرصورت آپ کي حکومت کے سلسلہ سے جو کچھ بھي تاريخ ميں ہے 
سالوں ميں آپ کي زندگي کچھ زياده نماياں ہوئي ہے تو اسکي ايک وجہ يہ ہے کہ دشمنوں نے آپ کے بارے ميں جان بوجھ 

کر عيب جوئي اور تہمت و الزام تراشي سے کام ليا ہے اور انھيں عيوب والزامات ميں سے آپکے فضائل نکل کر سامنے 
يں اور بہت سے حقائق آشکار ہوئے ہيں۔ميں آج چند جملے ان بّزرگوار کي حيات طيبہ کے بارے ميں بحيثيت ايک آگئے ہ

حاکم کے پيش کرنا چاہتا ہوں، البتہ سب سے پہلے مجھے خود آپ کي زندگي سے سبق لينا چاہيے اور اسکے بعد سارے 
حضرات اور ايک عام انسان کو بھي بہت کچھ  عہدے داران مملکت کو اس سے سبق لينے کي ضرورت ہے اور ديگر

  سيکھنے اور سبق لينے کي ضرورت ہے۔

  آپکي حکومت کي پہلي خصوصيت: 
پيش نظر ‘‘ يعني علي عليہ السالم بحيثيت ايک حاکم’’اگر ہم اميرالمومنين عليہ السالم کي حکومتي زندگي کي خصوصيات 
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  نظر آتي ہيں۔رکھيں تو چند اہم خصوصيتيں آپ کي اس زندگي ميں 
۔حق کي راه ميں اٹل ہو جانا۔ اگر اس خصوصيت کو سب سے اہم نہ بھي مانيں پھر بھي آپکي حيات ميں کم از کم ايک ١نمبر 

نماياں خصوصيت ضرور ہے آپکي حکومت مين پہلي چيز جو نظر آتي ہے وه يہ ہے کہ حق کو پہچاننے اور اسکے تعين 
ے سے آپ کے راستے مينرکاوٹ نہيں بن سکتي ، پيغمبر اکرم صلي هللا عليہ وآلہ کے بعد، کوئي چيز بھي حق پر عمل کرن

)يعني آپ کي ذات ايسي ہے کہ راه حق ميں آپ کے لئے ١‘‘ (ردخشن في ذات هللا’’وسلمنے آپ کے بارے ميں فرمايا تھا:
  عمل کرتے ہيں ۔ کوئي چيز رکاوٹ نہيں بن سکتي،جس جگہ حق کا تعين ہو گيا کسي کي پرواه کئے بغير اسپر

آپ اميرالمومنين عليہ السالم کي ساري زندگي اٹھا کے ديکھينگے تويہي ايک صفت ہر جگہ کارفرما ديکھائي ديگي،حق کے 
لئے اٹل ہو جانا، مسند خالفت پر بيٹھتے ہي آپکي يہي صفت دکھائي ديگي يعني جب حکومت بنام خدا، برائے خدا اور احکام 

قائم ہوئي تو پھر اس راستے ميں کسي مصلحت و مفاد کے بغير کام کرنا ہے يہ وه منطق اور الہٰي جاري کرنے کے لئے 
اصول ہے کہ جس کو اميرالمومنين عليہ السالم اپني حکومت ميں حتي االمکان رائج کرتے ہيں۔ آپ اگر دشمنان علي بن ابي 

  حق پر اٹل ہو جانا کس قدراہم ہے۔ طالب عليہ السالم کو مالحظہ کريں تو معلوم ہوگا آپ کي يہ صالحيت اور

  حضرت کا تين طرح کے لوگوں سے مقابلہ: 
۔ ٢۔مارقين يعني( دين سے نکل جانے والے)نمبر ١اميرالمومنين عليہ السالم نے تين قسم کے لوگوں سے مقابلے کئے نمبر

يک گروه اہل شام سے تھا يعني ۔قاسطين يعني(ظلم کرنے والے) اسميں سے ا٣ناکثين يعني (بيعت کر کے توڑ دينے والے)
اصحاب معاويہ و عمر بن عاص وغيره کہ جس ميں کچھ تو وه تھے جو نسبتاً مسلمان ہونے کي حيثيت سے ايک طوالني 
يا  ٢مدت بھي گذار چکے تھے اور کچھ جديد االسالم تھے، نو مسلم تھے يعني زمانہ پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے دو

تھے اور آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي حيات کازياده حصہ نہيں ديکھا بلکہ زياده تر آپ کے بعد سال گذار ے  ٣تين
زندگي کے حصے گذارے، اور کچھ ايسے بھي تھے جو گروه شام ہي ميں ره کر بھي اصحاب پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ 

وسائل کے اعتبار سے کچھ قوي اور با حيثيت لوگ  وسلم ميں شمار ہونے لگے تھے اور يہ سياسي، مالي، اور امکانات و
  تھے اور حضرت کے مد مقابل ميں تھے ليکن حضرت نے اس سب کے باوجود ان کا کوئي پاس و لحاظ نہيں کيا تھا۔

البتہ ايسا بھي نہيں تھا کہ حضرت تنہا حاکم شام کو ہي فاسق سمجھتے تھے اور اس سے جنگ کرنے کے لئے تيار تھے 
نہيں ہے بلکہ اس کے عالوه بہت سے ايسے حکام اور بھي تھے جو ايمان کے لحاظ سے ضعيف تھے اور آپ کي نہيں ايسا 

حکومت سے قبل کہيں نہ کہيں کے حاکم تھے اميرالمومنين عليہ السالم کے زمانے ميں بھي وه اپنے منصب پر باقي رہے 
حاکميت سے قبل اسي فارس اور کرمان ميں حاکم تھا اور  جيسے زيادبن ربيہ ظاھراً يہ شخص اميرالمومنين عليہ السالم کي

حضرت کے زمانے ميں بھي حاکم رہا تھا اور جب امام حسن عليہ السالم حاکم وقت ہوئے اسوقت بھي يہ اپني جگہ برقرار 
زندگي ميں رہا اور بعد ميں جا کر معاويہ سے مل گيا لہذا آپ کے ليے اصل مسئلہ ظلم و جور تھا اور مسلمانوں کي روِش 

تبديلي ايجاد کرنا تھا اور اسالمي خدوخال کو معين کر کے نئي اور بھلي شکل دينے کا مسئلہ تھا اسلئے اميرالمومنين عليہ 
السالم ظلم و ستم کے مقابل ڈٹ گئے اور آپ اس راستے ميں کسي بھي مقام ومنصب والے سے متاثر نہيں ہوئے آپ کے 

صحاب جمل تھے کہ جس ميں ايک فرد مسلمانوں کے نزديک محترم المقام ام سامنے اس سے بھي بڑي ايک مشکل، ا
المومنين عائشہ بھي شامل ہيں اور قديم مسلمانوں ميں سے پيغمبر کے دو بزرگ صحابہ طلحہ و زبير جو پہلے اميرالمومنين 

ير جو اميرالمومنين عليہ عليہ السالم کے دوستوں مينشمار ہوتے تھے۔اور ان ميں سے بعض رشتہ دار بھي تھے جيسے زب
السالم اور حضور صلي هللا عليہ وآلہ وسلمکا پھوپھي زاد بھائي بھي ہے آپ کے مدمقابل جنگ کيلئے کھڑے تھے اور 

دوسري جانب اميرالمومنين عليہ السالم تھے مگر يہاں پر بھي آپ نے اپنے شرعي فر يضے پر عمل کيا اور اسي راه ميں 
کي زندگي کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر ٢نے زمانے ميں اسي ميزان کو سامنے رکھ کر امام خميني اقدام فرمايا۔ جب ميں اپ

مجھے آپکي زندگي بھي انھيں بزرگوں کي زندگي کا عکس نظر آتي ہے، طريقہ وہي روش وہي کسي کو نظر ميں رکھے 
ي تھي۔ علي عليہ السالم کوئي سنگدل انسان بغير عمل کرنا اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي کے مطابق آپ کي بھي زندگ

نہيں تھے ان سے زياده رحم دل، ان سے زياده دقيق القلب، گريہ و زاري کرنے واال مگر انکے لئے جو معاشرے ميں 
 پسمانده تھے جن کا حق مارا گيا تھا)اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر جہاں پرحق کوچيلنج کيا جارہا ہو، اميرالمومنين عليہ السالم

  وہاں اٹل ہو جاتے ہيں جس کي تاريخ ميں نظير تالش کرنا ناممکن ہے۔

  مسئلہ واليت ميں گمراه گروه: 
حقيقتاً اميرالمومنين عليہ السالم ايک بڑي مشکل سے دوچار تھے اس لئے کہ آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے 



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

 
 

وغيره بالکل واضح تھے ايک طرف کفر تو دوسري طرف  ميں جنگ ميں دشمن کے مقابلے ميں صف آرائياں احزاب گروه
ايمان، ايک طرف مشرک تو دوسري طرف توحيد والے تھے ،شرک بالکل واضح تھا اگر کچھ منافقين تھے بھي تو وه جانے 

مدينہ پہچانے تھے پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلماپنے عصر کے منافقين کو پہچانتے تھے ، جو منافقين مدينہ ميں تھے، جو
مختلف رنگ و روپ کے منافقين‘‘ ٨٨فمالکم في المنافقين فئيتن وهللا ارکسھم بما کسبوا۔ نسائ’’سے بھاگ کر مکہ چلے گئے 

حضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلمکے زمانے ميں بھي تھے ليکن ايک چھوٹي سي بھي غلطي کرتے تو اسکے بارے ميں آيت
کر ديتي تھي اور حقائق کھل کر سامنے آجاتے تھے آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ  اتر کر دودھ کا دودھ اور پاني کا پاني

وسلمبيان کرتے اور لوگ غلطي کو سمجھ جاتے تھے مگر اميرالمومنين عليہ السالم کے زمانے ميں ايک بڑي مشکل ايسے 
کے بنيادي ترين مسئلے ميں گمراہي لوگوں کا مد مقابل آجانا ہے جو علي الظاہر مسلمان ہيں، اسالمي بھيس ميں ہيں مگر دين

 کا شکار ہيں يعني خود يہي لوگ جو اميرالمومنين عليہ السالم کے مد مقابل جنگ و جدال کے لئے آتے ہيں

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  واليت دين کا بنيادي ترين مسئلہ: 
دين کا بنيادي ترين مسئلہ،واليت ہے کيونکہ واليت توحيد کي نشاني اور اسي کا پرتو ہے ، واليت يعني حکومت؛ اسالمي 

معاشرے ميں حکومت ؛اصل ميں خدا کا حق ہے جسے وه پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتا ہے اور پھر پيغمبر
تک پہنچاتا ہے اور وه لوگ اس نکتے ميں شک و ترديد کا شکار تھے ان کے صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اسے ولّي مومنين 

افکار ميں انحراف و کجي پائي جاتي تھي، اگرچہ وه لوگ لمبے لمبے سجدے بھي کرتے تھے! مگر حقيقت کونہيں سمجھتے
مومنين عليہ السالم سے تھے وہي لوگ جو واليت اميرالمومنين عليہ السالم کو نہيں سمجھ رہے تھے جنگ صفين ميں اميرال

روگرداں ہو کر خراسان اور ديگر عالقوں ميں بحيثيت نگہبان و پاسبان وطن ہو گئے اور جنگ سے کناره کشي اختيار کر 
لي يہ لوگ پوري پوري رات سجدے کيا کرتے يا کئي گھنٹے سجده ريز رہتے تھے مگر اسکا فائده کيا تھا جب وه 

نہ سمجھے اور سب ‘‘ وقت) کو نہ پہچان سکے، صحيح راه يعني توحيد و واليت کا راستہاميرالمومنين عليہ السالم(حاکم 
  کچھ چھوڑ کر سجد ونميں لگ جائے! ايسے سجده کي کيا قيمت ہوگي۔

واليت کے باب ميں جو روايات وارد ہوئيں ہيں اس سے معلوم ہوتا ہے، ايسے لوگ جو ساري عمر عبادتيں کرتے ہيں مگر 
پہچانتے اور اپني زندگي اس کي انگلي کے اشارے پر نہيں چالتے اس کے فرمان کے مطابق نہيں عمل  ولي خدا کو نہيں

) آخر يہ ١‘‘(ولم يعرف واليۃ ولّي هللا فيواليہ ويکون جميع اعمالہ برال’’ کرتے تو تمام عبادتينبے فائده اور بے ارزش ہے! 
  س طرح کے لوگوں سے سروکار تھا۔کيسي عبادت ہے؟ اميرالمومنين عليہ السالم کا کچھ ا

  جس ہاتھ کو کاٹ دينا چاہيے: 
ايھاالنّاس ان احّق الناس بھذا اآلمراقواھم عليہ ’’اميرا لمومنين عليہ السالم نے يہ عجيب و غريب جملہ ارشاد فرماياہے 

ئي شخص اس سے منحرف )جس راستے کو ميں نے اختيار کيا ہے اگر کو٢‘‘(واعلمھم بامرهللا فيہ فان شغب شاغب استعب
ہو جائے اورفتنہ و فساد برپا کرے تو ميں پہلے اسے نصيحت کروں گا تا کہ اپنے اس عمل سے رک جائے،ليکن اگر اس 

  )٣‘‘(فان ابي قوتل’’نے اس سے انکار کيا تو پھر اس کا فيصلہ ميري تلوار کريگي 
جاو ميں دو قسم کے لوگوں سے جنگ کرونگا ايک تو وه  )آگاه ہو٤‘‘(اال واني اقاتل رجلين’’اسي خطبہ ميں فرماتے ہيں ،

شخص جو کسي چيز جيسے (مال) حق،مقام وغيره،کا حق دار نہيں ہے مگر اسے ہتھيانا چاہتا ہے دوسرے وه آدمي کہ جو 
کا حق يا اپني ذمہ داري کو نبھانے ميں ٹال مٹول کرتا ہے مثالً جہاد کرنا اس کا فرض ہے مگر وه نہيں کرتا يا کسي کو کسي

مال ادا کرنا چاہيے اور وه ادا نہيں کرتا يا مسلمانوں کے ايسے اجتماعي امور جن ميں شريک ہونا چاہيے اور وه شريک نہيں
وقد فتح ياب الحرب بينکم و بين ’’) آپ پوري قوت سے فرما رہے تھے ٥‘‘(اجالّ ادعي ماليس لہ و اخر منع الذي عليہ’’ ہوتا 

) ياد رکھو تمہارے اور اھل قبلہ کے درميان جنگ کا دروازه کھل ٦‘‘ (ھذا العلم اال اھل البصر و البّصراھل القبلۃ وال يحمل 
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  گيا ہے۔

  پيغمبر(ص) کے زمانے ميں کب يہ موقع پيش آيا تھا؟ 
عمار ياسر جنگ صفين ميں ايک دفعہ متوجہ ہوئے کہ جيسے لشکر ميں کچھ سرگوشياں ہو رہي ہے جلدي سے خود کو 

پہنچا يا معلوم ہواکہ کسي نے آکر سپاہيوں کے درميان يہ وسوسہ کر ديا ہے کہ تم لوگ کن لوگوں کے مقابلہ کے لئے  وہاں
آئے ہو جو نماز پڑھتے ہيں ان کے مقابلے کے ليے، جو خود مسلمانونہيں ان سے لڑنے آئے ہو! آپ کو ياد ہوگاايران عراق 

جس وقت ہمارے سپاہي دشمن پر حملہ کر کے انہيں اسير کرکے التے جنگ ميں بھي ايسے نمونے ديکھنے کو ملے ہيں 
تھے تو ان کي جيبوں ميں تسبيح و سجده گاه ہوتي تھي، اس لئے کہ يہ لوگ شيعہ تھے کہ جن کو طاغوت صدام نے اپنے 

ے اسي کے راستہمفاد کے لئے استعمال کيا تھا۔ ياد رکھيں يہ مسلمان اس وقت تک قيمت رکھتا ہے جب تک خدا کے اراده س
ميں قدم اٹھائے اگر يہي ہاتھ شيطان کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر اسے کاٹ دينا چاہيے ، اور اميرالمومنين عليہ السالم 

  نے اس چيز کو بہت اچھي طرح تشخيص ديا تھا۔

  عمار ياسر فتنوں کو برملہ کرنے والے: 
ہي وسوسہ پيدا کيا گيا اور ميرے خيال ميں عمار ياسر تھے جنہوں بہرحال معرکہ صفين ميں کئي بار سپاہيوں کے درميان ي

نے ہر بار اس فتنہ کو برملہ کيا اورعمار کہہ رہے تھے اسطرح خطاب کر کے کہ جھگڑا نہ کرو بلکہ حقيقت کو پہچانو يہ 
کے مقابلہ ميں آيا تھا اور پرچم جو تمہارے سامنے نظر آرہا ہے ميں نے ديکھا ہے يہي پرچم پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم

جو لوگ اس پرچم تلے اس وقت نظر آرہے ہيں اس وقت بھي يہي لوگ حضور صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے بھي جنگ 
اشاره کرتے ہوئے فرمايا ميننے ايک اور علم ‘‘ اميرالمومنين عليہ السالم کے پرچم کي طرف’’کرنے آئے تھے اور پھر 

ے مدمقابل تھا اور اسي کے نيچے پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اور وه شخص يعني بھي ديکھا ہے جو اس پرچم ک
اميرالمومنين عليہ السالم کھڑے ہوئے تھے ، تو آخر کيوں پہچاننے ميں غلطي کر رہے ہو؟ کيوں حقيقت کو پہچاننے کي 

  کوشش نہيں کرتے ؟
ہايت اہم شئي ہے،ميں نے تاريخ کو کھنگاالليکن يہ اس خطاب سے عماّر کي بصيرت کا اندازه ہوتا ہے، بصيرت ايک ن

کردار مجھے فقط عمار ہي کا دکھائي ديا ، عمار جن جن مواقع پر حقائق سے پرده اٹھانے کے لئے پہنچے ہيں ميں نے اسے
پيغمبرکہيں لکھاہے جو اس وقت ميرے ہاتھ ميں نہيں کہ ميں آپکے سامنے پيش کر سکوں۔خداوند کريم نے اس مرد کو زمان 

صلي هللا عليہ وآلہ وسلمسے اميرالمومنين عليہ السالم کے دور کے لئے ذخيره کر کے رکھا تھا کہ وه اس دوران حقائق کو 
 سب کے سامنے آشکار کريں اور ظلمت کا پرده چاک کر کے نور کي طرف لوگوں کي رہنمائي کريں۔

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  خوارج کون تھے؟ 
ميں خوارج کے سلسلہ سے بہت زياده حساس ہوں،ماضي ميں ان کے بارے ميں کافي مطالعہ بھي کيا ہے انھيں خشک مقدس

سے تعبير کيا جاتا ہے۔ليکن تعبير غلط ہے خوارج اس قسم کے لوگ نہيں ہيں اس لئے کہ جو خشک و مقدس مآب ہو گا وه 
نا دينا، کہاں يہ اور کہاں خوارج؟ خوارج تو فسادي تھے، قتل و گوشہ نشيني کي زندگي بسر کرے گا اسے کسي سے کيا لي

غارت کرتے تھے، شکم پاره پاره کرتے تھے اور چوري چکاري بھي ان کا ايک معمول کاکام تھا، آخر ان کے بارے ميں يہ
السالم کو ان سے کيسے مشہور کر ديا ہے کہ خشک مقدس مآب تھے۔اگر وه گوشہ نشين بھي ہوتے تو پھر اميرالمومنين عليہ

کيا مطلب ہوتا وه تو انھيں ہاتھ بھي نہ لگاتے؟خوارج سے جنگ کے دوران ميں عبدهللا بن مسعود کے ساتھيوں نے 
نہ تو اس جنگ ميں آپکے ساتھ ہيں نہ آپکے خالف،اب خدا جانے کہ ‘‘ ال لک وال عليک’’اميرالمومنين عليہ السالم سے کہا 

يں کہنے والوں ميں سے ہيں يا نہيں مجھے کچھ ايسا ہي لگتا ہے کہ وه خود بھي اس قول ميں خود عبدهللا بن مسعود بھي انہ
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شريک تھے اور اميرالمومنين عليہ السالم سے کہا اگر آپ کفار و اھل روم وغيره سے جنگ کرنے جائيں تو ہم بھي آپ کے 
کے ليے جائيں گے تو پھر نہ ہم آپ کے ساتھ سے لڑنے ‘‘ اھل بصره و اھل شام’’ساتھ ساتھ ہيں ليکن اگر آپ مسلمانوں 

  لڑينگے نہ آپ کے خالف جنگ کريں گے۔اب ذرا بتائيں اميرالمومنين عليہ السالم ان لوگوں کے ساتھ کيا سلوک انجام ديں؟
پيش کيا اميرالمومنين عليہ السالم نے ان کو موت کے گھاٹ اتار ديا؟ ھر گزنہيں، حتٰي آپ ان کے ساتھ بد اخالقي سے بھي 

نہيں آئے۔ خود ان لوگوں نے آپ کے سامنے پيشکش کي کہ ہميں سرحدوں کي پاسباني کے ليے بھيج ديں،اميرالمومنين عليہ 
السالم نے قبول کر ليا اور ان کو سرحدوں کي نگہباني پر لگا ديا، بعض کو خراسان کي طرف بھيج ديا يہي ربيع بن خثيم 

ے ہيں ،جيسا کہ نقل کرتے ہيں انھيں افراد ميں سے ايک ہيں ۔اميرالمومنين عليہ ،جو مشہد ميں خواجہ ربيع سے شہرت رکھت
السالم نے ان مقدس مآب لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ ديا ۔ يہ دراصل جھل مرکب کا شکار تھے يعني ايک غلط ديد کي 

کرتے تھے اس راه ميں چوري  بنائ پر دائره دين کو نہايت تنگ سمجھتے تھے اور پھر اس تنگ نظري کے ساتھ عمل بھي
بھي کرتے تھے قتل و غارت سے بھي انھيں دريغ نہيں تھا اور جنگ و جدال بھي کرتے تھے: البتہ جو ان کے سردار اور 

رئيس تھے وه اپنے آپ کو پيچھے رکھتے تھے، اشعث بن قيس اور محمد بن اشعث جيسے لوگ ہميشہ مورچے کے پيچھے 
ان کے آگے آگے کچھ جاھل نادان ، ظاھر بين تھے جن کے ذہن غلط باتوں سے پُر ہيں اور پيچھے دکھائي ديتے تھے اور 

ان کے ہاتھ ميں تلوار بھي تھي انھيں آگے آگے بڑھا ديا گيااور يہ لوگ آگے بڑھ بھي گئے وه تلوار چالتے تھے ، قتل کرتے 
کوئي عقلمند آدمي تھا بلکہ يہ ايک احمق آدمي تھے مارے بھي جاتے تھے ابن ملجم کے بارے ميں کوئي خيال نہ کرے کہ يہ

تھا جس کا ذہن اميرالمومنين عليہ السالم کے خالف بھر ديا گيا تھا وه کافر ہو گيا تھا اسے علي عليہ السالم کے قتل کے ليے 
دے ميں اور مصّمم ہو کوفہ بھيجا گيا، اتفاقاً اس ماموريت کے ساتھ ايک عشقيہ حادثہ بھي پيش آگيا اور وه اپنے اس ناپاک ارا

  گيا يہاں تک کہ وه خيانت انجام دي ۔ تو خوارج اس قسم کے لوگ تھے جو بعد ميں بھي اسي طرح سے رہے۔

  خوارج کے ايک فرد سے حجاج بن يوسف کا مناظره: 
کي مثال  آپ جانتے ہيں کہ حجاج بن يوسف ايک نہايت سفاک، اور قسي القلب خونخوار حاکم تھا جس کے ظلم اور بربريت

نہيں ملتي شايد صدام حاکم عراق(جو اب معزول کر ديا گيا ہے) کي طرح تھا اتفاقاً وه بھي عراق پر حکومت کر رہا تھا ! 
البتہ صدام کي ظالمانہ روش ترقي يافتہ ہے! اس کے پاس قتل و شکنجے کے جديد اسباب وسائل ہيں اور اس کے پاس نيزه ، 

يں ،حجاج بن يوسف کے اندر کچھ خصوصيتيں بھي تھيں مثالً اس کا شمارفصحائ و بلغائ شمشير تيغ و تير جيسي چيزيں نہ
  ميں ہوتا تھا کہ الحمدهللا موجوده حّکام ان کماالت سے بھي عاري ہيں!۔

ميں اسے نقل کيا ہے، وه حافظ قرآن تھا مگر ايک خبيث‘‘ البيان والتبين’’اُس نے منبر سے جو خطبے پڑھے ہيں جاحظ نے 
فس انسان بھي تھا عدل و انصاف اور پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اور اھل بيت عليھم السالم کا دشمن بھي تھا ايک الن

عجيب آدمي! انھي خوارج ميں سے کسي ايک کو حجاج کے پاس ليکر آئے حجاج اس کے بارے ميں پہلے سے جانتا تھا کہ 
قرآن کو جمع کر رکھا ہے؟ اس کي مراد تھي کہ کيا قرآن کو ‘‘ لقرآنآجمعت ا’’وه حافظ قرآن ہے لہذا اس سے سوال کيا:

اپنے ذھن ميں يونہي جمع کر رکھا ہے، اگر آپ اس کے تيز و تند جوابات پر توجہ کريں تو آپ لوگوں کو اس کي طبيعت اور
ميں اسے جمع کرتا؟ جب کہ وه مگر قرآن پھيالتھاکہ ‘‘آصفرقاً کان فاجمعہ’’مزاج کا اندازه ہو سکتا ہے۔ اس نے جواب ديا؛ 

  (خارجي) اس کے مقصد سے واقف تھا مگر اسے جواب نہيں دينا چاہتا تھا۔
کيا قرآن حفظ کرتے ہو؟ اس ‘‘ آفتحفظہ’’ حجاج اپني تمام شّدت و قساوت کے باوجود اسے برداشت کر رہا تھا اور پھر کہا

تھا کہ وه کہيں فرار نہ کر جائے جو اسے محفوظ کر ليتا؟ ايک کيا اس بات کا خوف ‘‘ آخثيُت فراره کا حفظہ’’نے جواب ديا 
عبدالمالک بن مروان کے بارے ميں تمہارا کيا ‘‘ ما تقول في اميرالمومنين عبدالمالک’’اورجواب اسنے سنا! اسنے پوچھا

خدا اس کے ساتھ تم پر ‘‘ لعنہ هللا ولعنک معہ’’خيال ہے عبدالمالک بن مروان خبيث جو اموي خليفہ تھا، اس خارجي نے کہا 
بھي لعنت کرے! ذرا ديکھيں يہ وه لوگ تھے جو بغير کسي تکلف، بالکل صراحت کے ساتھ،شدت پسندي سے گفتگو کرتے 
تھے، حجاج غصہ دباکرکہتا ہے تو مارا جاے گا لہذا يہ بتاو کہ تم خدا سے کس حالت ميں مالقات کرو گے؟اس نے جواب 

ميں خدا سے اپنے اعمال کے ساتھ ملونگا اور تو ميرے خون کے ساتھ خدا سے ‘‘ ه انت بدمنالقٰي هللا بعملي و تلقا’’ ديا
مالقات کرے گا ! آپ ذرا مالحظہ تو کريں ، اس جيسے افراد کا مقابلہ کوئي آسان کام نہيں ہے اگر ايک عام آدمي انھيں 

افعال کو ديکھے تو پھر انھي کا ہو جائے گا،  ديکھے گا تو ان کا گرويده ہو جائيگا، ايک بے بصيرت اگر ان کے اعمال و
  جيسا کہ خود حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے زمانے ميں بھي ايسے اتفاقات ہوئے۔

  جنگ نہروان: 
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ايک روايت کے مطابق، جنگ نہروان کے زمانے ميں ايک دن اميرالمومنين عليہ السالم اپنے ايک صحابي کے ساتھ چہل 
وہيں کہيں نہروان کے قريب، نيمہ شب ميں تالوت قرآن کي آواز سنائي دي، کوئي ايک درد ناک، آواز قدمي کر رہے تھے، 

ميں خوبصورت انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا، جوصحابي اميرالمومنين عليہ السالم کے ساتھ تھا کہنے لگا کاش ميں اس کے 
کانا ہو ہي نہيں سکتا، حضرت نے تقريباً اس جيسا بدن کا ايک بال ہوتا، کيونکہ سوائے بہشت کے اس شخص کا کوئي ٹھ

جملہ ارشاد فرمايا تھوڑا صبر کرو اس قدر جلدي فيصلہ نہ کرو،اور يہ واقعہ گزر گيا يہاں تک کہ نہروان کي جنگ چھڑ 
ليہ گئي۔اس جنگ ميں يہي، شدت پسند، بد زبان ،متعصب غصہ ور خارجي، ہاتھ ميں تلوار ليے مسلح ہو کر اميرالمومنين ع

السالم کے مقابلے ميں آگيا،حضرت عليہ السالم نے فرمايا جو ميدان سے چال جائے يا اس علم کے نيچے پناه لے لے گا ميں 
لوگ ره گئے پھر آپ عليہ  ٤٠٠٠اس سے جنگ نہيں کرونگا اور آپ کے اس اعالن پر کچھ آئے بھي ليکن تقريباً چار ہزار 

لوگ ہي زنده بچے بقيہ سب کے سب قتل ہو  ١٠و تہہ تيغ کر ديا اور لشکرکے دس السالم نے اس جنگ ميں ان تمام لوگوں ک
گئے، اس جنگ ميں اميرالمومنين عليہ السالم فاتح قرار پائے جب کہ اس ميں بہت سے مقتولين اہل کوفہ تھے يا کوفہ کے 

چکے تھے اور اس کے بعدقرب وجوار کے رہنے والے تھے۔ وہي لوگ جو صفين و جمل ميں حضرت کے ساتھ ہم رزم ره 
ان کے ذہن بھٹک گئے تھے زمين پر ان کے الشے يونہي بکھرے ہوئے تھے اور حضرت ايک خاص کيفيت کے ساتھ ان 
کے درميان ميں قدم زني فرما رہے تھے ، اس کے باوجودکہ وه سب مر چکے تھے مگر حضرت ان سے،حکمت کي ايک 

ے اس کے بعد ايک مقتول کے قريب پہنچے اور فرمايا اسے ذرا پلٹو: آپ تہہ اپنے اندر سموئے ہوئے گفتگو فرمارہے تھ
نے اسپر ايک نگاه ڈالي اور اس صحابي سے کہ جو ايک شب ان کے ساتھ چہل قدمي کر رہا تھا خطاب کر کے فرمايا! کيا 

ص ہے اس رات کو اسطرح تم اس مقتول کو پہچانتے ہو؟ اسنے کہا نہيں يا اميرالمومنين عليہ السالم !فرمايا! يہ وہي شخ
دردناک انداز ميں تالوت قرآن کر رہا تھا اور تم تمنّا کر رہے تھے کہ کاش تم اس کے جسم کا ايک بال ہوتے ! وه اس طرح 
سوزو گداز سے تالوت قرآن کر رہاتھا مگر قرآن مجسم( علي عليہ السالم ) سے لڑنے کيلئے آيا تھا علي ابن ابي طالب عليہ 

ے لوگوں سے جنگ کي اور انہيں قلع قمع کيا،البتہ خوارج مکمل طور پر قلع قمع نہيں ہوئے ۔اور ہميشہ ايک السالم نے ايس
محکوم اقليت کي حيثيت سے باقي رہے۔وه معاشره پر تو مسلط نہيں ہو سکے مگر ان کا مقصد اس سے کہيں زياده وسيع اور 

  آگے کا تھا جو پورا نہيں ہو سکا۔

  رت الزمي ہے: استقامت کے ليے بصي
مينہميشہ سے تکرار کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئي قوم حاالت کا تجزئيہ و تحليل کرنے کي صالحيت کھو بيٹھے تو وه شکست 
کھا جائيگي، اصحاب امام حسن عليہ السالم تجزئيے کي صالحيت سے محروم تھے وه يہ نہيں سمجھ سکے تھے کہ ماجرا 

جا رہي ہے، (اسي طرح) اصحاب اميرالمومنين عليہ السالم بھي حاالت کو نہيں  کيا ہے اور ان کے ساتھ کيا چال چلي
سمجھتے تھے کہ جنہوں نے آپ کو خون دل پينے پر مجبور کيا ،وه سب کے سب آپ کے دشمن نہيں تھے، ليکن اس ميں 

زيہ و تحليل سے بہت سے ايسے تھے جيسے خوارج، جو پوري طرح واقعات کو سمجھنے سے قاصر تھے ان کے اندر تج
کي قوت مفقودتھي ايک بد جنس ايک ناکاره شخص ادھر ادھر نکل آتا تھا اور لوگوں کو ايک طرف کھيچ ليتا تھا، سنگ ميل 

کو کھو بيٹھتے تھے اور راستے سے بھٹک جاتے تھے، راستہ چلتے وقت ہميشہ سنگ ميل پر نظر رکھني چاہيے اگر سنگ 
  کھيئے بہت جلد راستے سے بھي بھٹک جائيں گے۔ميل نظروں سے اوجھل ہو گيا تو ياد ر
) سب سے پہلے بصيرت، ہوشمندي،7‘‘(وال يحمل ھذا العلم اال اھل البصر و الصبره’’اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے تھے 

جو  ہوشياري ، تجزئيہ وتحليل اور فھم و درک کي صالحيت حاصل کرنا پھر اس کے بعد صبرو استقامت سے کام لينا چاہيے
  واقعات پيش آرہے ہيں اس سے بہت جلد دل برداشتہ نہ ہو، حق کا راستہ بہت دشوار گذار راستہ ہے۔

دنيا کے سارے ظالمين اور طاقتور آئے اور کچھ نہ کچھ باطل کے لشکر ميں انہوں نے اور اضافہ ہي کيا طول تاريخ اور 
کے بند کو (جو اميرالمومنين عليہ السالم اور بندگان  ہمارے زمانے ميں بھي سارے شيطان صفت انسان آئے اور اس باطل

خدا کے راستہ ميں حائل تھا)کواور قوت بخشي جب کہ حق انسانوں کے راستے ميں حائل اس بند اور اس ٹيلے کو ہٹا دينا 
صدر اور چاہتا ہے جو خود اپني جگہ کوئي آسان کام نہيں ہے بلکہ ايک مشکل امر ہے جو صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ سعہ

اپني روحاني قوت کي طرف رجوع کرنے کے عالوه اپنے اندروني چشمے کے ابلنے کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ انسان حق کي
ڈگر پر چل سکے،البتہ راه حق پر چلنے کي کوشش زندگي کو لذيذ بنا ديتي ہے، ايک ايسي زندگي جس ميں ظلم و زيادتي، 

اس پر تھوپي نہ جائے ايک ايسي زندگي جس ميں انسان کے اعمال پر شيطان کا زور و زبردستي نہ ہو، کوئي چيز الگ سے
  بسيرا نہ ہو، بلکہ اس کي زندگي روحانيت اورمعنويت سے لبريز ہو۔
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..............  

  ۔١٩،ص ٢۔االصول من الکافي ،ج ١
  ٣، نہج البالغہ خطبہ ٢،٣،٤،٥،٦

 ١٧٣۔ نہج البالغہ،خطبہ 7

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  حکومِت اميرالمومنين عليہ السالم کي دوسري خصوصيت: 
آپ کي زندگي کا ايک دوسرا پہلو زہد و پارسائي ہے جس کے لئے خود ايک مفصل گفتگو کي ضرورت ہے، واقعاً 

اميرالمومنين عليہ السالم کا زہد عجيب و غريب ہے البتہ ميں نہيں بلکہ خود اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں کہ ہم 
 توقع نہيں کي جاسکتي ، خود آنجناب تک نے يہ بات فرمائي ہے۔ جيسے معمولي لوگوں سے اس قسم کے زہد و پارسائي کي

اپنے(عہده صدارت) سے چند سال قبل ميں نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کيا تھا کہ ہم لوگوں سے اس زہد 
ہ چونکہ کا مطالبہ نہيں کيا گيا ہے کيونکہ ہم اس پر قدرت بھي نہيں رکھتے اس کے بعد ايک شخص نے مجھے خط لکھا ک

آپ يہ صفت نہيں اپنانا چاہتے ہيں اس لئے کہتے ہيں کہ ہم لوگوں سے اس ( زہد علوي )کا تقاضا نہيں کيا گيا ہے! نہيں 
حقيقت ميں موضوع يہ نہيں کہ ميں چاہوں يا ميں کہوں بلکہ ہم جيسے لوگ اس سے کہيں حقير و کوچک ہيں کہ ان بلند 

۔انسان تو بہت ضعيف و ناتواں ہے خود اميرالمومنين عليہ السالم نے بھي کبھي  مرتبہ صفات و محاسن علوي کو اپناسکيں
اپنے اھل وعيال پر اسے نہيں تھوپا، تنہا علي عليہ السالم تھے جو اس صفت کے حامل تھے حتٰي خود امام حسن عليہ السالم 

تھے اور نہ ہي آپ کي ازواج ميں کسي کو  و امام حسين عليہ السالم اپنے والد بزرگوار کي اس صفت ميں ان کے مانند نہيں
يہ رتبہ حاصل ہو سکا،تاريخ ميں کہيں نہيں ملتا کہ آپ اپنے گھر ميں اس طرح سے زندگي گذارتے تھے يہ تو بس 

اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي کا خاصہ تھا۔اس طرح کہ حضرت کي غذا ايک تھيلي ميں مھر زده ہوتي تھي اور اسے 
پر ال کر رکھتے اس ميں سے کچھ تناول فرماتے پھر اسي طرح سيل کر کے کسي محفوظ جگہ پر رکھ ديتے  آپ دسترخوان

تھے گھر کے اندر آپ کي ايک عام زندگي تھي، آپ کي شخصيت حقيقتاً عام انسانوں کي سطح سے بلند و باال ہے، کس کے 
ں عجيب و غريب درس پوشيده ہے اور يہ اس لئے اندر اتني قوت ہے جو آپ کي طرح زندگي گزار سکے؟ آپ کي زندگي مي

  ہے تا کہ ہم لوگ زندگي گزارنے کے ليے صحيح سمت کو اپنے ليے معين کر سکيں ۔
سے سنا ہے ۔مجھے نہيں معلوم کہ آپ نے اسے کہيں لکھا بھي ہے يا نہيں ۔ آپ  ٢ميں نے خود مرحوم عالمہ طباطبائي 

رہے ہوتے ہيں تو اس کا مطلب ہے کہ جيسے کوئي پہاڑ کي چوٹي پرکھڑا ہو  فرماتے ہيں امام جب کسي کو اپني طرف بال
کر پہاڑي کے دامن ميں موجود لوگوں کو اپني طرف بالرہا ہو اور اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ وه لوگ پہاڑي کي چوٹي پر 

ميں نہ گر جائے ۔يعني اگر چڑھ سکتے ہيں بلکہ بالنے والے کا مقصد يہ ہے کہ راستہ ادھر سے ہے، کوئي نشيب اور درے
  کوئي چلنا چاہتا ہے تو وه ٹھيک راستے پر چلے، راستہ يہ ہے۔

  زھد کي طرف قدم بڑھائيے: 
برادران ايماني ! اميرالمومنين عليہ السالم کا فرمان ہے کہ کاروان سفر کو زہد کي طرف چلنا چاہيے۔اگر آج اسالمي 

کہ زندگي کا رخ اشرافيت کي طرف ہے تو زندگي ميں يہ ايک انحراف ہے ،  جمہوريہ ايران ميں کہيں ہم يہ احساس کريں
پھر اس سے راه فرار نہيں ہے لہذا ہميں زہد اپنانا چاہيے ميرا مطلب يہ نہيں کي عالي ترين مرتبہ زہد کو ہم حاصل کر ليں 

کے صاحبان  ٢تي عھده داران ،درجہ دو جو اوليائ الہٰي کا خاصہ رہا ہے، نہيں ميں يہ نہيں کہنا چاہتا، درجہ اول کے حکوم
منصب اور اس کے بعد والے سارے ذمہ داران و عہده داران مملکت اپني حدوتوانائي کے لحاظ سے زہد و پارسائي اختيار 
کريں يہاں تک کہ عوام الناس بھي اشرافيت کي طرف نہ جائيں وه بھي پارسائي اختيار کريں۔ ايسا نہيں ہے کہ صرف ذمہ 

  لکت کو ہي زاہد و پارسا ہونا چاہيے ۔داران مم

 
   



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

 
 

ميں نہيں کہتا کہ حرام ہے مگر يہ حق مھر کي لمبي لمبي رقوم جو لڑکيوں کے عقد نکاح ميں قرار دي جا رہي ہيں، سراسر 
غلط اور ايک اسالمي معاشرے کے ليے بري ہيں کيونکہ انساني اقدار کو سونے چاندي اور سکوں کے زير سايہ لے آتي ہيں

  رح انساني قدريں پامال ہو کر ره جاتي ہيں۔جس کي ايک اسالمي معاشرے ميں کوئي حيثيت نہيں ہے۔اس ط
بعض لوگوں کا خيال ہے پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے اسے حالل کيا ہے آپ اسے حرام قرار دے رہے ہيں تو آپ کي 

تو کيجيے ! کہ خودپيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم  خدمت ميں عرض ہے کہ ہم بھي اسے حرام قرار نہيں ديتے ذرا مالحظہ
نے بھي اس حالل کو انجام نہيں ديا ہے، دوسري جانب پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے اسے محدود بھي نہيں کر نا چاہا 

ر ديجئے مگر اور اسے محدود بھي نہيں قرار ديا اگر آپ کا جي چاہتا ہے تو جائيے ساري کمائي جہيز اور مہر پر خرچ ک
  بحث تو اس جگہ ہے کہ اخر يہ عمل عاقالنہ بھي ہے يا نہيں آپ کا يہ عمل اسالمي قوانين کے مطابق بھي ہے يا نہيں؟

 ٢آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپني صاحبزادي فاطمہ زھرا عليہ السالم کو؛اميرالمومنين عليہ السالم نے اپني دو 
اوقيہ يعني چاندي کي ايک مقدار  ٢٥يغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپني صاحبزاديوں کو بيٹيوں کو اسي طرح خاندان پ

جو اس زمانے ميں رائج تھي، پر ان کے شوہروں کے گھر رخصت کيا ہے، کہ دو ، تين سال قبل ميں نے آج کے لحاظ سے 
  کے معادل تھي ۔ہزار تومان(ايک ہزار روپے)  ١٢اس کا حساب کيا تھا تو يہ مقدار تقريباً 

اس طرح ذاتي زندگي ميں اشرافيت کا رواج ظواہرپرستي اور نمائش ايک غلط چيز ہے کبھي کبھي ممکن ہے الزم ہو کہ 
ايک عمومي جگہ کو اچھي طرح سجايا جائے ايک ميدان کو بہترين انداز سے خوبصورت رنگ و روپ ديا جائے تو 

  بحث ہماري اور آپ کي زندگي ہے اس ميں يہ چيز غلط ہے۔ضرورت کے تحت يہ بات بري نہيں ہے مگر موضوع 

  حکمرانوں کو زہد کا سبق: 
يہ اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي ہے کہ جس کي آپ لوگوں کو تعليم بھي ديتے تھے ايک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ 

نماز ظہر کے بعد تم ميرے پاس آو تم  کسي کوحاکم بنا کر کہيں بھيجنا چاہتے تھے تو اس سے خطاب کر کے فرمايا: کل
سے کچھ کہنا ہے، يہ آج بھي رائج ہے کہ اگرکسي کو حاکم بنا کر کہيں بھيجنا ہوتا ہے تو اسے بال کر جو کچھ ضروري 

نصيحت وغيره کرنا ہوتي ہے اس سے وه نصيحت کرتے ہيں۔ اس شخص کا بيان ہے کہ ميں دوسرے دن اسي چبوترے پر 
عليہ السالم نے کوفے ميں قضاوت وغيره کے لئے انتخاب کيا تھا پہنچا،تو ميں نے ديکھا کہ حضرت جسے اميرالمومنين 

کے سامنے ايک خالي پيالہ اور ايک کوزه آب رکھا ہوا ہے تھوڑا وقت جب گذرا آپ نے اپنے خادم کو باليا اور اس سے کہا 
ه ايک سيل بندتھيلي ہاتھ ميں حضرت کے پاس لے کر آيا، کہ جا کر آپ کا تھيال اٹھا الئے،ميں نے ديکھا تھوڑي دير بعد و

سوچا چونکہ حضرت نے مجھے امانت دار سمجھا ہے اس ليے وه مجھے کوئي گرانقدر قيمت گوہر دکھاناچاہتے ہينيا يہ کہ 
کوئي امانت ميرے حوالے کريں گے يا اس کے بارے ميں کوئي حکم فرمائيں گے۔وه کہتا ہے حضرت نے اس کي سيل 

ہيں، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس ‘‘ ستو’’ ي اور اس تھيلي کو اپنے سامنے رکھا ميں نے ديکھاا س ميں کچھ مقدار ميں توڑ
ستو کو پاني ميں ڈاال اور اسے تيار کيا اور دوپہر کا کھانا اسي سے تناول فرمايا مجھ سے بھي کھانے کے ليے کہا وه کہتا 

ن عليہ السالم ! آپ آخر اتني بڑي حکومت رکھتے ہوئے ايسا کيوں کرتے ہے مجھے حيرت ہوئي عرض کي يا اميرالمومني
ہيں؟ گندم و جو اور دنيا کي نعمتيں آپ کي سلطنت عراق ميں کم نہيں ہيں پھر آپ ايسا کرتے ہيں؟ کيوں آپ نے اس تھيلي کو 

) قسم بخدا ميں نے اس تھيلي کو ١‘‘(وهللا ما اختم عليہ بخالبہ’’اس طرح سيل بند کيا تھا؟ ! حضرت عليہ السالم نے فرمايا 
) فقط ميں اپني ٢‘‘(ولکنّي اتباع قدئ مايکفيني’’بخل کي وجہ سے سيل بند نہيں کيا ہے تا کہ کوئي اس سے نہ کھا سکے

) مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہيں ٣‘‘(الفاخاف ان نيقص فيوضع فيہ من غيره’’ضرورت پر اس سے استفاده کرتا ہوں،
) اور مجھے يہ ٤‘‘(و انااکره ان ادخل بطني ااّل طيبا’’ ميرے خريدے ہوئے ستو کے عالوه کچھ مال نہ دے  کوئي اس ميں

بات پسند نہيں کہ طيب و طاھر غذا کے عالوه کوئي اور شي ميرے شکم ميں داخل ہو۔ ميں پاک و پاکيزه غذا کھانا چاہتا ہوں 
  صل کيا ہے کہ جس ميں کسي اور کا پيسہ نہ لگا ہو۔، جسے خود اپنے زوِر بازو سے اوراپني کمائي سے حا

حضرت عليہ السالم اپنے اس عمل سے اس ہونے والے حاکم کو سبق سکھاناچاہتے ہيں ۔ ذرا غور تو کيجئے آپ اس سے 
يہي بات مسجد ميں بھي کہہ سکتے تھے مگرنہيں، آپ نے ايسا نہيں کيا بلکہ اسے خود وہاں تک کھينچ الئے تاکہ يہ منظر 
بچشم خود ديکھ لے تاکہ اسے سمجھائيں کہ ديکھو تم کہيں کے حاکم بن کر جا رہے ہو کچھ لوگ تمہارے زير قدرت ہوں 

گے ان کے اموال ان کي جان ناموس کي حفاظت تمہاري ذمہ داري ہے کہيں تم اپنے آپ کو مطلق العنان حاکم نہ سمجھ 
) مبادا جس چيز کے حالل ہونے کا تم کو علم نہيں ٥‘‘ (ناول ما لم تعلم حلّۃفايّان و ت’’بيٹھنا، توجہ رکھو، اس کے بعد فرمايا: 

ہے اسے کھانے لگو يا اُسے لے لواس لئے کہ تناول تنہا کھانے پينے ہي کو نہيں کہتے ، اس ليے جب تک تمہيں کسي چيز 
رگز استعمال نہ کرو۔يہ ہے کے حالل ہونے کا پورا يقين نہ ہو جائے اسے قطعاً اپنے اختيار ميں نہ لو اور اسے ہ
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اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي کي کيفيت اور يہ ہے ان کا زہد اور ان کے زہد سے درس عمل ، ايک شخص کا بيان ہے
کہ ميں نے (کسي جنگ يا کسي سفر ميں ) ديکھا حضرت استراحت کر رہے ہيں اور ايک نازک سي چادر ان کے جسم کے 

وجہ سے ان کا جسم کانپ رہا ہے، ميں نے کہا يا اميرالمومنين عليہ السالم آپ کيوں کانپ رہے اوپر ہے جبکہ ٹھنڈک کي 
ہيں؟ ہوا سرد ہے جسم پر کچھ اور ڈال ليجئے ۔ فرمايا ميں تمہارے اموال سے کچھ لينا پسند نہيں کرتا يہي چادر جو مدينہ 

يہ السالم کي حيات کے کچھ جھروکے ، وه گويا پہاڑ کي سے لے کر آيا ہوں ميرے ليے کافي ہے!! يہ ہيں اميرالمومنين عل
چوٹي پر ہيں اور ہم جيسے لوگ بالکل نشيب ميں کھڑے ہيں لہذا اسي سمت ميں چليں جہاں وه ہميں بال رہے ہيں،يہ ہے 

اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي سے سبق کا مطلب المختصر جس قدر بھي ہم آپ کے مختلف پہلوؤں پر روشني 
  )٥ليں،ہمارے ليے وه سب کچھ سبق آموز ہے۔(ڈا

  غدير يعني اثبات فضائل و کماالت وحکومت و واليت حضرت علي عليہ السالم : 
احاديث متواتره کے مطابق غدير کے دن نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے ذريعے جو عظيم مظاہره ہوا اُس کے مختلف 

السالم کي فضيلت و بزرگي اس کا ايک پہلو ہے لوگ بھي آپ کے ان فضائل و کماالت پہلو تھے، ہر چند اميرالمومنين عليہ 
کو جانتے تھے اور نزديک سے آپ کے وجود ميں اس کا مشاہده کرتے رہے تھے پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اور در 

نياد پر نبي گرامي صلي هللا عليہ وآلہ وسلمحقيقت مشيت الہٰي بھي انھيں کماالت کو معتبر سمجھ رہي تھي لہذا انھيں اقدار کي ب
کے بعد واليت و حکومت کي داغ بيل ڈالي گئي اور لوگوں کو يہ پتہ چل گيا کہ نبي کے بعد کي قيادت اور اسالمي حکومت 

بھي وہي اپنے ہاتھوں ميں لے سکتا ہے کہ جس کے اندر يہ سارے اقدار موجود ہوں اس ليے اس دن پيغمبر کو علي عليہ 
ابن ابي ’’لسالم کے فضائل بيان کرنے کي ضرورت نہيں تھي لوگ پہلے سے آپ کے فضائل و کماالت سے باخبر تھے ا

کہتے ہيں:لوگوں کے ليے علي عليہ السالم کے فضائل اس قدر واضح تھے کہ مہاجرين و انصار ميں سے کسي کو ‘‘ الحديد
الم ہي پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کيجانشين ہوں گے يعني اس بات ميں کوئي شک و شبہ ہي نہيں تھا کہ علي عليہ الس

لوگوں کے ليے خالفت و نيابت علي عليہ السالم ايک مسلّمہ حقيقت تھي، اور دوسري جگہوں پر خود رسول اکرم صلي هللا 
لے ميں جوروايات ہم عليہ وآلہ وسلم نے بھي اميرالمومنين عليہ السالم کے بارے ميں بہت کچھ ارشاد فرمايا تھا اس سلس

شيعوں کے اور اھل سنت کے توسط سے وارد ہوئيں ہيں وه سب متواتر ہيں۔آپ کے فضائل شيعہ و سنّي دونوں نے تواتر 
سے نقل کئے ہيں اور يہ بات تنہا شيعوں سے مخصوص نہينہے، يہانتک کہ قديم مورخين ميں سے ايک مشہور مورخ ابن 

کے مصنّف)نقل کرتے ہيں کہ ؛ايک دن پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے اسحاق (مشہور و معروف کتاِب سيرة 
اميرالمومنين عليہ السالم سے خطاب کر کے فرمايا: اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے ميں وہي 

مہارے بارے ايسي باتيں کچھ کہيں جو عيسٰي ابن مريم عليہ السالم کے ماننے والے ان کے بارے ميں کہہ رہے تھے تو ت
ميں بيان کرتا کہ تم جہاں جہاں سے گذرتے لوگ تمہارے قدم کي خاک کو تبرک سمجھ کر اٹھاتے ميں نے تو نہيں ديکھا ہے

ابن ‘‘ ’’ابن ابي الحديد’’البتہ ممکن ہے يہ روايت شيعوں سے بھي نقل ہوئي ہو اور کس قدر توجہ کے قابل ہے کہ خود 
قل کرتے ہيں يعني آج وه لوگ جو پيغمبر اکرمصلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے ہاتھوناميرالمومنين عليہ سے يہ بات ن‘‘ اسحاق

  السالم کے بحيثيت خليفہ منصوب ہونے کے بھي قائل نہيں ہيں وه لوگ آپ کے يہ فضائل نقل کر رہے ہيں۔
ت اور يہ کہ يہي فضائل و کماالت ايک اسالمي يہ خود غدير کي ايک ناقابل انکار حقيقت ہے يعني ان فضائل و کماالت کا اثبا

معاشرے ميں حکومت کے ليے اقدار کي حيثيت رکھتے ہيں۔خود غدير کا يہ پہلو بہت اہميت کا حامل ہے اس ليے کہ اس 
سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالم ميں ازنظر وحي پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کيحکومت ايک ايسي حقيقت ہے جو اقدار کي 

  بعدار ہے کسي دوسري چيز کي تابع نہيں ہے جو اپني جگہ پر خود ايک اسالمي قانون اور (اصل) کي حيثيت رکھتا ہے۔تا

  غدير کا دوسرا پہلو: 
حديث غدير اور واقعہ غدير کا ايک دوسرا پہلو خود واليت کا مسئلہ ہے يعني (نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي جانب 

) کے اعالن کے ذريعے حکومت کي ايک دوسري تعبير ہے کہ جب پيغمبر اکرم 6‘‘(ه فھذا علي موالهمن کنت موال’’سے) 
صلي هللا عليہ وآلہ وسلم حق حاکميت کو ايک فرد معين سے مخصوص کرتے ہيں تو اس کے ليے موال کا لفظ استعمال 

ي مفہوم جو واليت کے اندر پايا جاتا ہے اپنيکرتے ہيں اور اس واليت کو اپني واليت کے مساوي قرار ديتے ہيں اور خود يہ
جگہ نہايت اہميت رکھتا ہے يعني اسالم، واليت کے اس مفہوم سے ہٹ کر( جو کہ ايک جمہوري مفہوم کے ساتھ تمام 

انسانوں کے حقوق کي رعايت کا ذمہ دار ہے)لوگوں کے ليے کسي اور حکومت کا قائل نہينہے۔جو لوگوں کا حاکم اور ولي 
ه بحيثيت سلطان ايک مطلق العنان صاحب قدرت و حکومت کے عنوان سے نہيں پيش ہو ا ہے کہ وه حاکم ہونے کي ہے ، و
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حيثيت سے جو چاہے کرے بلکہ اس کو اس حيثيت سے پيش کيا گيا ہے کہ وه مسلمانوں کا سرپرست اور ولي امر مسلمين 
ں حکومت ايک ايسي چيز ہے جس کا بادشاہت اور سلطنت ہے اور اس کو يہ حق اس لحاظ سے ديا گيا ہے ، لہذا اسالم مي

  ‘‘سے ہر گز کوئي تعلق اور واسطہ نہيں ہے

  جمہوري ترين حکومت: 
اگر واليت کا يہ مفہوم اور سرپرست اور والي اسالم کے ليے اسالم نے جو فرائض منصب کي شرائط رکھي ہيں اسے 

رمود ات ميں بہت سے سبق ہيں اور اميرالمومنين عليہ السالم کے شگافتہ کريں۔تو اس باب ميں معصومين کے ارشادات وف
اس خط ميں جسے آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا بہت سي نصيحتيں اور اہم مضامين پائے جاتے ہيں ۔ اور ان سب کے 

ليہم السالم اور مطالعے کے بعد ہميں يہ اندازه ہوگا کہ جمہوري ترين حکومت اسي کو کہتے ہيں کہ جسے ہم آئمہ ہدٰي ع
اميرالمومنين عليہ السالم کے ارشادات و فرمودات اور ان کي سيرت ميں ديکھ رہے ہيں انساني تمدن و ثقافت ميں يعني طول 

تاريخ ميں سارے آزادي طلب انسانوں کي فرھنگ و ثقافت ميں کوئي ايسي چيز جو حکومت ميں بري سمجھي جاتي ہو۔ 
  ي نہيں پائي جاتي ۔واليت کے اس مفہوم ميں کہيں بھ

واليت اسالمي، استبداد، خودسري، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ليے اقدام کرنا يا اپني من ماني کرنا وغيره وغيره جيسے 
معني سے کوسوں دور ہے البتہ ميرے کہنے کا مطلب يہ نہينہے کہ کوئي شخص واليت اسالمي کے نام سے ايسا کچھ نہيں 

کہ منظور يہ ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا اور اسالمي تعليم و تربيت کو حاصل کرے گا وه ايساکر سکتا ، ہر گز نہيں بل
نہيں کر سکتا وگرنہ نہ جانے کتنے ايسے لوگ ہيں جو اچھے اچھے ناموں کا ليبل لگا کر دنيا کے ہر برے کام کا ارتکاب 

ہے کوئي مغرب زده، اسالم سے بيگانہ شخص اسالم  کرتے رہے ہيں، البتہ اس سے بھي انکار نہيں کيا جا سکتا کہ ممکن
کي طرف کچھ ايسي نسبتيں دينے سے تکلف نہ کرے کہ جس کا اسالم سے کوئي بھي تعلق نہ ہو اور يہ فقط اس ليے کہ اس 

  نے صحيح طور پر واليت کا مفہوم نہ جانا ہے اور نہ اسے صحيح طور پر سمجھ سکا ہے۔
..............  

  ٥٥، ص ٧۔حديث واليت ۔ج،٥ ٣٣٥،ص  ٤٠االنوار ج ۔بحار١،٢،٣،٤،٥
 ٢٨٢،ص ٣٥۔بحاراالنوار۔ج 6

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  اقدار، واليِت اسالمي کا سرچشمہ: 
اسالم ميں واليت کاسرچشمہ ارزش اور قدريں(ثقافت و روايات) ہيں، ايسي قدريں کہ جن کا وجود خود اس منصب کو اور 

عام لوگوں کو آفات و خطرات سے محفوظ رکھتي ہيں مثال کے طور پر عدالت اپنے معني خاص کے لحاظ سے (يعني ايک 
ار ہوتي ہے، اگر يہ شرط موجود ہے تو واليت کو کوئي خطره ملکہ نفساني کي حيثيت) ازجملہ واليت کي شرائط ميں شم

الحق نہيں ہو سکتا کيونکہ جيسے ہي حاکم سے کوئي ايسا عمل سرزد ہوا کہ جس کا اسالم سے کوئي رابطہ نہيں ہے اور وه 
، کج رفتاري اسالم کے اوامر و نواہي کے خالف ہے تو خود بخود شرط عدالت اس سے ختم ہو جائيگي ، ايک چھوٹا سا ظلم

جو شريعت کے خالف ہے عدالت کو سلب کر ليتا ہے فرائض انجام دينے ميں کوتاہي ، لوگوں ميں عدم مساوات بھي حاکم 
سے سلب عدالت کے ليے کافي ہے اور جيسے ہي عدالت سلب ہوحاکم خود بخود اس منصب سے معزول ہو جاتا ہے جس 

باقي نہيں رہتي تو پھر ذرا بتايئے دنيا کے کس نظام حکومت ميں ايسا کي بنياد پر اس کے حاکم رہنے کي کوئي گنجائش 
  کوئي قانون پايا جاتا ہے؟

سسٹم اور جمہوري حکومت ميں اس جيسا کوئي طريقہ موجود ہے کہ جس ميں، معاشرے اور انسانيت کي خير و ’’کس 
  ہوتي ہو؟‘‘ صالح کے ساتھ اقدار کي ، نمائندگي 

ات کي خالف ورزي تمام صورتوں ميں ممکن ہے، آپ يہاں فرض کيجئے کہ سارے معيار اپني البتہ ان بتائے گئے معيار
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جگہ محفوظ ہيں پھر بتائيے کہ ايسي متن و شکل و صورت اسالم کے عالوه اور کسي نظام يا مکتب و مذھب ميں دکھائي 
  ديتي ہے ؟

  مسلمانوں کے ذريعے واليت کا تجربہ: 
يت کا تجربہ کريں، طول تاريخ ميں کچھ ايسے لوگ رہے ہيں جنہوں نے اس کا تجربہ نہيں ہم مسلمانوں کو چاہيے کہ وال

ہونے ديا، آخر يہ کون لوگ تھے؟ وہي لوگ جو نظام واليت کو اپني حکومت و اقتدار کے ليے خطره سمجھتے تھے جب کہ 
نہ ہو کہ ان کا حاکم بجائے يہ کہ  اس ميں خود لوگوں کا فائده ہے، ايسے کون سے ممالک ہوں گے ؟جن کو يہ بات پسند

شہرت پرست ، شرابخور، دنيا دار اور ثروت کي پوجا کرنے واال ہو ايک متقي،پرہيز گار،حکم خدا کي رعايت کرنے واال 
اورنيکيوں پر عملدرآمد کرنے واال انسان ہو؟ کوئي ملت و مذہب نہينجو ايسے حاکم کو پسند نہ کرتي ہو ۔واليت اسالمي يعني 

و متقي کي حکومت ايسے انسان کي حکومت جو اپني خواہشات سے دور نيک اور عمل صالح بجا التا ہے، ايسي  مومن
کونسي قوم اور کونسا ملک ہے جو اپنے نفع کو نہ چاہتے ہوں اور ايسا حاکم پسند نہ کرتے ہوں کہ جس کے تصور کے 

ہيں جو اس روشن اور نظام حکومت کي مخالفت  ساتھ ہي اس کي تصديق بھي خود بخود ہو جاتي ہے؟آخر وه کون لوگ
کرنے پر تلے ہيں؟ يہ تو معلوم ہے کہ وہي صاحبان اقتدار جو کہ خود اپنے اندر پارسائي اور مخالفت نفس کي سکت نہيں 

  پاتے اور اپني خواہشات کے مقابل ميں سر تسليم خم کئے ہوئے اس کي مخالفت کرتے ہيں۔
ے وه کون سے حکاّم ہيں جو اسالمي معيار کے مطابق حکومت کرنے کو پسند کرتے موجوده زمامداران حکومت ميں س

  ہيں؟
ہم لوگوں نے ہميشہ يہ بات دہرائي ہے اور يہ ہمارے انقالب کا حصہ ہے کہ انقالب اور نظام جمہوري اسالمي ، آج کي غير 

ي وجہ ہے کہ دنياکي حکومتيں اس اسالمي او رضد اسالمي سلطنتوں اور عالمي حکومتوں کے خالف ايک چيلنج ہے يہ
انقالب اور اسالم،اور اس حکومت کي مخالف ہيں،کيونکہ دنيا کي آمرانہ اور جارحانہ، حکومتوں پر اس انقالب نے سواليہ 

  نشان لگا ديا ہے!۔
خود جيسا کہ آپ حکومتوں کے مابين سياسي ارتباطات اور لوگوں کے درميان حکومتوں کے رابطے کي حالت و کيفيت کو 

مالحظہ کر رہے ہيں ہمارا تمّدن اور ہماري ثقافت دنيا کي مسلط شده ثقافت و تمّدن سے بالکل الگ تھلگ ايک مستقل تمّدن 
  ہے ۔

  واليت اسالمي، اقوام عالم کے لئے سعادت کا راستہ: 
بصورت، پر جاذب اور جو چيزيں اصل واليت اسالم سے حاصل ہوتي ہيں، کس قدر انسانوں کے ليے مفيد ہيں اور کتني خو

پرکشش ہيں۔ دنيا کا کوئي شخص بھي ہمارے ملک کو جس زاويے سے بھي ديکھنا چاہے ديکھے وہي ساري چيزيں جو 
سال کي مدت ميں  ١٢، باره ١٠کي زندگي ميں موجود تھيں اور وہي ساري باتيں جس سے يہ قوم دس ٢حضرت امام خميني 

يت کا معني، ميرے عرض کرنے کا مطلب يہ ہے کہ اگر اقوام عالم ان اديان و مانوس رہي ہے، دکھائي ديں گي، يہ ہے وال
مذاہب کہ جس کے زير سايہ زندگي بسر کر رہے ہيں اس سے ہٹ کر سعادت و خوش بختي کي راه تالش کرنا چاہتے ہيں تو 

شرے ہي ميں عملي ہو سکتي انھيں واليت اسالمي کي طرف پلٹنا ہوگا۔البتہ يہ مکمل اسالمي واليت محض ايک اسالمي معا
ہے اس ليے کہ اسالمي قدروں کي بنياد پر واليت ، عدالت اسالمي ، علم اسالمي اور دين اسالمي کو ہي کہتے ہيں جو 

نامکمل اور ناقص انداز ميں سارے معاشروں اور اقوام و ملل کے يہاں قابل تصور ہے۔ ليکن اگر کسي کو حقيقي رہبر اور 
ں تو پھر ان لوگوں کے پيچھے بھٹکنے کي ضرورت نہيں ہے کہ جن کا سرمايہ دار حضرات بحيثيت حاکم بنانا چاہتے ہي

ليڈر تعارف کراتے پھرتے ہيں بلکہ کسي پارسا، متقي، اور دنيا سے بے رغبت ترين انسان کي تالش کرني ہوگي ،جو اقتدار 
کي فالح و بہبود اورا س کي اصالح کي خاطر اور حکومت کو اپنے ذاتي مفاد سے الگ ہو کر عوام الناس اور معاشرے 

چاہتا ہے يہ ہے ايک اسالمي واليت کا خاکہ کہ جس سے دنيا کي نام نہاد جمہوري حکومتيں بے بہره ہيں، يہ توصرف اسالم 
  کي برکتوں کا ثمر ہے۔

ہيں ايک خود مفہوم واليت،  جداگانہ مفہوم ٢اسي ليے ابتدائے انقالب سے يہي عنواِن واليت ، اور واليت فقيہ آپس ميں دو 
دوسرے يہ کہ يہ واليت ايک فقيہ اور دين شناس اور عالم دين سے مختص ہے۔ايسے افراد کي جانب سے شّدت سے بڑھ 

رہي ہے جو اسالمي قدروں کي بنائ پر ايک کامل حاکميت کو برداشت کرنے کي قوت و طاقت نہيں رکھتے تھے اگرچہ آج 
ميرالمومنين عليہ السالم کي پاکيزه زندگي اور ان کي مختصر سي خالفت و حکومت اور غدير بھي يہي صورتحال ہے يہ تو ا

(ہمارے ملک کے)لوگ اس راستے کو پہچانتے ہيں۔(   )١و اسالم کي برکتوں کا نتيجہ ہے جو آج الحمد
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..............  

 ١٨٩،ص۔٧۔حديث واليت،ج١

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  شجاعت حضرت علي عليہ السالم : 
تقريباً چوده سو سال ہو رہے ہيں حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے بارے ميں بولنے والے لکھنے والے، متفکرين 

،شعرائ مرثيہ سرا ، نوحہ خواں اور قصيده گو حضرات وه مسلم ہو يا غير مسلم ، شيعہ ہوں يا غير شيعہ کچھ نہ کچھ کہتے 
  اور لکھتے

  سلسلے ميں يہ لوگ لکھتے اور بولتے رہيں گے۔ رہے ہيں اور اسي طرح تا ابد آپ کے
مگر اس قدر آپ کے فضائل و مناقب کے باب گسترده اور وسيع ہيں کہ آپ کے جس پہلو کو بھي بياں کيا جائے آخر کار 
  انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ پھر بھي ابھي بھي آپ کے وسيع وجود مبارک کے سلسلہ ميں بہت کچھ ره گيا ہے...!

يں يہ سوچ رہا تھا کہ اگر ميں فضائل و مناقب اميرالمومنين عليہ السالم کو نسبتاً جامع طور پر پيش کرنے کي کوشش آج م
کروں تو مجھے کہاں سے آغاز سخن کرنا ہوگا، البتہ آپ کے جوہر ملکوتي اور وجود حقيقي کہ جو آپ کا الہٰي وجود 

س تک ہم جيسے لوگوں کي رسائي بھي نہيں ہے بلکہ ميري مراد ہے۔ميں اس کے بارے ميں نہيں عرض کر رہا ہوں کہ ج
آپ کے وسيع وجود کا وه حصہ ہے کہ جس تک پہنچنا ممکن ہے اور اس کے بارے ميں غور و فکر کيا جا سکتا ہے بلکہ 

ممکن نہيں آپ کو زندگي کے ليے نمونہ بنايا جا سکتا ہے۔پھر مجھے احساس ہو ا کہ يہ بھي، ايک خطبہ يا ايک گھنٹہ ميں 
) جس طرف سے بھي وارد ١‘‘(ال ہوا سجر من اي النواحي اتيتہہ’’ اس ليے کہ آپ کي شخصيت کے تہہ در تہہ پہلو ہيں،

ہوئے فضائل و مناقب کا ايک سمندر ہے اس ليے کوئي مختصر جامع تصور مخاطب کے حوالے نہيں کيا جاسکتا کہ کہا 
  جائے: يہ ہيں اميرالمومنين عليہ السالم ۔

لبتہ يہ ممکن ہے کہ آپ کے مختلف پہلوؤں کو اپني فکر و ہمت کے مطابق پيش کر سکوں اور ميں نے جب اس لحاظ سے ا
کي تعبير روايات ميں بھي وارد ہوئي ہيں ۔اور  ١٠٠سو صفات ۔کہ يہي سو  ١٠٠تھوڑاسوچا تو ديکھا شايد آپ کي ذات ميں 

آپ کي روحاني ومعنوي خصوصيات ہوں جيسے آپ کا علم، تقوٰي خصوصيات کو تالش کيا جا سکتا ہے وه چاہے  ١٠٠سو 
زہد حلم و صبر کہ يہ سب کے سب انسان کے نفساني اور معنوي خصال وجمال ميں سے ہيں يا رفتار و عمل جيسے 

م اسالمي و اميرالمومنين عليہ السالم بحيثيت باپ، بحيثيت شوہر يا بحيثيت ايک باشنده، سپاہي و مجاہد ، سپہ ساالر جنگ، حاک
بحيثيت خليفہ وقت يا پھر لوگوں کے ساتھ تواضع و انکساري کے ساتھ پيش آنا، آپ کا بعنوان ايک ماضي ، عادل اور مدبر 

خصوصيات کو شمار کيا جا سکتا ہے اور اگر کوئي انہيں  ١٠٠کہ شايد اس طرح حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کي سو 
ز ميں ايک جامع بيان پيش کر سکے تو گويا اس نے حضرت اميرالمومنين کا ايک مکمل صفات کو لے کر گويا اور رسا اندا

مگراجمالي خاکہ لوگوں کے سامنے پيش کيا ہے، مگر ان صفات کا دائره اس قدر وسيع اور دامن گسترده ہے کہ ہر ايک 
  صفت کے ليے کم از کم ايک کتاب درکار ہے۔
ايمان کو پورا مدنظر رکھيں؟۔ البتہ ميں جس خصوصيت کو يہاں بيان کرنا  مثال کے طور پر حضرت علي عليہ السالم کے

  چاہتا ہوں وه ايمان کے عالوه ايک دوسري خصوصيت ہے جس کو ميں بعد ميں بيان کروں گا۔
بہرحال آپ ايک مومن کامل تھے يعني ايک فکر، ايک عقيده اور ايک ايمان يہ آپکے وجود مبارک ميں راسخ تھا ذرا آپ اب 

ود ہي بتائيے کہ آخر کس کے ايمان سے حضرت عليہ السالم کے ايمان کا موازنہ کيا جائے کہ عظمت ايمان اميرالمومنين خ
)يعني اگر غيب کے سارے 2‘‘(لو کشف الغطائ ما ازددُت يقينا ’’ عليہ السالم کا اندازه لگايا جا سکے، خود وه فرماتے ہين 

وند، فرشتگان الہٰي، جہنم اور وه تمام باتيں جيسے دين النے والے بعنوان غيب بيان پردے ہٹا ديے جائيں مراد ذات مقدس خدا
  کر چکے ہيں۔ اور ميں اپني انہي آنکھوں سے ان سب کا مطالعہ کروں تو ميرے يقين ميں کوئي اضافہ نہيں ہوگا!
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نکھوں سے ديکھا ہے! يہ ہے آپ گويا آپ کا يقين اس کے يقين کے مانند ہے کہ جس نے ان ساري چيزوں کو اپني ظاہر ي آ
اگر ساري مخلوقات کے ايمان کو ترازو کے ايک پلڑے ميں ’’کا ايمان اور اس کا ُرتبہ ومقام کہ ايک عرب شاعر کہتا ہے 

رکھ ديا جائے اور ايمان علي عليہ السالم کوترازو کے دوسرے پلڑے ميں رکھ ديا جائے تو پھر بھي علي عليہ السالم کے 
نا ممکن نہيں ہے!يا آپ کے سابق االسالم ہونے کو ہي لے ليجئے کہ نوجواني اور کمسني ہي سے خدا پر ايمان ايمان کو تول

الئے اورا س راستہ کو دل و جان سے قبول کر ليا اور آخر عمر تک اس پر ثابت قدم رہے ، جو ايک عظيم اور وسيع 
  يں بيان کيا جاسکتا!۔پہلووں کو اپنے اندر سميٹے ہوئے ہے کہ جسے ايک کلمہ ميں نہ

ہم لوگوں نے بہت سے بزرگوں کو ديکھا ہے يا آپ کے بارے ميں کتابوں ميں پڑھا ہے کہ انسان جب امير المومنين عليہ 
  السالم کي شخصيت کے بارے ميں تصور کرتا ہے تو خود کو ان کے مقابل حقير و ذليل پاتا ہے۔

ي،زحل يا مريخ کو ديکھے مگر اسکے باوجود اندربہت نورانيت اور جيسے کہ کوئي آسمان ميں،چاند،ستاره، زہره ،مشتر
چمک پائي جاتي ہے وه اپني جگہ بہت بڑے ہيں مگر اس کے باوجود ہماري نزديک ديکھنے والي آنکھيں،اپني کمزوري و 

اره جن کو ٹيلي ضعف کي وجہ سے يہ اندازه نہينلگا سکتيں کہ مثالً ستاره ،مشتري، يا زھره ميں کيا فرق ہے ، يا وه ست
اسکوپ کي مدد سے ديکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اندرکئي ملين نوري سالوں کا ايک دوسرے کے درميان 

فاصلہ پايا جاتا ہے، ہم نہيں ديکھ سکتے جب کہ دونوں ستاروں ميں اور ہماري آنکھيں آسمان ميں ان دونوں کو تاحد نظر 
کہاں! اور اسي طرح چونکہ ہم لوگ عظمتوں سے کوسوں دور ہيں حضرت اميرالمومنين  ديکھتيں ہيں،مگر يہ کہاں اور وه

عليہ السالم اور ديگر تاريخ بشريت يا تاريخ اسالم کے اکابرين، بزرگان اعظم کے درميان تاريخ بشريت يا تاريخ اسالم کہ 
ہ سے موازنہ کرنے پر قدرت و طاقت نہيں جن کا کتابوں اور دنيائے علم يا ديگر ميدانوں ميں سراغ ملتا ہے صحيح طريق
  رکھتے حقيقتاً،ذات اميرالمومنين عليہ السالم ايک حيرت انگيز شخصيت ہے!

مشکل تويہاں پيش آتي ہے،کہ ہم اور آپ شيعہ علي ابن ابي طالب ہونے کي حيثيت سے انکے پيروکہے جاتے ہيں؛اور اگر ہم
ہوں تو پھر اپني شناخت مجروح ہونے لگتي ہے اس ليے کہ جو آپ کي ذات گرامي کے مختلف پہلوؤں سے واقف نہ 

بن کر رہنا چاہتے ہيناور ہم ‘‘ علوي’’دعويدار محبت نہيں ہے اس ميں اور ہم ميں فرق ہے اور چونکہ ہم دعويدار ہيں ہم 
اور غير شيعہ مسلمان چاہتے ہيں کہ ہمارا معاشره،علوي معاشره کہالئے لہذا ہم شيعان علي عليہ السالم سے پہلے درجہ ميں 

دوسرے درجہ ميں اس مشکل سے بہرحال روبرو ہيں اس ليے کہ سبھي علي عليہ السالم کو مانتے ہيں فقط فرق يہ ہے کہ ہم
  شيعہ علي ابن ابي طالب عليہ السالم سے ايک خاص عقيدت و احترام رکھتے ہيں۔

  شجاعت ايک عظيم اور تعميري صفت: 
السالم کي جس خصوصيت کو بيان کرنا چاہتا ہوں وه ہے آپ کي شجاعت۔ خود شجاعت ايک بہت  آج ميں اميرالمومنين عليہ

عظيم اور تعميري صفت ہے اسي صفت کي وجہ سے انسان خطرات سے بے خوف ہو کر ميدان جنگ ميں کود پڑتا ہے جس
  کے نتيجہ ميں دشمن پر غلبہ حاصل کر ليتا ہے۔

ايک معني ہيں،مگر ميدان جنگ کے عالوه ديگر اور ميدانوں ميں بھي يہ صفت  عام لوگوں کي نگاه ميں شجاعت کے يہي
بہت اہميت رکھتي ہے ۔جيسے حق و باطل سے ٹکراو کے وقت خود زندگي ميں معرفت کے ميدان ميں حقائق کي دو ٹوک 

ضرورت توضيح کي ضرورت کے وقت اور زندگي کے ديگر ميدان،جہاں انسان کو اپنے موقف کي وضاحت کرنے کي 
  پڑتي ہے اس صفت کا ہونا الزمي ہے۔

يہاں پر شجاعت اپنا اثر دکھاتي ہے ، کہ جب ايک بہادر و شجاع انسان حق کو پہچان جاتا ہے اور پھر اس کي پيروي کرتا 
 ہے پھر اُس راستہ مين بيجا شرم و حيا ئ اور خود غرضي وغيره کو آڑے نہيں آنے ديتا۔ يہ ہے حقيقي شجاع اور بہادر کہ

دشمن يا مخالفت کي ظاہري قوت و طاقت اس کے ليے رکاوٹ نہيں بن پاتي اور کبھي کبھي شجاع بن کر ابھرنے والے بعض
لوگوں کي شجاعت کي قلعي(خصوصاً يہ افراد اگر معاشرے ميں کسي پوسٹ و منصب کے حامل ہوتے ہيں)بھي کھل جاتي 

  شجاعت اس جيسي صفت کا نام ہے۔ہے اور وه شجاع ہونے کے بجائے بزدل ثابت ہوتے ہيں ، 
کبھي کبھي يہ بھي ہوتا ہے کہ ايک مّسلم حق کسي شخص کي بزدلي کي وجہ سے ناحق بن جاتا ہے يا ايک باطل کہ جس 

کے بارے ميں کسي کو جرآت اظہار کرنا چاےئے تھا، خود حق کا سوانگ بھر ليتا ہے اسے اخالقي شجاعت اجتماعي 
ہادري سے تعبير کرتے ہيں کہ جو ميدان جنگ کي شجاعت سے بھي ايک بلند و باال قسم کي جرآت اور زندگي ميں ہمت و ب

  شجاعت ہے۔
اميرالمومنين عليہ السالم ميدان جنگ کے ليے بے بديل بہادر و شجاع تھے ہر گز کبھي بھي اپنے دشمن کو پشت نہيں دکھائي

صے مشہور ہيں کہ جہاں پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ ،يہ کوئي معمولي بات نہيں ہے آپ کے بارے ميں جنگ خندق کے ق
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وسلم کے صحابياپني جگہ پر آنے والے نمائنده کفر سے لرز رہے تھے اور آپ آگے بڑھے ، بدر و احد فتح خيبر و خندق و 
اس ميں حنين وغيره جس جنگ کو بھي آپ اٹھا کر ديکھ ليں علي عليہ السالم کي شجاعت کا سکہ چلتا ہوا نظر آتا ہے جب کہ

سال سے زياده عمر نہيں  ٣٠،تيس  ٢٥سال يا بعض ميں پچيس  ٢٤سے بعض وه جنگيں بھي ہيں جس ميں آپ کل چوبيس 
سالہ جوان نے اپني شجاعت و بہادري کے بل بوتے پر جنگ کے ميدان ميں اسالم کي  ٢٨، ٢٧رکھتے تھے گويا ايک 

  ہي ميدان جنگ ميں آپ کي شجاعت و بہادري کي داستان۔کاميابي و کامراني کيسے کيسے گل کھالئے ہيں ،يہ تو ر
مگر ميں يہاں اميرالمومنين عليہ السالم کي خدمت ميں عرض کروں گا کہ اے عظيم و بزرگ و االعلي عليہ السالم ، اے 

محبوب خدا، آپ کي زندگي اور ميدان زندگي کي شجاعت ميدان جنگ کي شجاعت سے کہيں ارفع و اعلٰي دکھائي ديتي 
ے،مگر کب سے؟ نوجواني سے ۔آپ يہي سابق االسالم ہونے کو ہي لے ليجئے ۔آپ نے ايسے پر آشوب ماحول ميں دعوت ہ

پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کو قبول کيا کہ جب سبھي آپ کي دعوت کو ٹھکرا رہے تھے اور کوئي جرآت و ہمت نہيں 
لي هللا عليہ وآلہ وسلم کا قبول کر لينا خود اپني جگہ ايک شجاعانہ کرتا تھا کہ اس دعوت کو قبول کرے اور دعوت پيغمبر ص

عمل ہے البتہ ايک ہي واقعہ ممکن ہے مختلف زاويوں سے ديکھا جائے اور اس واقعہ ميں مختلف پہلو پائے جاتے ہوں مگر 
  يہاں پر آپ کي شجاعت و بہادري کو پيش نظر رکھتے ہوئے ميں نے اس واقعے کو پيش کيا ہے۔

اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے کو ايک ايسا پيغام دے رہے ہيں جو اس معاشرے پر قابض اسباب و عوامل  نبي
کے بالکل برخالف ہے، لوگوں کي جہالت، نخوت و کدورت اشرافيت، ان کے طبقاتي اور مادي منافع و مصلحتينيہ ساري 

ب کوئي بتائے کہ ايک ايسے معاشرے ميں ايسے پيغام کي کيا چيزيں اس پيغام کے برخالف اور اس کي ضد ہيں ذرا ا
  ضمانت ہے؟۔

) پر عمل کرتے ہيں اور وقت کے يہ مستکبرين نخوت و غرور کا ٢١٤(شعرائ‘‘ و انذر عشيرتک اال قربين’’ ابتداً آپ آيۃ 
پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ مکمل مظاہره کرتے ہوئے ہر حرف حق کا تمسخراڑاتے ہيناسکے باوجود کہ دعوت دينے واال يہ (

وسلم) خود انھيں کے جسم و تن کا ايک ٹکڑا ہے ۔جب کہ يہ وہي لوگ ہيں جو خاندان کے ہيں اور ان کے اندر رگ حميت و 
عصبيت پھڑک رہي ہے جو کبھي کبھي ايک دو نہيں دس سال تک تنہا خانداني ناطے اور رشتہ داري کي وجہ سے دشمن 

تھے! مگر يہاں (ذوالعشيره) ميں جب ان کے خاندان کے ايک شخص نے اس مشعل کو اپنے سے برسر پيکار رہا کرتے 
ہاتھوں ميں لے کر بلند کيا تو ان لوگوں نے اپني آنکھيں بند کرليں، اپنے منہ پھير ليے۔ بے اعتنائي سے کام ليا اھانت وتحقير 

  کي اور صرف مذاق اڑايا!
سے خطاب کرکے کہتا ہے اے ميرے ابن عم ميں آپ پر ايمان التا ہوں، البتہ آپ ايسے موقع پر يہ نوجوان اٹھا اور پيغمبر 

پہلے ايمان ال چکے تھے يہاں صرف اس ايمان کا اعالن کر رہے ہيں اور حضرت اميرالمومنين عليہ السالم ان مومنوں ميں 
ايمان ڈھکا چھپا نہيں تھا۔ جب کہ سالہ مکے کي زندگي ميں ہرگز آپ کا  ١٣سے ہيں کہ ابتدائي چند دنوں کے عالوه تيره 

سارے مسلمان چند سالوں تک اپنے ايمان کو چھپائے ہوئے تھے مگر يہ سب جانتے تھے کہ اميرالمومنين علي (عليہ السالم)
  ابتدائ ہي سے آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم پر ايمان ال چکے ہيں لہذا کسي پر بھي آپ کا ايمان پوشيده نہيں تھا۔

اپنے ذہنوں ميں اس کا صحيح طورپر تصورکريں،کہ پڑوسي توہين کر رہے ہيں،معاشرے کے بڑے بڑے اشخاص  ذرا آپ
تحقير و تذليل کر رہے ہيں، شاعر،خطيب ، ثرو ت مند سب کے سب مذاق اڑا رہے ہيں،پست و ذليل اور بے مايہ ہر ايک 

کے درميان تن تنہا ايک کوه محکم کي طرح ثابت و  توہين آميز القاب سے پکار رہا ہے اور ايک انسان اس طوفان حوادث
  استوار کھڑا ہوا ببانگ دہل يہ اعالن کر رہا ہے۔

يہ اميرالمومنين عليہ السالم کي منطق تھي۔يعني منطق شجاعت اس ميں کوئي مبالغہ نہيں ہے کہ آپ کي پوري زندگي اور آپ 
يہي منطق کار فرما رہي۔اگر آپ نظر دوڑائيں تو يہي چيز سال سے کم تھي)ميں ہميشہ  ٥کي حکومت (کہ جس کي مدت پانچ 

روز اول اور يہي بيعت کے وقت بھي دکھائي ديتي ہے يہاں تک کہ آپ کي خالفت سے قبل جو بيت المال کا غلط مصرف ہو 
سہ جوميري خالفت وغيره ۔۔۔ بخدا وه پي‘‘ وهللا لو وجدتہ تزوج بہ النسائ ملک بہ االمام’’ چکا تھا اس کے بارے ميں فرمايا:

سے پہلے ناحق کسي کو ديا گيا ہے چاہے وه عورتوں کي مہر قرار دے ديا گيا ہو يا اس سے کنيزيں خريدي گئي ہوں يا اس 
سے شادياں رچائي گئي ہوں ہر حالت ميں اسے بھي بيت المال ميں لوٹا کر رہوں گا! اور تنہا کہا ہي نہيں بلکہ سختي سے اس

  جس کے نتيجہ ميں دشمني کا ايک سيالب آپکے حق ميں امنڈ پڑا! پر عمل کرنا شروع کيا
کيا اس سے بڑھ کر بھي کوئي شجاعت ہو سکتي ہے؟ سخت اورضدي ترين افراد کے مقابل اٹھ کھڑے ہونا، ايسے لوگوں 

دولت و  کے خالف عدالت کي آواز اٹھانا جو معاشرے ميں نام نمود رکھتے تھے ان سے مقابلہ کيا جو شام کي پٹي ہوئي
ثروت کي مدد سے ہزاروں سپاہيوں کو آپ کے خالف ورغال سکتے تھے، مگر جب خدا کے راستے کو اچھي طرح 

تشخيص دے ديا تو پھر کسي کي کوئي پرواه نہ کي، يہ ہے شجاعت علي عليہ السالم۔ کيا تو ايسے شخص سے دشمني رکھتا 
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  د و برتر ہے؟!ہے جس کا ايک جرآت مندانہ اقدام دنيا و مافيہا سے بلن
يہ وه بزرگ اميرالمومنين عليہ السالم ہيں، يہ وه تاريخ ميں چمکنے والے علي عليہ السالم ہيں۔وه خورشيد جو صديوں چمکتا 

رہا اور روز بروز درخشنده تر ہوتا جا رہا ہے۔جہاں جہاں بھي جوہر انساني کا مظاہره ضروري تھا۔يہ بزگوار وہاں وہاں 
ال تستوحشوا في طريق الھدٰي ’’ہ کوئي اور نہ رہا ہو مگر يہ موجود تھے آپ کا ہي يہ فرمان تھا موجود تھے چاہے اس جگ

اور خود آپ ‘‘ راه ہدايت ميں ساتھيوں کي کمي سے خوف و ہراس کو اپنے دل ميں جگہ بھي نہ دو’’ ) ترجمہ3‘‘(لقلّۃ اھلہ
رف اس ليے کہ تم اقليت ميں ہو، چونکہ دنيا کے بھي اسي طرح تھے يعني جب تم نے صحيح راستے کو پا ليا ہے تو ص

سارے لوگ تم کو توجہ کي نگاه سے ديکھتے ہيں چونکہ دنيا کي اکثريت تمہارے راستے کو قبول نہيں رکھتي و حشت نہ 
کرو اس راستے کو ترک نہ کرو بلکہ اپنے پورے وجود سميت اس راستے پر چل پڑو۔يہاں سب سے پہلے جس نے اٹھ کر 

اے رسول خدا ميں آپ کے ہاتھ پر بيعت کرتا ہوں ’’ هللا عليہ وآلہ وسلم کي آواز پر لبيک کہي اور عرض کيا  حضرت صلي
کوئي اور نہيں يہي نوجوان تھا! ايک بيس ،پچيس سالہ جوان نے اپنے ہاتھ بڑھا دئے اور کہتا ہے ميں آپ کے ہاتھ پر مو ت 

عد دوسرے مسلمانوں ميں بھي جرآت پيد اہوئي يکے بعد ديگرے تک کي بيعت کرتا ہوں۔آپ کے اس شجاعانہ عمل کے ب
) ١٨لقد رضي هللا عن المومنين اذيبا يعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبھم۔،،(فتح ’’ لوگ بيعت کے ليے اٹھ کھڑے ہوئے

مظاہرے کا وقت  اسے شجاعت کہتے ہيں ۔پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں جہاں جہاں بھي انساني جوہر کے
  آتا تھا آپ کي ذات واالصفات سامنے ہوتي تھي ہر مشکل کام ميں پيش پيش رہا کرتے تھے!

ايک دن ايک شخص عبدهللا بن عمر کے پاس آکر کہتا ہے! ميں علي عليہ السالم سے دشمني رکھتا ہوں۔جيسے اس کا خيال 
يان سے عبدهللا بن عمر کو خوش کرنا چاہتا تھا ۔عمر کے بيٹے تھا کہ يہ لوگ آپس ميں خانداني دشمن ہيں شايد وه اپنے اس ب

فقال ابغضک هللا!فبغض و يحک اجالً’’ خد اتم کودشمن رکھے، اصل عبارت يہ ہے ‘‘ ابغضک هللا’’ عبدهللا نے اس سے کہا،
ور تاحيات اس پر قائم ميں نے خدا اور اس کے راستے کو پہچان ليا ہے ا)’’ 4‘‘(سابقۃ من سوابقہ خير من الدنيا بما فيھا

  يہ ہے شجاعت اسے کہتے ہيں ہمت ۔‘‘ رہونگا

  زندگي کے تمام مراحل ميں شجاعت: 
اميرالمومنين عليہ السالم کي زندگي کے تمام مراحل ميں يہي شجاعت نظر آتي ہے مکے ميں يہي شجاعت تھي، مدينے اور 

جاعت تھي، حضور اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم،نے حضوراکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے بيعت کرتے وقت يہي ش
مختلف مناسبتوں سے مکرراً بيعت لي اس ميں سے ايک بيعت جو شايد سخت ترين بيعت تھي، حديبيہ کے موقع پر بيعت 

الشجره۔بيعت رضوان ۔ہے جيسا کہ سارے مورخين نے لکھا ہے کہ جب معاملہ ذرا سخت ہو گيا اور حضرت صلي هللا عليہ 
سے کچھ زياده اصحاب جو آپ کے اطراف ميں تھے سب کو جمع کيا اور ان سے  ١٠٠٠ہ وسلم نے اپنے ايک ہزاروآل

خطاب کرتے ہوئے فرمايا: ميں تم لوگوں سے موت پر بيعت ليتا ہوں ،کہ تم ميدان جنگ سے ہرگز فرار نہيں کرو گے! اور 
  يا پھر کاميابي تمہارا نصيب ہو۔ اس قدر تم کو جنگ کرنا ہے کہ يا تو اس راه ميں قتل ہو جاو

ميرا خيال ہے کہ حضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے سوائے اس موقع کے کہيں اور اس قدر سخت انداز ميں اصحاب سے 
بيعت نہيں لي ہے ظاہر ہے کہ اس مجمع ميں ہر قسم کے لوگ موجود تھے، سست ايمان بلکہ منافق صفت نيز اس بيعت ميں 

تاريخ ميں نام تک مذکور ہينوغيره سب کچھ ظاہري اور غير واقعي تھا، تنہا دين کي طرف لوگوں کي  شامل تھے! جب کہ
تحريک و تشويش ايک عمومي اور واقعي شي تھي کہ جسے بغض و نفرت آميز نگاه سے ديکھا جاتا تھا اور اس تحريک 

ور احساس بھي ملک کے گوشہ و کنار ميں کے مقابلے ميں ذرا پھيکے رنگ و بو کے ساتھ وطن پرستي کے نام پر ايک ا
دکھائي دے رہا تھا۔اور قوم کے ليے اس قسم کي صورتحال پيدا کر دي تھي پھر آپ نے ہي بنيادي اور اساسي اقدام کر کے 

  قوم کي ہر چيز کو از سر نو تعمير کيا ہے ۔
رہي ہيں،لوگوں کي شخصيتيں،ان کے  آج اس حکومت ميں علم و صنعت، يونيورسٹي کي تعليم، وغيره سب ارتقائ حاصل کر
  خياالت ،رشد و نمو پا رہے ہيں،آزادي اپنے حقيقي معني و مفہوم ميں ترقي پا رہي ہے۔

اس قوم کي تحريک آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ رہي ہے کہ اب دنيا ميں خود اس کے خريدار پيدا ہونے لگے ہيں، کل تک 
اس کي طرف توجہ کرتے مگر آج اس کے برعکس ہے، آج آپ ايک اہم قوم ملت ايران اس پوزيشن ميں نہيں تھي کہ لوگ 

کي حيثيت رکھتے ہيں آپ کي رائے آپ کي حمايت آپ کي ممانٰعت اہميت رکھتي ہے آپ نے ايک مسئلے کي مخالفت کي ہے
ائي دے جائے تو وه ابھي تک دنيا مينکسي بھي عالقے ميں يا کسي کوه و صحرا ميں بھي کسي ايراني کو امريکا نواز دکھ

  لوگ اس کے سائے تک کو تير باران کرنے کے لئے تيار ہيں۔!
اس ملک ميں ايک دن قوم و ملت کي کوئي حيثيت نہيں تھي،ان کو حق رائے دہي حاصل نہيں تھا،انتخابات اور پارليمنٹ کا 
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کوئي حيثيت نہيں رکھتا تھا، اتہ پتہ بھي نہيں تھاملک ميں جو کچھ بھي تھا وه سب غير واقعي اور بناوٹ سے زياده، 
حقيقتاًپہلوي بادشاہت کا زمانہ عجيب و غريب زمانہ تھا بالکل اسي طرح کہ جيسے کوئي بڑے سے ہال ميں ايک بہت بڑا 

کارخانہ لگائے اور ديکھنے واال اس کي عظمت ،بزرگي سے متاثر ہوئے بغير نہ ره سکے۔مگر جب اس کے نزديک سے 
تہ چلے کہ اس کي ساري چيزيں، پالسٹک کا ايک بازيچہ ہے يا مثالً کوئي شخص ايک بلند و اس کا نظاره کرے تو اسے پ

باال عمارت بنائے کہ دور سے ديکھنے والے کو وه ايک عظيم محل لگے مگر جب وه اس کے نزديک جانے سے تو ايسے 
  معلوم ہو کہ يہ تو برف سے بنا ہوا ہے ايک محل ہے۔

ي چيزيں غير حقيقي تھيں، يونيورسٹي، روشن خيال طبقہ ،روزنامہ، مجاّلت، پارليمنٹ، بالکل اسي طرح اس ملک کي سار
حکومت ميں رکاوٹ بننے والي ايک ايک چيز کم ہو گئي،اور اس طرح سے يہ لوگ اپنے مقصد کي راه ميں موجودہر 

  رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہيں!
بلکہ ہر اس مسلمان کو جو علي عليہ السالم پر ايمان رکھتا ہے اور دل سے جہاں پر ہر شيعہ علي ابن ابي طالب عليہ السالم ،

تم کو راه ہدايت ميں افراد ’’ معتقد ہے علي عليہ السالم کي شخصيت سے درس شجاعت لينا چاہتے ہيں کہ جن کا فرمان ہے
ڈرنا نہيں چاہيے احساس  دشمن کے پشت کرنے اوراس کے منہ موڑنے سے تم کو‘‘ کي کمي سے ہراساں نہيں ہونا چاہيے

تنہائي نہ کرو،دشمن کے تمسخر اور اس کے مزاق اڑانے سے تمہارے ہاتھوں ميں جو گوہر ہے ۔اس کے سلسلہ ميں 
تمہارے عقيدے ميں کوئي سستي نہ آنے پائے،اس ليے کہ تم لوگوں نے ايک عظيم کام انجام ديا ہے ايک ايسا خزانہ اپني 

لياہے،جو تمام ہونے واال نہيں ہے ،تم نے اسالم کي برکت سے آزادي حاصل کي استقالل  مملکت ميں تم لوگوں نے کشف کر
  حاصل کيا، اور شاطر طاقتوں کے پنجے سے رہائي حاصل کي ہے۔

ايک دن وه بھي تھا جب يہ مملکت و سلطنت، يہ يونيورسٹي، يہ دار الحکومت(تہران) يہ فوجي مراکز،يہ فوجي اورحفاظتي 
ادارے،اوپر سے لے کر نيچے تک سب کے سب امريکاکے ہاتھوں ميں تھے مگر آج انقالب اسالمي کي دستے،يہ حکومتي 

برکت کے نتيجہ ميں مملکت سے دور ره کر شراب سے دوري کا اور حدود الہٰي وغيره کے نفاذکا مذاق اڑاتے ہيں! کبھي 
رديد ميں پڑ جانے کا سبب بن جاتا ہے اور ان کبھي يہي تحقير و تذليل يہي مذاق اور توہين اچھے اچھوں کے لئے شک و ت

کي استقامت جواب دے جاتي ہے اور وه اپني ہم فکر جماعت کوہي ہرانے پر مجبور ہو جاتے ہيں وه کہتے ہيں آخر ہم کيا 
کريں اب سب کچھ برداشت سے باہر ہے ، اور اس وقت يہ عالمي طاقتيں اپني اس کاميابي پر چھپ چھپ کر قھقھہ مار کر 

ستي ہيں اس لئے کہ انہيں اپنے راستے ميں موجود ايک رکاوٹ کے ختم کرنے کي خوشي ہے! ان کي روش يہي ہے کہ ہن
وه ايک انقالبي تحريک يا اقدام کو اس قدر ہلکا بنا کر پيش کريں،اس کے خالف پروپيگنڈه کريں کہ آخر کار اس کے اصلي 

اس کا مذاق اڑانے لگيں! عالمي ميدان سياست ميں کچھ آپ کو ايسے چہرے دل برداشتہ ہو کر اسے واپس لے ليں! يا وه خود
چہره نظر آجائيں گے جو کل تک دشمن کے مقابل ڈٹے ہوئے تھے اور آج خود اپنے اعمال و رفتار کامذاق اڑاتے ہوئے 

ئے اُ ڑاتے تھے دکھائي ديتے ہيں جو دشمن کي ہنسي اور خوشحالي کا سبب ہے، يہ اپنے اعمال و رفتار کا مذاق صرف اسل
’’ کہ يہ صاحب بھي اپني جماعت ميں شامل ہوسکيں البتہ وه عالمي طاقتيں اس کي تشويش بھي کرتي ہيں اور کہتي ہيں 

آپ کس قدر متمدن ہيں اور يہ صاحب بھي خوشحال ہوتے ہيں مگر يہ جو کچھ بھي پيش آيا ہے حقيقتاً ان سياسي ‘‘ سبحان هللا
نظام حکومت کو چاہتے ہيں بروئے کار لے آتے ہيں اور جس نظام کو چاہتے ہيں ختم کر بازيگروں کي راه ہے کہ جس 

ديتے ہيں ! آج يہي مکارو دغا باز و فريب کار عالمي طاقتيں پوري طرح ،جمہوري اسالمي کي طرف متوجہ ہيں اور ان کي 
مذاق اڑائيں،انہيں شک و شبہ ميں  ايک سياست يہ ہے کہ وه کسي نہ کسي طرح سے جمہوري اسالمي اور ايراني عوام کا

ڈاليں ! اور انہيں يہ پڑھائيں کہ تم لوگ جو بين االقوامي عرفيات کے خالف ہو کر اپني سياست و حکومت چال رہے ہو غلطي
کر رہے ہو۔تم غلط کر رہے ہو جو عالمي سياست اور امريکي بين االقوامي پاليسيوں کو نظر انداز کر رہے ہيں ،وه مسئلہ 

ين ہو يا پھر مسئلہ بوسنيا، يا ديگر اسالمي مسائل وغيره اور جو تم دوسروں کي آواز سے آواز نہيں مالتے غلط کر فلسط
  رہے ہو تم کو تو دنيا والوں کے ساتھ ہونا چاہيے ۔

ان آج کي سياست يہ ہے اور آج کي ہي نہيں بلکہ ابتدائے انقالب سے ان کي سياست يہي تھي کہ ايراني قوم کے ذمہ دار
مملکت اور ہر وه شخص جو ان کا واقعي مخالف ہے اس کامذاق اڑائيں اسے زياده سے زياده شک و ترديد ميں ڈاليں اور 
جس کام سے بھي انہيں زياده نقصان پہنچنے کا خطره محسوس ہو اس کا زياده سے زياده مذاق اڑائيں،عورتوں کے ساتھ 

  ماز جماعت کا مضحکہ ليکن اقتدار تسلط يہي ہے۔حسن سلوک کا مضحکہ،يونيورسٹي کا مذاق ،عبادت ن
آج ہم اور آپ اس شجاعت علوي کے ضرورتمند ہيں، ايراني عوام اس کي ضرورت مند ہے ،اس مملکت ميں جو کوئي بھي 

کسي عہدے يا منصب پر فائز ہے اسے اس صفت کي زياده ضرورت ہے، مسلمانوں کے بيت المال تک جس کي بھي رسائي 
عت و ہمت کا زياده ضرورت مند ہے آج مجموعاً ،ايراني قوم، اور فرداً فرداً ہر شخص اس شجاعت کا محتاج ہے وه اس شجا
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ہے اور جس شخص پر لوگ زياده بھروسہ رکھتے ہيناور وه لوگوں کا اطمينان مورداعتماد و اطمينان ہے دوسروں کي نسبت
  ضرورت مند ہے۔اس شجاعت علوي اور جرآت و ہمت کا زياده سے زياده محتاج و

  حضرت علي عليہ السالم کي شجاعت سے درس عمل: 
آج کي دنيا ابولہب و ابوجہل جيسے ہٹ دھرم جاہلوں کي نہيں ہے بلکہ آج دنيا کے کفّار ،معاندين،دنيا کے چاالک ترين و 

ہاتھوں ميں لئے ہوئے ہوشيارترين لوگ ہيں ايسے ہيں جو دنيا کے بڑے بڑے سياسي مسائل اور پروپگنڈه مشينري کو اپنے 
گردش کر رہے ہيں اور ديگر قوموں اور ملتوں کي تقدير بدلتے ہيں غير ملکوں ميں اپني پسند سے حکومتيں بناتے ہيں يا 

بني بنائي حکومتوں کو گرا ديتے ہيں، دنيا کو اپني گرفت ميں لئے ہوئے ہيں اس سے جس طرح چاہتے ہيں نفع اٹھاتے ہيں 
يں پھر جنگ ختم کرتے ہيں!اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں وهللا لو ان الحسن والحسين فعال ،جنگ و جدال چھيڑتے ہ

)قسم بخدا 5‘‘(مثل الذي فعلت ما کانت لھما عندي ھواده الظفرا مني با راده حتي آخذا الحق منھما و از يسح الباطل ان مظلمتھما
عليہ السالم و حسين عليہ السالم انجام ديتے تو اس سلسلے ميں ميرے  يہي فعل جو تم نے انجام ديا ہے اگر ميرے بيٹے حسن

  لئے کوئي عذرقابل قبول نہيں ہوتا! اور ان کے نفع ميں کوئي عمل سر زد نہ ہوتا يہاں تک کہ ان سے بھي حق کو لے ليتا!۔

  حضرت علي عليہ السالم کا اقتدار نفس: 
کہ حسن عليہ السالم و حسين عليہ السالم معصوم ہيں مگر پھر بھي فرماتے ہيں اميرالمومنين عليہ السالم کو بخوبي معلوم ہے

کہ اگر ان دونوں ميں سے کسي سے بھي يہ عمل ۔کہ ہر گز سرزد نہيں ہو سکتا ۔سر زد ہوجائے ،تو ميں اس سلسلے ميں ان 
کي باالدستي اور اس کا احترام  پر بھي رحم نہ کرتا،يہ بھي شجاعت ہے جو اگرچہ ايک زاويہ سے عدل بھي ہے اور قانون

بھي ہے، اس کے مختلف عنوانات ہو سکتے ہيں،مگر جس زاويے سے ميں نے اسے عرض کيا ہے وه شجاعت بھي ہے 
بلکہ يہ ايک ايسا منصب ہے جس تک ہر کس و ناکس کي رسائي نہيں البتہ تم کوشش کرو کہ اس راه ميں قدم اٹھاو اور 

يعے اپنے امام کي اتباع ميں نزديک سے نزديک تر ہو، عبدهللا بن عباس حضرت کے پارسائي و خدا کي اطاعت کے ذر
سچے چاہنے والے ہيں اور ديگر اصحاب کي نسبت آپ کے قريبي،محب،مخلص اور ہمراز بھي ہيں مگرزندگي ميں ايک 

پ کي اس خطا کو خيانت خطا آپ سے ہو گئي جس کي بنائ پر اميرالمومنين عليہ السالم نے آپ کو ايک خط لکھا جس ميں آ
سے تعبير کرتے ہوئے فرمايا کہ تم نے اپنے اس عمل سے خيانت کي ہے! والي اسالمي کي حيثيت سے ان کے خيال ميں 

کچھ دولت ان کا حق بنتي تھي اس ليے انہوں نے اپنا حق سمجھ کر اُسے لے ليا تھا اور راہي مکہ ہو گئے تھے۔ اور 
سي لغزش کي بنياد پر اس قدر سخت خط لکھا کہ اسے پڑھ کر جسم کے رونگھٹے کھڑے ہو اميرالمومنين عليہ السالم نے ا

  جاتے ہيں !۔
آخر يہ کيسا انسان ہے! يہ کيسا عظيم المرتبت شخص ہے ! کہ عبدهللا بن عباس جو کہ آپ کے چچا زاد بھائي بھي ہيں ان 

منک ال عذرن الٰي هللا فيک و ال فربنّک بسيفي الذي ال فانک ان لم تفعل ثم امکنني هللا ’’سے خطاب کر کے فرماتے ہيں
) حضرت امام سجاد عليہ السالم سے خود آپ کي عبادت اور حضرت علي عليہ السالم 6‘‘ (ماضربت بہ احداً اال دخل النائ

جناب  کي عبادت کے سلسلے ميں گفتگو چھڑ گئي،تو امام سجادعليہ السالم آب ديده ہو گئے اور فرمايا! ميں کہاں؟ اور
اميرالمومنين عليہ السالم کي ذات واال صفات کہاں؟خود امام سجادعليہ السالم کہ جنہيں زين العابدين کہا جاتا ہے، نے 

فرمايا،کيا يہ ممکن ہے کہ مثل علي عليہ السالم کوئي بننے کا دعوٰي کر سکے؟! آج تک دنيا کے بڑے بڑوں ميں بھي يہ 
ا دعوٰي کر سکيں نہ ہي ايسي کوئي فکر کرتا ہے اور نہ ہي ايسي کوئي غلطي کسي ہمت نہ ہو سکي کہ ان کے مثل ہونے ک

کے ذہن ميں آج تک خطور ہوئي کہ وه اميرالمومنين عليہ السالم کے مثل ہونے يا ان کي طرح کام کر سکنے کا دعوٰي 
ت اميرالمومنين عليہ السالم کا کرے! البتہ جو چيز اہميت کي حامل ہے وه يہ ہے کہ ،راستہ اور سمت سفر،وہي ہو جو حضر

  راستہ تھا جيسا کہ گذشتہ گفتگو کے دوران اس پر روشني ڈالي جا چکي ہے ۔
اال و ان اما مکم قداکتفٰي’’ خود آنجناب نے عثمان بن حنيف کو ايک خط کے ذريعے اپني ساده زيستي کا ذکر کرتے ہوئے کہ

) يعني ميں ضرور اس8؛(‘‘اال وانکم ال تقدرون علي ذلک’’وں فرمايا؛ )ميں اس طرح زندگي بسر کرتا ہ7‘‘(من دنياه بطمريہ
  طرح زندگي گزار رہا ہوں مگر تم خيال نہ کرنا کہ ميري طرح تم بھي ہو سکتے ہو۔

آپ کي شخصيت مجروح کرنے کے لئے حديثيں گڑھي گئيں يا آپ کے افکار و خياالت کے برخالف فکريں پيش کي گئيں 
انيوں اور دشمنيوں کے باوجود سالھا سال گذر جانے کے بعد بھي آخر کار ان اتہمات و خرافات کے مگر ان تمام زہر افش

دبيز پردوں کے پيچھے سے خود کو پھر سے پہچنوايا اور اپني شخصيت کو منوانے ميں کامياب ہو گئے،يہ تھي آپ کي 
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  شخصيت اور آپ کے اندر موجود کشش۔

  گِل گالب: 
ح کاکوئي بھي گوہر ہو جو ايک پھول کي طرح چمن انسانيت ميں ہميشہ ہميشہ کے ليے خوشبو ديتا علي عليہ السالم کي طر

ہے اور خار و کانٹے خس و خاشاک اور بدبو دار چيزيں اسے آلوده نہ کر سکيں تو اس کي قيمت ميں کبھي بھي کمي نہ آئے 
يرا ہي رہے گا اور جب بھي مٹي ہٹے گي تو وه خود گي اگر آپ ہيرے کا کوئي ٹکڑا کيچڑ ميں بھي ڈالديں تو وه بہرحال ہ

چمک کر اپنا وجود ظاہر کرے گا،تو پھر گوہر بننا ہو تو اس طرح بنيے۔ ہر مسلمان فرد پر الزم ہے کہ وه ذات علي عليہ 
ي السالم کو اپني زندگي کا نصب العين بنا کر نظروں کے سامنے رکھے اور اسي سمت زندگي کے سفر کا آغاز کرے۔کوئ

بھي دعوٰي نہيں کر سکا ہے کہ ہم علي ابن ابي طالب عليہ السالم کي طرح ہيں،خواه مخواه ان سے اور ان سے نہ کہا جائے 
کہ آخر آپ علي عليہ السالم کي طرح کيوں نہيں عمل کرتے آپ اس پر غور تو کريں ان باتوں کا کہہ دينا تو آسان ہے، مگر 

پر اس حقيقت کا خود اعتراف کر رہا ہوں کہ ايک دن ميں علي عليہ السالم کو  اس پر عمل کرنابہت مشکل ہے،ميں يہاں
نمونہ زندگي کے طور پر پيش کرتا تھا، مگر اس کي تہہ تک نہيں اترا تھا مگر آج جب مملکت اسالمي کي باگ ڈور ہم 

ہے اور اب معلوم ہوتا ہے کہ جيسے لوگوں کے ہاتھوں ميں ہے تو پھر ان باتوں کا صحيح معنوں ميں ادراک و احساس ہوتا 
  علي عليہ السالم واقعاً کتنے بزرگ و عالي مرتبت تھے!

..............  

  ١١،ص ٧۔بحاراالنوار۔ج ١
  ١٥٣،ص ٤۔بحاراالنوار، ج 2
  ٢٠١۔نہج البالغہ۔خطبہ 3
  ٢٢٧،ص٢٢۔بحاراالنوار ج 4
  ٤١۔نہج البالغہ ۔نامہ 5
  ٤١۔نہج البالغہ۔نامہ 6
  ،٤٥۔نہج البالغہ ،نامہ 7
 ٤٥۔نہج البالغہ۔نامہ 8

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  علي کي زندگي نمونہ عمل: 
اگرچہ يہ باتيں کسي خاص طبقے يا فرد سے مخصوص نہيں بلکہ سب سے متعلق ہيں مگر في الحال ميں يہ باتيں اپنے لئے 
اور ان حضرات کے لئے عرض کر رہا ہوں جو اس مملکت اسالمي ميں کسي نہ کسي عہدے پر فائز ہيں اميرالمومنين عليہ 

وجود کي برکت سے الکھوں لوگ اسالم اور حقيقت سے آشنا  السالم کي زندگي کچھ اس طرح تھي کہ آپ کي ذات اور
سو سال تک منبروں سے گالياں دي گئيں ان پر لعن و طعن  ١٠٠ہوئے،وہي اميرالمومنين عليہ السالم کہ جن کو تقريباً 

  ہوئي،ساري دنيائے اسالم ميں آپ کے خالف زہر افشاني کي گئي ۔
دو اسے تحقير کرنے دو اور جو کچھ ہمارے خالف بولنا چاہتا ہے بولنے اگردشمن مذاق اڑاتا ہے تو اسے مذاق اڑانے 

دو،آج ہمارے لئے علي عليہ السالم کي شجاعت اور باطل کے مقابل ان کي مردانگي ايک درس عظيم ہے اور ميں اپنے 
 آپ کامدد گار معززسامعين کو عمل کرنے اور اس پر مکمل توجہ کرنے کے ليے آپ سب کو نصيحت کرتا ہوں۔خدا انشاهللا

  ہے۔
ستره سالوں ميں انہي بزرگوار کے نام کا سايہ اس ملت پر چھايا ہوا تھا اور اس قوم نے ان کے انوار سے کسِبِ◌  ١٧گذشتہ 

فيض کيا اور استفاده کيا،ہم بھي اس درس سے زياده سے زياده استفاده کريں گے اور دشمن کي خواہش کے برخالف ہم اسي 
گے يہاں تک کہ انشائ هللا وه دن بھي آئے جب ہمارا پورا معاشره حقيقتاً،علوي معاشرے کي طرف آگے بڑھتے رہيں 
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  )۔١صورت اختيار کرلے(

  اميرالمومنين عليہ السالم کے ذريعے عدالت اور حدود الہٰي کا اجرائ: 
ہ جو عدل آپ کے بارے ميں ميں حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے حاالت کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے احساس ہوا ک

شہره آفاق ہے۔اگرچہ ميں گمان نہيں کرتا کہ حتي ہمارے شيعہ معاشرے اور اہم شيعوں نے بھي آپ کے اس عدل کو 
محسوس و ملموس کيا ہو۔بيشتر اس کا را بطہ ان باتوں سے ہے کہ آپ راه حق اور احکام الہٰي نافذ کرتے وقت کبھي بھي 

سي کے ذريعے اپني تعريف و تمجيد وغيره کو کوئي اہميت نہيں ديتے تھے آپ بيت المال کا رشتہ داري رفاقت و دوستي،ک
حسان بھي ثابت،جو حضرت اميرالمومنين عليہ ’’حساب کتاب ليتے وقت کسي قسم کي کوئي رو رعايت نہيں کرتے تھے 

ي کي وجہ سے حدالہٰي کے السالم کے مداح تھے اور دشمنان حضرت سے جنگوں ميں مقابلہ کيا تھا کسي خالف ورز
نے اپني ساري ‘‘ حسان ’’مستحق قرار پائے تو حضرت عليہ السالم نے فرمايا،کوئي بھي ہو يہ حد الٰہي ہے، جاري ہوگي

گذشتہ خدمتيں ايک ايک کر کے گنوائيں يا اميرالمومنين عليہ السالم ميں آپ کا مداح ہوں ميں نے آپ کي مدح و ستائش ميں 
يں وغيره وغيره ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچيں تو سہي اگر ايسي جگہ ہم ہوتے تو کيا کرتے؟ جو اتنے قصيدے کہے ہ

ميرے ذہن ميں اس وقت ہے وه يہ کہ حضرت عليہ السالم نے فرمايا: ميں ان سب باتوں کي وجہ سے حد الٰہي کو معطل نہيں 
تازيانے  ٢٠ذا شراب نوشي کي حد جاري ہوئي اور بيس کر سکتا، چوں کہ ماه رمضان ميں دن ميں شراب نوشي کي تھي لہ

حرمت رمضان توڑنے کي وجہ سے لگائے گئے۔کہ اس کے بعد وه کوفہ کو ترک کر کے معاويہ کي طرف شام چلے گئے 
  اور شايد اميرالمومنين عليہ السالم کے خالف شعر بھي کہے۔

حواريوں ميں تھے اور ايک تعبير کے مطابق اپنے سابقہ نہج البالغہ کے بيان کے مطابق ،عبدهللا بن عباس ،جو آپ کے 
اعمال و کردار کي بنياد پر آپ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے بعد آپ کي حکومت ميں دوسرے نمبر کي شخصيت 
شمار ہوتے تھے ليکن جب بصره ميں ماموريت کے دوران عبدهللا بن عباس کے بارے ميں ميں حضرت کو يہ خبر معلوم 

ي کہ انہوں نے بيجا مصارف بھي کئے ہيں تو آپ نے عبدهللا بن عباس کو خط لکھا اور اس سلسلے ميں حساب و کتاب کا ہوئ
حکم فرمايا تو انہوں نے آپ کو خط لکھا جس ميں اس بات کا شکوه کيا ،حضرت نے جواب ميں لکھا کہ ميں تم سے حساب 

کي کيا ضرورت ہے جس کي وجہ سے وه حضرت سے خفا ہو کر  مانگ رہا ہوں تم کو حساب دينا چاہيے گلے اور شکوے
کوفہ آئے بغير بصره چھوڑ کر مدينہ چلے گئے اور خود گوشہ گير ہو گئے اور علي عليہ السالم کي تائيد و تصديق سے ہاتھ

ي حکومت کھينچ ليا اور ايک دوسرا گروه ان لوگوں کا تھا جو فرصت کي تاک ميں تھے قدرت و سلطنت کے بھوکے شام ک
کے زير سايہ معاويہ کي سرکردگي ميں گھات لگائے بيٹھے ہوئے تھے اور قبائل کے بہت سے شہرت طلب، نام ونمود 

چاہنے والے،اقتدار و سلطنت کے حريص معاويہ کے دسترخوان پر لقمہ توڑنے والے علي عليہ السالم سے جنگ کر رہے 
ھي سر اٹھائے ہوئے ايک عجيب و غريب فضا بنا ئے ہوئے تھا تھے ادھر ايک مقدس مآب ،خشک و قدامت پرست گروه ب

،يہ عظيم متحده محاذ تھا جو حکومت اميرالمومنين عليہ السالم کے خالف جنگ کرنے پر تال ہوا تھا،جمہوري اسالمي کے 
رکھتي ہے قيام اور ليبرل حکومت اور بانفوذ منافقين کے زوال کے وقت جو صورتحال تھي اس صورتحال سے کافي شباہت 

جو ايران ميں جمہوري اسالمي کے قيام کے وقت اثر و رسوخ رکھنے والے (منافقين) ليبرل حکومت کے زوال کے وقت 
پيدا ہوئي تھي۔البتہ ميں ان لوگوں کا ان سے موازنہ نہيں کرنا چاہتا۔ايک وه گروه جو اميرالمومنين عليہ السالم کے زمانہ 

بڑھا تھا، روحي اعتبار سے ان کے مقابل زياده صاحب اہميت تھا، جو آج جمہوري  ميں،صدر اسالم ميں اس فضا ميں پال
اسالمي اور راه انقالب اسالمي کے مقابلے کے لئے دکھائي ديتے ہيں،ليکن مجموعي طور پر ايک صورت حال نظر آتي ہے

کي تھي ۔اگرچہ کوئي کام بھي کچھ لوگ تو پہلے سياسي طور پر نام و نمود بھي رکھتے تھے سالہا سال سياسي جنگ بھي 
نہيں کيا تھا۔اور ايک گروه وه تھا جو سابقہ طاغوتي سلطنت کے لئے عزادار تھا اور انہي کے ساتھ ميں مشرق سے وابستہ 
کميونسٹوں کے حامي اتحادي تفکر رکھنے والے بھي تھے جو مختلف ناموں اور عنوانات سے ان کے اطراف ميں کھڑے 

بھر اسالم پر ظاہري طور پر عمل کرنے والے کچھ اور لوگ بھي تھے جو بنام اسالم،مکمل  نظر آتے تھے،اور مٹھي
غيراسالمي چيزوں کو مشرق و مغرب سے جمع کر کے جھالت و التقاط کا نتيجہ پيش کر رہے تھے وہيں پر انقالب کے 

کي ٢کي مدد سے حضرت امام خميني  مخالفين کا ايک وسيع و عريض جال بھي پھيال ہوا تھا کہ جو فضل خدا اور پروردگار
علي عليہ السالم و ار تدبير و حکمت کي وجہ سے وه سب کے سب کائي کي طرح چھٹ گئے اور انھيں پوري طرح شکست 

کا بنا يا ہوا راستہ انقالب کي راه ميں واضح تر ہو کر سامنے آگيا،لہذا تاريخ کے اس بيان  ٢اٹھانا پڑي،حزب هللا ،امام خميني
جو درس عبرت ليتے ہيں وه ہے علي عليہ السالم کا راه حق و جہاد خدا ميں اٹل ہو جانا ان کا محکميت کے ساتھ سے ہم 
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  )2فيصلہ کرنا اور راه صداقت و حق ميں کسي قسم کا کوئي سمجھوتہ نہ کرنا۔(

  خدا کے کام ميں کوئي رو رعايت نہيں: 
ن عليہ السالم کے دوران دو قسم کے صحابہ اور اسالم کے بزرگ آپ ذرا مالحظہ کريں کہ خالفت و حکومت اميرالمومني

لوگ دکھائي ديتے ہيں۔کچھ تو وه لوگ جنہوں نے جيسے ہي ديکھا کہ حضرت اميرعليہ السالم زمام حکومت ہاتھ ميں لئے 
دمت تخت خالفت پر متمکن ہوئے ہيں تو وه حق کو پہچانتے ہوے آپ کي خدمت ميں اپني پوري ہستي سميت سرگرم خ

ہوگئے البتہ بعض اس شّدت کے ساتھ تو نہيں مگر پھر بھي حضرت کے ساتھ آگئے،اور کچھ وه تھے جو شک و ترديد 
تئيس سال گذر گئے انہيں کہيں شک  ٢٣کرنے لگے،جب کہ وفات حضرت نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے اب تک 

انا ’’ الفت پر بيٹھے ان کو شک ہونے لگا! بعض نے کہا الحق نہيں ہوا،اور جيسے ہي حضرت اميرعليہ السالم تخت خ
  ) تو اميرالمومنين عليہ السالم ان کے سامنے ڈٹ گئے۔3‘‘(شککنا في ھذا القتال

مسجد مدينہ ميں اميرالمومنين عليہ السالم کي بيعت کے بعد جن لوگوں نے بيعت نہيں کي تھي ان کو ايک ايک کر کے آپ 
آپ نے پوچھا تم نے کيوں بيعت نہينکي؟ کہا،يا اميرالمومنين عليہ السالم ميں دوسروں کا منتظر کے سامنے حاضر کيا گيا تو 

ہوں کہ وه بيعت کر ليں پھر ميں بھي بيعت کروں! حضرت نے کہا جاو اسي طرح ايک کے بعد دوسرے آتے گئے اور 
بھي تھے انھيں بھي ‘‘  ابن عمرعبدهللا’’حضرت نے ان سب سے عدم بيعت کا سبب دريافت کيا،انہيں بزرگوں ميں سے 

مسجد ميں اليا گيا،اميرالمومنين عليہ السالم نے سوال کيا تم نے بيعت کيوں نہيں کي؟ کچھ دير تک ہاتھ ملتے رہے پھر کچھ 
توقف کيا اور مثالً کچھ اس انداز سے کہا کہ اچھا، ٹھيک ہے! مالک اشتر جو وہاں کھٹرے ہوئے ماجرا ديکھ رہے تھے کہا 

اميرالمومنين عليہ السالم !آپ اجازت فرمائيں کہ ميں ان کا سر(جو خليفہ دّوم کے بيٹے بھي ہيں) قلم کردوں تاکہ دوسروں  يا
کو بھي اندازه ہو جائے کہ يہ کوئي شوخي اور مذاق نہيں ہے اور رو رعايت کي کوئي گنجائش نہيں ہے۔اميرالمومنين عليہ 

دو يہ شخص جواني ميں بھي بد اخالق تھا اور آج جب بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھي وہي  السالم ہنسے اور فرمايا : نہيں جانے
نے وه تاريخي جملہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم سے عرض کيا اور کہا: يا ‘‘ مالک اشتر’’حال ہے۔اس دن 

ذا اجازت ديں ميں ايک کا کام تمام کر اميرالمومنين عليہ السالم ! انھيں نہيں معلوم کہ آپ کے پاس بھي تلوار و تازيانہ ہے،لہ
  دوں تاکہ يہ اپني اوقات کو سمجھ سکيں۔

ياد رکھيئے يہ غلط فہمي ہے لوگوں کو کہ وه خيال کرتے ہيں حکومت اسالمي،شمشير و تازيانے سے کام نہيں ليتي،اس ميں 
تي ہے کيونکہ يہ کام خدا کا کام ہے جسروک ٹوک نہيں پائي جاتي ،بلکہ يہ خيال خام ہے وه تو بال تکلف مجرمين کو سزا دي

ميں کوئي رو رعايت ہے ہي نہيں،وه لوگ جو اس طرح حکومت اسالمي کے مقابلے کے ليے ڈٹے ہوئے ہيں يا وه لوگ جو 
مقابلہ تو نہيں کرتے مگر کسي خدمت کے لئے بھي تيار نہيں ہيں،انصاف کا تقاضا تو يہ ہے کہ يہ لوگ اپني روش ميں نظر 

ں اور اپني اصالح کريں۔اور اس نظام و مملکت اسالمي کي قدر کريں ،ذرا کوئي بتائے توسہي اس طول تاريخ ميں ثاني کري
کب اسالم آج کي طرح سے اپنے پيروں پر کھڑا ہو کر حکومت و سلطنت کر سکا اور دنيا ميں اپنا لوہا منوا کر عّزت و 

  )۔4غنيمت جاننا چاہيے۔( وقعت کمائي؟ لہذا يہ ايک سنہري موقع ہے جسے ہم سب کو

  علي عليہ السالم کي يہاں کوئي ساز باز ممکن نہيں! 
حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے اپني پوري زندگي اور دوران حکومت ثابت کر ديا کہ وه ايک ثابت قدم اور استوار 

ه واقعي ايک اصول پسند آدمي ہيں؛ميں انسان ہيں جو کسي معاملے ميں کوئي سمجھوتہ يا ساز باز سے کام نہيں ليتے اور و
۔احکام اسالمي ميں آپ ١ان کي اسي صفت کے دو نمونے آج مختصر طور پر آپ کي خدمت ميں پيش کرنا چاہتا ہوں : نمبر

کا اٹل رہنا اور کوئي سمجھوتہ نہ کرنا۔اميرالمومنين عليہ السالم کسي قيمت پر احکام اسالم۔يعني وه چيز جس کا حکم قرآن 
ہا ہے،اور پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمايا ہے اور مسلمانوں نے اسے سمجھا اور جانا پہچانا دے ر

اجتہاد بہ ’’ہے۔حاضر نہيں تھے کہ کوئي تغير و تبدل پيش آئے چاہے وه مصلحت و مفاد پرستي کي وجہ سے ہو يا پھر 
کو جائز سمجھتے تھے اور ‘‘ اجتہاد بہ رائے ’’ السالم سے قبل،خلفائ کي بنياد پر يہ تبديلي ہو۔حضرت اميرعليہ ‘‘ رائے

کو ناقابل قبول سمجھتے تھے آپ ‘‘ اجتہاد بہ رائے’’خود برادران اہلسنت بھي اسے مانتے ہيں۔اميرالمومنين عليہ السالم اس 
ل پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم۔پر عمل يعني قرآن اور قول و فع‘‘ کتاب خدا اور سنّت نبوي صلي هللا عليہ وآلہ وسلم’’تنہا ،

کرنے کو قبول رکھتے تھے ۔آپ ذرا تاريخ ميں ان کي مثالوں اور نمونوں کو کھنگاليں اس وقت آپ کو اندازه ہو جائے گا کہ 
از کہاںاميرالمومنين عليہ السالم جو کہ ساز باز کو پسند نہيں کرتے تھے ان کي انقالبي حکومت کے لئے درد سر کا نقطہ آغ

پر ہے۔پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں بيت المال کي تقسيم برابر سے تھي يہ کوئي نہيں کہتا تھا کہ 
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  فالں،پہلے ايمان الئے ہيں،جو پہلے مسلمان ہوئے تھے يا جو بعد
الح تھے ، جو ان پڑھ ميں مسلمان ہوئے تھے، اور وه جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو مدينہ ميں تھے يا جو ص

تھے سب کے سب بيت المال سے اپنا اپنا وظيفہ دريافت کرتے تھے ان ميں کوئي تفريق نہيں تھي، حضرت رسول اکرم 
صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ان چيزوں کو امتياز نہيں مانتے تھے تا کہ اس وجہ سے کسي کا حصہ زياده نہ ہو، پيغمبر اکرم 

ي وفات ہو گئي،خالفِت حضرت ابوبکر دو سال سے کچھ زياده مّدت تھي۔يہي صورتحال رہي کہ صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ک
تقسيم بيت المال ميں کوئي تبديلي نہيں آئي،خالفت عمر بن خطاب کے دوران ايک مدت تک يہي صورتحال رہي مگر کچھ 

از پائے جاتے ہيں اس کي بنياد پر ايک کو زمانے بعد خليفہ دوم کے ذہن ميں آيا کہ بہتر ہے مسلمانوں ميں جو ظاہري امتي
دوسرے پر ترجيح دوں،يہ وه چيز تھي جس کے بعض مسلمان بھي حامي تھے اور عمر بن خطاب کے اعتقاد ميں بھي يہ 
اسالمي سماج اور مسلمانوں کے حق ميں ايک مثبت قدم تھا،اور سابقين و غير سابقين ، جو پہلے مسلمان ہوئے تھے اور 

سالم الئے تھے وه آخر يکساں طور پر بيت المال سے کيوں استفاده کريں؟ جو پہلے اسالم الئے تھے۔مہاجرين و جوبعد ميں ا
انصار کے مابين فرق کيا جائے لہذا انھوں نے کہا مہاجرين انصا ر پر فضيلت رکھتے ہيں کيونکہ مھاجرين مکہ ميں دوراِن 

ساتھ تھے اورانہوں نے جنگ کي ليکن انصار جب حکومت اسالمي کا سختي رسول اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ 
قيام ہوا اسوقت مسلمان ہوئے ہيں،اس کے عالوه مھاجرين کے درميان بھي جو قريش تھے ان کو غير قريش پر حق تقدم 

مشہور و حاصل تھا،قبائل کے درميان مضر جو عرب کا مشہور قبيلہ تھا اس کو قبيلہ ربيعہ پر ترجيح دي، مدينہ کے 
معروف قبائل ميں اوس کو خزرج پر فضيلت دي، بہرحال ان کے ذہن ميں اس کي ايک توجيہہ تھي کہ ميرا خيال ہے يہ 

سال بعد يہ کام شروع ہوا وه ان کا کہنا تھا ميں نے اس ٨،آٹھ ٧تفريق و امتياز بيسويں ہجري يعني آغاز خالفت عمر سے سات
اجتہاد’’فت ايجاد کر سکوں ،گويا وه خيال کررہے تھے يہ کام ہونا چاہيے اور اپني نظر و ليے يہ تفريق کي تا کہ دلوں ميں ال

کي وجہ سے يہ کام انجام ديا کہ زندگي کے آخري مہينوں ميں اپنے کام پر عمر کو شرمندگي تھي کہ ميں نے ‘‘ بہ رائے
ليہ وآلہ وسلم ميں رائج تھي اور بعد ميں ابو عبث(فضول) يہ کام کر ڈاال وہي روش اچھي تھي جو زمان پيغمبر صلي هللا ع

بکر کي خالفت ميں بھي رائج رہي اگر ميں زنده رہا تو پھر سے وہي روش اپناوں گا اور مسلمانوں کے درميان برابري 
  کروں گا،البتہ عمر زنده نہيں رہے اور انھيں ايّام يا مہينوں ميں چل بسے۔

يفہ موجود کي عدم قوت ارادي وجہ سے يہ روش اور پھيل گئي،اور بعض عمر کے بعد خالفت عثمان کے زمانے ميں خل
سال ١٢لوگوں نے تو مختلف بہانوں ،مختلف عنوان کے تحت بيت المال سے خوب فائده اٹھايا اور دوران خالفت عثمان باره 

  يہي عمل جاري رہا۔

  حفاظت بيت المال ميں پر عزم : 
د خالفت پر متمکن ہوتے ہي جب خطبہ ديا تو سب سے پہلے جو باتيں فرمائيں اس حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے مسن

اگر يہ بيت المال بغير کسي حق يا استحقاق کے کسي مسلمان کو ديا ‘‘ وهللا لو وجدتہ تّزوج بہ النّسائ’’ميں سے ايک يہ تھي
ريدي گئي اور مثالً اس سے صاحب فرزند گيا، اگر اس پيسے سے عقد کيا گيا،کسي عورت کا حق مہر ديا گيا ،کوئي کنيز خ

ہوئے ان سب کے باوجود ميں ان غصبي پيسوں کو بيت المال تک لوٹا کر رہوں گا! يہ ہے اميرالمومنين عليہ السالم کا عزم 
يہ راسخ جو حکم خدا اور سنّت پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے سلسلے ميں آپ انجام دے رہے ہيں۔البتہ اميرالمومنين عل

السالم بھي يہاں مصلحت سے کام لے سکتے تھے مگر کوئي مصلحت انديشي درميان ميں نہيں آنے دي يہي وجہ ہے کہ آپ 
نے طلحہ و زبير سے ايک ہي جملے ميں اپني ساري پاليسي پيش کر دي کہ جس سے ساري چيزيں انسان کے ليے واضح ہو

يا اميرالمومنين عليہ السالم ! آپ ممالک کے حکام اور عاملين کے جاتي ہيں طلحہ و زبير آپ کي خدمت ميں آئے کہنے لگے
نصب و عزل ميں ہم لوگوں سے کيوں مشوره نہيں ليتے؟ آپ ہم لوگوں سے اس سلسلے ميں رائے ،مشوره ليا کريں۔حضرت 

ں چاہتا تھا اور اب اميرعليہ السالم نے فرمايا؛ جو خالفت تم لوگوں نے ميرے اوپر الد دي ہے اس کو ذّره برابر بھي نہي
  )5‘‘(فلّما افضت الي’’جبکہ يہ ذمہ داري ميرے کاندھوں پر آہي گئي ہے 

)ميں نے قرآن ميں 6‘‘ (نظرت الٰي کتاب هللا وما وضع لنا و امرنا بالحکم بہ فاتبعۃ’’ تو جس وقت خالفت ميرے ہاتھوں آئي
وما استسن ’’ہے اور ميں نے اسي قوانين کي پيروي کي،غور و فکر کيا ديکھا وه ہمارے ليے قوانين و دستورات پيش کرتا 

) ميں نے سنّت پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي طرف ديکھا تو جو آپ نے اپنے 7‘‘(النبي صلي هللا عليہ وآلہ وسلمفاقتدتہ
في ذالک اليئ آيکما فلم احتج ’’زمانہ حکومت ميں طريقہئ کاراپنايا تھا ميں نے اسے بھي ديکھا اور اس پر عمل درآمدکيا،

) تو پھر مجھے کسي سے رائے و مشوره کرنے کي ضرورت ہي نہيں رہي پھر تم لوگوں سے ميں 8‘‘ (والئ آي غير کما
کيا مشوره ليتا! اس کا يہ مطلب نہيں کہ حضرت رائے ومشورے کے مخالف تھے ؛نہيں بلکہ وه يقينا مشوره کرتے تھے اور
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ر آتے ہيں۔بلکہ مراد يہ ہے کہ وه ايک ممتاز طبقہ جو خليفہ سّوم کے زمانے ميں بيت ان کي زندگي ميں جابجا مشورے نظ
المال اورمسائل مسلمين ،ميں تصرف اور اپني رائے پيش کرنے کاحق سمجھنے لگا اور ان کا خيال يہ تھا کہ حاکم اسالمي 

ور حضرت جس چيز کو حجت کو اس طبقہ ممتاز کي پيروي کرنا چاہيے۔حضرت اس گروه کو مرده سمجھتے تھے ا
سمجھتے تھے خود کو اس کا پابند جانتے تھے اور وه کتاب هللا و سنت نبي صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ہے ۔يہ آپ کي ثابت 

  قدمي اور راه حق ميں بے خوف و خطر ہو کر ساز باز سے پرہيز کرنے کي دليل ہے۔
کا مسئلہ ہو يا ديگر مسائل ،وه چيزيں جو ‘‘ نماز تراويح’’ے وه آپ نے سارے احکام اسالمي کے مقابل يہي رويہ اپنايا چاہ

گذشتہ خلفائ کے نزديک ازروئے اجتہاد (کہ وه اجتہاد بہ رائے کو حجّت جانتے تھے )اور ديني حيثيت سے لوگوں کي 
ت کے ساتھ آپ جس زندگي ميں وارد ہو چکا تھا اميرالمومنين عليہ السالم نے ان سب کو لغو قرار دے ديا،اور پوري قاطعي

چيزکو اسالم سمجھتے تھے قرآن و سنّت سمجھتے تھے اس پر عمل پيرا تھے يہ آپ کي قاطعيت واستواري عمل کا ايک اور
  نمونہ ہے۔

  بے جا توقعات کے مقابلہ ميں اٹل رہنا: 
قعات کہ طلحہ و زبير کا ايک دوسرا نمونہ جو آپ کي ثابت قدمي اور قاطعيت کي دليل ہے وه يہ ہے کہ لوگوں کي بيجا تو

قصہ اس سلسلے ميں آپ پڑھ چکے ہيں اور اس کے عالوه بھي کچھ نمونے ہيں۔آپ جيسے ہي خالفت پر بيٹھے لوگوں کي 
توقعات منہ پھيالئے سامنے آگئيں،اسالم کے مشہور و معروف چہرے جن کي توقعات پوري نہيں ہوئيں وه حضرت سے دور

بي وقاص،عبدالرحمن بن عوف اور اسي قسم کے بعض ديگر لوگ کہ جو مشہور و ہوتے گئے طلحہ و زبير،سعد بن ا
معروف بھي تھے،صحابي بھي تھے،محترم اور بزرگ بھي مانے جاتے تھے مگران کي حيثيت ايک ضعيف و کمزور انسان

ليتي ہے اور جو سے زياده کچھ نہ تھي۔کبھي کبھي انسان کي خواہشات نفس مقدر ساز جگہوں پرانسان کي بصيرت سلب کر 
عمل اس کي بصيرت کے مطابق ہونا چاہيے يہ نفس اس کے درميان فاصلہ ڈال ديتا ہے اور وه درست فيصلہ لينے سے 

عاجز ہو جاتا ہے يہي وجہ تھي کہ بعض لوگ اميرالمومنين عليہ السالم کو چھوڑ کر چلے گئے ميں گمان نہيں کر سکتا کہ 
ھي پايا جائے جو ان اصحاب پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم پر اميرالمومنينعليہ آج دنيائے اسالم ميں حتي ايک شخص ب

السالم کو چھوڑ جانے پر مالمت نہ کرے البتہ جو لوگ اس دوري اختيار کرنے کو عيب نہيں شمار کرتے وه کہتے ہيں کہ 
ام کو سراہتا ہو۔اس غير پسنديده کام کو انھوں نے توبہ کر لي تھي يا غلطي کي تھي مگر يقينا کوئي ايسا نہيں کہ جو اس ک

بہتوں نے انجام ديا ہے؟ اس لئے کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم لوگوں کي توقعات کو تسليم نہيں کرتے تھے،انھيں 
بيجا توقعات ميں سے يہ بھي ايک توقع تھي کہ معاويہ کو في الحال ہٹايا نہ جائے اور حضرت اميرالمومنين عليہ السالم 

  عاويہ کو لمحہ بھر کے لئے حکومت اسالمي ميں ديکھنا نہيں چاہتے تھے۔م

  معاو يہ کے بار ے ميں اھل سنّت کا نظر يہ: 
ميں ايک بار پھر اس مجمع ميں موجود تمام شيعوں کي خدمت ميں (کہ اس ملک ميں آپ کي اکثريت ہے)اور ديگر ممالک 

دو  ٢ر دينا چاہتا ہوں،کہ ہماے سني برادران معاويہ کے سلسلے ميں ميں رہنے والے شيعہ حضرات کي خدمت ميں تاکيد ک
نظريے رکھتے ہيں ايک گروه معاويہ کو مانتا ہے دوسرا گروه نہيں مانتا،شافعي مسلک کے سنّي برادران زياده تر معاويہ کو

نے ‘‘ عباس عقاد’’مصنفقبول نہينکرتے،يہاں تک کہ معاويہ کے بارے ميں کتابيں لکھيں ہيں،مصر کے مشہور و معروف 
لکھي ہے جس ميں معاويہ کو توال ہے ايک نہايت عجيب و غريب ‘‘معاويہ في الميزان’’معاويہ کے بارے ميں ايک کتاب 

کتاب جس ميں معاويہ کے کردار کا تجزئيہ کيا ہے، البتہ بہت سے برادران اھل تسنن جو حنفي مسلک ہيں اورہمارے ملک 
پر آباد ہيں۔اور اسي طرح عالم اسالم ميں زندگي گذار رہے ہيں يہ لوگ معاويہ کو مانتے  کي جنوبي اور مشرقي سرحدوں

ہيں،اور ہم لوگ کہ جو معاويہ کو نہيں مانتے ان کے احساسات کو مجروح بھي نہيں کرنا چاہتے اور ان کي رائے کااحترام 
بيان کئے بغير نہيں ره سکتے ۔حضرت کرتے ہيں ہم اُن کي توہين نہيں کرتے،مگر جو تاريخي حقائق ہيں اس کو 

اميرالمومنين عليہ السالم معاويہ کو قبول نہيں کرتے تھے حضرت اميرعليہ السالم ،اور معاويہ کا کوئي تقابل ہي نہيں تھا۔يہ 
کيا تو تاريخ اور زمانے کے بدترين مظالم ميں سے ايک ظلم تھا کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کا معاويہ سے موازنہ 

گيا۔اس ليے نہيں کہ معاويہ نے اپني حکومت ميں سياه کارنامے انجام دئيے يا حضرت اميرعليہ السالم کے ساتھ کيا نہيں کيا 
بلکہ يہ موازنہ اس ليئے غلط ہے کہ خود اس کي شخصيت اس قابل نہيں ،چاہے اسے قبل از خالفت حضرت اميرعليہ السالم 

  ديکھا جائے يا بعد از خالفت۔
لمومنين عليہ السالم اس ذات کا نام ہے کہ جو اسالم کي کرن پھوٹتے ہي ايمان الئے پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي اميرا
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جاري ہونے کے بعد مردوں ميں اگر کسي نے يہ دعوت قبول کي ہے تو وه علي عليہ ‘‘ قولوا ال الہ اال ّ هللا ’’زبان سے 
پچاس سال سے زياده عرصہ تک حضرت عليہ السالم اسي راه ميں عاشق صادق کي  ٥٠السالم ہيں اور پھر تادم مرگ يعني 

طرح ڈٹے رہے ،جہاد کيا،ہزاروں مرتبہ اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈاال،پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي جان سے دفاع کيا 
زحمت و رنج اٹھاتے رہے ايک مقدسات اسالمي کي پاسباني کي، مومنين واقعي اور مخلصين کي جان بچائي ساري زندگي 

تيره سال تک آنحضرت صلي هللا عليہ  ١٣شب بھي آسوده خاطر ہو کر نہ سو سکے،اور اسي ايمانکي وجہ سے مکہ ميں 
دس سال تک تمام آزمائشوں ،مشکالت و حوادث ميں حضرت کے شانہ بشانہ  ١٠وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور مدينہ ميں 

يہ تو رہا سّکے کا ايک ُرخ اُدھر آپ کا علم،معرفت ،تقوٰي و پارسائي ،جہاد ،دنيا سے بے ،سايے کي طرح ساتھ ساتھ تھے۔
توجہي،زہد کہ جب يہ ساري خصوصيتں سامنے آتي ہيں تو ذہن ميں ايک عظيم انسان کا تصور ابھرتا ہے۔اب آ کے ذرا 

م ايمان التے ہيں يہ ايمان سے کوسوں معاويہ کو بھي ديکھ ليجئے،يہ وہي شخص ہے کہ جس وقت اميرالمومنين عليہ السال
دور تھا،حضرت اميرعليہ السالم نے اسالم کا دفاع کيا اور اس کے باپ،بھائي،خاندان والے اور خود يہ بھي پيغمبر صلي هللا 

وآلہ عليہ وآلہ وسلم،اميرالمومنين عليہ السالم اور اسالم کے مقابلے ميں صف آرائي کئے ہوئے تھے،پيغمبر صلي هللا عليہ 
تيره سالہ مکي زندگي ميں گروه ابو سفياناور اس کے بيٹے جنگ و جدال کر رہے تھے اور جب  ١٣وسلم کي پوري 

آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدينہ آگئے پھر بھي يہ لوگ اپني حرکت سے باز نہيں آئے اور 
آٹھ ہجري تک سر  ٨احد،خندق کو ان ساري جنگوں ميں کہ مستقل فتنہ پروري کرتے رہے اور جنگ کرتے رہے بدر و

اُٹھاتي رہيں ہيں حضرت اميرالمومنين عليہ السالم پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي نصرت و مدد کے لئے ساتھ ساتھ تھے 
کر ليا۔اور اب ان سب معاويہ آپ کے مقابل جنگ و جدال کر رہا تھا،يہاں تک کہ پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح

کو مايوسي ہو گئي۔اس وقت ابو سفيان اسالم کے مقابل جھکا اور سارے مغلوبين نے بنا بر مجبوري اپنے سر اسالم کے 
  سامنے جھکادئيے کہ جس ميں سے ايک معاويہ بھي تھا!

اپنے آغوش ميں لے ليتا ہے  آپ ذرا غور تو فرمائيں ان دو شخصيتوں کے حاالت کہ ان ميں سے ايک ابتدا سے ہي اسالم کو
،اسے پروان چڑھاتا ہے،اس کي حفاظت کرتا ہے اس راستہ ميں تلوار چالتا ہے يہاں تک کہ اسي شمشير زني کے نتيجہ ميں
ايک دن مکے کي فتح نصيب ہوتي ہے جب کہ دوسرا شخص وه ان ساري مدتوں ميں ايمان سے بے بہره اسالم سے دور،اس

اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وه بھي ايمان ليے آتا ہے يعني جب پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے جنگ و جدال کرتا ہے 
غالب ہو جاتے ہيں تو يہ تسليم ہو جاتا ہے اور يہ صورتحال جو ميں نے بيان کي ہے اس سے دونوں اشخاص کے مابين ايک

م کسي لحاظ سے بھي معاويہ کو واليت و امارت بڑے فاصلے کو سمجھا جا سکتا ہے بہرصورت اميرالمومنين عليہ السال
اسالمي کے ليے مناسب نہيں سمجھتے تھے لہذا آپ جيسے ہي برسِر خالفت پر بيٹھے معاويہ کو معزول کر ديا جب کہ اس 

سے قبل سالہا سال سے اس کے قبل اسکا بھائي،يزيد بن ابوسفيان ،پھر معاويہ خود ۔شام ميں حکومت کر رہا تھا حضرت نے 
اسکو معزول کر ديا! حضرت اميرالمومنين عليہ السالم سے کچھ لوگوں نے کہا،آپ اس قدر معاويہ کو معزول کرنے ميں 

اقامروني ان اطلب النصر ’’جلد بازي نہ کريں،ذرا اپني حکومت کے پائے مستحکم کر ليجئے پھر يہ کام کريں فرمايا
شمنوں سے بھي جا کر نہيں ملے کہ اس کي توقع بھي ان سے ) اورپھروه حضرٔت سے عليحده ہو گئے اگرچہ د9بالجور(
  نہيں تھي۔

تاريخ ميں جس قدر غور و غوض کريں آپ کو ايسي بہت سے مثاليں علي عليہ السالم کي حيات طيبہ ميں نظر آئيں گي۔تو 
ل کي تصحيح آيئے ہم بھي اپني زندگي ميں ان سب باتوں کو جگہ ديں اور حضرت کي اتباع ميں اپنے رفتار و اعما

  )10کريں۔(

  تم مجھے حساب دو: 
آپ کے چچا زاد بھائي،شاگرد،محب اور ان افراد ميں سے ہيں ‘‘ عبدهللا بن عباس’’اس سے پہلے بھي ذکر کر چکا ہوں کہ 

جن کو دوسروں کي بہ نسبت اميرالمومنين عليہ السالم کي مصاحبت کا زياده شرف حاصل ہے، اور آپ کي جانب سے بصره
الي بھي مقرر ہوئے تھے،اور اگرچہ يہ واقعہ آپ کي زندگي ميں رونما ہوا اور نہج البالغہ ميں اس کا تذکره بھي ملتا کے و

ہے اور حضرت اميرعليہ السالم نے اس پر شديد رد عمل بھي ظاہر کيا تھا مگر وه آخر تک آپ کے مريد رہے بلکہ آپ کے 
  منادي تھے اور آپ کي رفاقت سے تاحيات منہ نہيں موڑا۔مبلغ اور وفادار اور آپ کي عقيدت و محبت کے 

نے بيت المال کا کچھ بيجا تصرف کيا ہے لہذا ‘‘ عبدهللا بن عباس’’واقعہ يہ ہے کہ حضرت عليہ السالم کو خبر ملي کہ 
ہاںحضرت نے ايک خط ميں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ تم مجھے اس کا حساب دو! ذرا توجہ کريں حضرت نے ي
يہ نہيں ديکھا کہ وه ميرے چچا کے لڑکے ہيں اگر ميں ان سے حساب و کتاب کے ليے کہوں گا تو انھيں برا لگے گا وه 
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اسے اپني اھانت سمجھے گا۔جب ہم جانتے ہيں کہ ہر آن فردي يا اجتماعي ذمہ داري رکھنے واال کوئي بھي شخص لغزش کر
مينلحاظ کرنا،تکلفات سے کام لينا وغيره خود اپني جگہ ايک بيجا چيز سکتا ہے ،راستے سے بھٹک سکتا ہے تو پھر اس 

ہے۔کسي کي ناراضگي کے ڈر سے اپني يہ ذمہ داري پوري نہ کرنا غلط ہے اس ليے کہ حساب و کتاب لينا يا ذمہ داران 
  مملکت پر نظر رکھنا،ايک ذمہ دار حاکم کا فريضہ عيني ہے۔

  کرتے و قت علي عليہ السالم کے اٹل فيصلے: تقسيم مناصب اور عہدے سے برخواست 
يہ ايک مسلّمہ حقيقت ہے کہ ہر عہده و منصب ہر ايک کے حوالے نہيں کيا جا سکتا قانون اور ضابطے کے تحت عہده ليتے 
وقت شخص کے ليے اس عہدے کي اہليت رکھنا ضروري ہے۔اور حضرت اميرعليہ السالم کي حکومت ميں اس بات کا خيال

ا تھا۔انھيں موارد ميں سے ايک مورديہ بھي ہے کہ جب حاکم شام کي طرف سے مصر کي حکومت پردشمنونکے رکھا جات
حملہ بڑھنے لگے اور حضرت کو يہ احساس ہونے لگا کہ والي مصر حضرت محمد بن ابي بکر جو حضرت کے مخصوص

وہاں کسي قوي و طاقتور شخصيت کي شاگردوں او ر دوستوں ميں سے تھے ۔مصر کي حکومت کو نہيں سنبھال سکتے اور 
ضرورت ہے تو آپ نے مالک اشتر کو مصر کا والي بنا ديا اگرچہ جناب مالک اشتر مصر جاتے وقت راستے ہي ميں دشمن 

کے ناپاک عزائم کا شکار ہو کر شہيد ہوگئے اور مصر تک نہينپہنچ سکے مگر جب حضرت کو يہ احساس ہوا کہ مالک 
ده اہل ہيں تو انھيں فوراً مصر روانہ کر ديا اور محمد بن ابي بکر کو وہاں کي حکومت سے معزول اشتر اس کام کے ليے زيا

کر ديا۔بہر حال آپ بھي بشر اور ايک انسان تھے۔ اس ليئے آپ کو برا لگا اور حضرت کو ايک شکايت آميز خط لکھا۔ 
ميں نے چونکہ ’’تھے مگر جواب مينلکھا حضرت آپ کو اپنا بيٹا بنا چکے تھے اور آپ سے غير معمولي محبت کرتے 

مالک اشتر کو اس عہدے کے ليے زياده اھل پايا اس ليے تمھيں معزول کر کے انھيں بھيج رہا ہوں، ميں تم سے بدگمان نہيں 
ہوں ہاں البتہ مالک اشترکو اس جگہ کے ليے بھيج ديا ہے اس ليے نہيں کہ ميں نے تم کو حقير جانا ہے يا تم سے مجھے 

  )11يہ ہے علي عليہ السالم کا اٹل فيصلہ(‘‘ي بدگماني ہو گئي ہےکوئ
..............  

  ھ١٤١٦،رمضان  ١٩۔خطبات نماز جمعہ،١
  ھ ش۔ ١٤٦٣۔ خطبات نماز جمعہ تہران ،2
  ٤٠٦۔ص ٣٢۔بحاراالنوار،ج 3
  ٣١۔٣٢،ص ٤۔حديث واليت۔ج 4
  ٢٠٥۔ نہج البالغہ خطبہ 5

  ٢٠٥،نہج البالغہ ،خطبہ 8،7،6
  ١٢٦الغہ،خطبہ ۔نہج الب9

  ١٧٦۔١٧٧۔حديث واليت،ج ھفتم۔ص 10
 ۔جنگ جمل11

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  حضرت پر تھوپي جانے والي جنگيں: 
جنگيں ايسي ہيں جو زبردستي علي عليہ السالم پر تھوپي گئيں اور آپ نے  ٣خالفت اميرالمومنين عليہ السالم کے دوران تين 

  کسي جنگ مينبھي پہل نہيں کي ۔

  ۔جنگ جمل 1
يہ وه جنگ ہے جس کے سردار اسالم کے دو بڑے سردار پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے صحابي اور اپنے وقت کے 

نوراني چہرے طلحہ و زبير تھے ۔حضرت کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے بيعت توڑ دي ہے اور بصره  ٢جانے پہچانے دو 
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ي مدينے سے پٹي پڑھا کر مکے اور پھر مکے سے بصره لے گئے گئے ہوئے ہيں اور اپنے ساتھ ام المومنين عائشہ کو بھ
جب کہ يہ لوگ پہلے علي عليہ السالم کے ہاتھ پر بيعت کر چکے تھے ،اس وقت اميرالمومنين عليہ السالم ايک عظيم لشکر 

کہ لے کر ان کے مقابلے کيلئے نکلے مگر آپ نے صف آرائي سے پہلے ان کو صلح و آتشي کي دعوت دي اور چاہا 
مسلمانوں ميں خونريزي کے بغير يہ معاملہ سلجھ جائے اس ليے آپ نے نرم رويہ اپنايا اور مذاکره کرنے کے ليئے ابن 

عباس کو زبير کے پاس بھيجا اور ان کو يہ ھدايت دي کہ ديکھو طلحہ کے پاس نہ جانا اس ليے کہ وه ايک تند خو آدمي ہے 
)ذرا ديکھئے انداز اميرالمومنين عليہ السالم کيا ١‘‘(ولکن الق الزبير’’ نسان ہيںاور اس کے مقابلہ ميں زبير کچھ نرم خو ا

) تو تم جا کے زبير سے ٣‘‘(فقل لہ بقول لک ابن خالک ’’ ) زبير نرم خو ہيں،٢‘‘(ولکن العين عريکۃ’’ ہے فرماتے ہيں 
ھي کے بيٹے اور اميرالمومنين زبير کے کہو کہ تمہارے ماموں کے بيٹے تم سے کہہ رہے ہيں زبير اميرالمومنين کي پھوپ

مامونکے بيٹے ہيں اور اوائل بعثِت پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم سے يہ دونوں ايک دوسرے کے قديمي دوست تھے مکہ 
مدينہ اور جنگوں ميں ساتھ ساتھ تھے اور قتل عثمان کے بعد طلحہ اور زبير دونوں نے آکر حضرت کے ہاتھوں پر بيعت کي

عرفتني ’’ب حضرت اس نرمي اورمحبت سے گفتگو کر رہے ہيں کہ تمہارے ماموں زاد بھائي تم سے يہ کہہ رہے ہيںہے،ا
کہ آخر تم کو کيا ہو گيا کہ حجاز ميں تم نے مجھے پہچانا اور جب عراق ميں آئے تو جيسے تم ‘‘ بالحجاز و انکرتني بالعراق

يفہ مسلمين سمجھ کر ميرے ہاتھ پر بيعت کي مجھے اميرالمومنين مانا مجھے نہيں جانتے !؟ يعني وہاں تو تم نے مجھے خل
)تم خود بتاو تو ٤‘‘(فماعدا مما بدا’’ليکن آج عراق ميں اسي بات کو تم نے بھال ديا، اورمجھے پہچاننے سے انکار کر ديا؟ 

ہوئے ہو؟ اميرالمومنين کا زبيرسہي آخر تم نے کيوں بيعت شکني کي؟ آخر ميں نے کيا کيا ہے جو تم آج جنگ کرنے پر تلے 
سے خطاب کا يہ انداز تھا! البتہ خود آپ نے زبير سے گفتگو بھي کي مگر اس کا خاطر خواه اثر نہيں ہوا۔اس کے بعد پھر 

اميرالمومنين نے ميدان جنگ ميں زبير کو پکارا اور ان سے گفتگو کي البتہ يہاں حضرت عليہ السالم کي بات موثر ثابت 
زبير جنگ کئے بغير ميدان چھوڑ کر باہر چلے گئے۔اتفاقاً راستے ميں کسي نے زبير کو ديکھا اور قتل کر ديا ہوئي اور 

اميرالمومنين کو اس کا بہت افسوس ہوا اور آپ نے ان کے قتل پر رنج و غم کا اظہار فرمايا،جنگ جمل ميں آپ کے ساتھ يہ 
بات پر کان تک نہيں دھرتے تو پوري جرآت و ہمت کے ساتھ ان صورتحال پيش آئي کہ جب آپ نے ديکھا يہ لوگ آپ کي 

سے جنگ کي،بہت سے لوگ اس جنگ ميں مارے گئے،کچھ اسير ہو گئے اور کچھ فرارہو گئے۔جب آپ نے اسيروں پر 
ک نظر ڈالي تو معلوم ہوا اموي حليہ گروں کا اس جنگ ميں بھي ہاتھ ہے مروان بن حکم جو معاويہ اور بني اميہ کے نزدي

ترين افراد ميں سے ايک تھا حضرت کے ہاتھوں جنگ جمل ميں اسير ہوا،اس نے امام حسن عليہ السالم اور امام حسين عليہ 
السالم سے التماس کي تا کہ وه اپنے والد بزرگوار سے اس کي جان بخشي کروا ديں۔دونوں حضرات نے اس پر ترس کھا کر

  اس سے بيعت لئے بغير آزاد کر ديا! يہ ہے جمل کا قصہ!اپنے والد سے اس کي سفارش کي اور حضرت نے 

  ۔جنگ صفين ٢
آنجناب پر تھوپي جانے والي ايک دوسري جنگ صفين ہے جو سخت ترين جنگ تھي، يہ اس وقت کي بات ہے جب 

پ کا يہ حکم اميرالمومنين عليہ السالم نے معاويہ سے شام کي حکومت چھوڑ دينے کا حکم صادر کيا تھا،اصوالً معاويہ کو آ
قبول کرنا چاہيے تھا کيونکہ مسلمانوں کاخليفہ اسے برخواست کر رہا تھا اور اس کے پاس عقلي،منطقي،يا حديث و سنت اور

شرع سے کوئي دليل نہيں تھي جس کي بنا پر وه اس منصب کا حقدار ہوتا مگر وه امام عليہ السالم کے حکم کے برخالف 
ار ہوگيا،امام عليہ السالم نے جب يہ صورتحال ديکھي شام کي طرف لشکر لے کر چل اکڑ گيااور جنگ کرنے کے لئے تي

پڑے اور صفين،ميں دونوں لشکر ايک دوسرے کے مقابلہ ميں آگئے پہلے حضرت عليہ السالم نے گفتگو سے اس مسئلہ کا 
يں تو پھر تلوار نہيں اٹھاوں گا؛لہذا حل نکالنا چاہا اور فرمايا اگر يہ ہماري نصيحت کو قبول کر ليں اور ہماري بات مان ل

حضرت نے جنگ کرنے کے بجائے پہلے پہل انھيں نصيحت کرنے کي کوشش کي اور مقابل مسلسل ہي شيطنت کرتا رہا 
اس کے باوجود اميرالمومنين عليہ السالم نے مسلمانوں کے خون کي حفاظت کي خاطر جنگ ميں اس قدر تاخير فرمائي کہ 

يہاں تک کہ ديا ،يا اميرالمومنين عليہ السالم کيا آپ لشکر معاويہ سے خوف کھا رہے ہيں!جو  آپ کے بعض اصحاب نے
لڑنے کے لئے تيار نہيں ہوتے! حضرت عليہ السالم نے فرمايا تم مجھے ڈر پوک سمجھتے ہو؟! جسنے عرب کے بڑے 

فوهللا ما دفعت ’’کرنے سے ڈرے گا؟ بڑے پہلوانوں کو مٹي چٹائي ،جس نے کبھي بھي ميدان سے فرار نہيں کيا وه جنگ 
) جو ميں جنگ ميں دير لگا رہا ہوں بخدا صرف اس لئے کہ شايد 5‘‘(الحرب يوماً اال وانا اطمع ان تلحق بي طائفۃُ فتھدي بي

و ذالک احب الي ’’ ان ميں کا کوئي گروه بصيرت پائے اور مجھ سے آملے اور اس طرح وه گمراہي سے چھٹکارا پا جائے
) اور ميں اس بات کو زياده پسند کرتا ہوں کہ يہ گمراہي ميں قتل ہونے کے بجائے ميرے 6‘‘(اقتلھا علي ضاللھامن ان 

ہاتھوں ہدايت پا جائے اور وه نجات يافتہ ہو جائے۔صالحيت و قاطعيت کے ساتھ ساتھ امام کي شفقت و محبت کو ذرا مالحظہ 
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بھي صورت يہ فريب خورده،يہ گنہگار يہ غلطي پر اٹل ہو جانے والے فرمائيں کہ ان کا اراده يہ ہے کہ صفين ميں کسي 
اميرالمومنين عليہ السالم کے ہاتھوں،نجات پا جائيں،صحيح راستے پر آجائيں مگر معاويہ کے سپاہيوں نے آغاز ہي سے 

آتے ہي سب سے جنگ کو ہوا دي اور ايسے حاالت پيدا کردئيے کہ جنگ ميں کوئي شک و ترديدرہنے نہ پائے،انہوں نے 
پہلے نہر کے پاني کو اپنے قبضہ ميں کر ليا جب کہ دونوں اس پاني کے برابر کے حق دار تھے جب حضرت عليہ السالم 

اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہونچے تو ديکھا يہ چشمہ تو معاويہ کے قبضہ ميں ہے ايک ۔۔۔خطبہ ارشاد فرمايا۔بہت مختصر 
)يا تو تم لوگ يہ ننگ و ذلت قبول کرو 7‘‘ (اور رو واالسيوف من الرمائ تروو امن المائ’’مگر بہت ہي جامع و غّرا۔اور کہا 

اور پياس سے ہالک ہو جاو يا پھر اپني تلواروں کو دشمن کے خون سے سيراب کرو تا کہ خود تم سيراب ہو سکو! يہ سن کر
کو اپنے قبضہ ميں کر ليا اور دشمن کو پيچھے اميرالمومنين عليہ السالم کے سپاہيوں نے دشمن پر حملہ کر ديا، گھاٹ 

دھکيل ديا۔خود بھي سيراب ہوئے اور دشمن کو بھي پاني سے منع نہيں کيا يعني دشمن کي گھناوني حرکت خود انجام نہيں 
دي۔ اور ان کے ليے گھاٹ پر کوئي پہره نہيں لگايا،مگر معاويہ کے خيانت آميز فشار اور دباو کي وجہ سے جنگ کے 

بھڑک اٹھے قريب تھا کہ يہ جنگ علي عليہ السالم کے حق ميں خاتمہ پائے مگر معاويہ اورعمر و عاص کي طے  شعلے
شده سازش کے تحت قرآن نيزوں پر اٹھا کر حکميت جيسے المناک فيصلے پر اس جنگ کو بال نتيجہ ختم کر ديا گيا۔جو اپني 

  جگہ تاريخ کي ايک تلخ داستان ہے۔

  ۔جنگ نہروان ٣
ن کي جنگ ميں( حکميت کے مسئلے ميں اختالف کے بعد) خوارج نے سر اٹھايا اور ان لوگوں نے اميرالمومنين عليہ صفي

السالم کے ليے ايک اور جنگ کي بنياد ڈالدي قصہ يہ ہے کہ جب اميرالمومنين عليہ السالم کے سپاہيوں نے معاويہ کي افواج
تو قريب تھا معاويہ اور عمر و عاص قتل کر ديئے جائيں اس موقع پر عمر و کو پيچھے دھکيل ديا اور ان پر سخت دباو ڈاال 

عاص نے ايک حيلہ اپنايا،اور قرآن کو نيزوں پر بلند کر ديا اور لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کي دعوت دي۔يہ اس لئے تا 
سي پر دوسرے لشکر کا دباو کہ وقتي طور پر جنگ کو روکا جا سکے،يہ حيلہ دنيا ميں آج بھي رائج ہے کہ جيسے ہي ک

بڑھنے لگتا ہے فوراً صلح و صفائي کي آوازيں اٹھنے لگتي ہيں چاہے يہ آواز اٹھانے والے خود تجاوز کرنے والے ہي کيوں
نہ ہوں؟ جيسا کہ عراق ايران جنگ ميں جب عراق نے ايران پر حملہ کرنے کے بعد ايراني فوج کا دباو محسوس کيا تو پھر 

رنے لگے جب کہ خود وہي لوگ جنگ کي آگ بھڑکانے والے تھے بعينہ يہي کام صفين ميں لشکر معاويہ صلح کي پکار ک
نے انجام ديا مگر يہ بات ظاہر تھي کہ اميرالمومنين عليہ السالم اس دھوکے ميں آنے والے نہ تھے! جب کہ ادھر مالک اشتر

ه فکر دينداري سے ايک خشک تاثر رکھنے والے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے ؛مگر کچھ کم ظرف ،کوتا
مسلمان حضرت پر دباو ڈالنے لگے کہ آخر يہ لوگ صلح کرنا چاه رہے ہيں آپ کيوں قرآن کا احترام نہيں کرتے؟وه قرآن 

فيصلے کے لئے پيش کر رہے ہيں آپ کيوں اسے َحَکم نہيں مانتے؟ يہ لوگ ظاہر کو ديکھ رہے تھے اور بد قسمتي سے ہر 
ے ميں امت اسالمي کي ايک بڑي مشکل اور بڑي مصيبت يہي ساده لوحي کج فکري اور کوتاه فکري رہي ہے کہ کچھ زمان

لوگ حقائق کو صحيح طور پر سمجھنے سے عاجز رہے ہيں فقط ان کي نگاہيں ظاہر پر لگي ہوئي ہيں اسي قسم کے خشک 
تسليم ہو جائے يہاں تک کہ آپ کو تلوار سے قتل کر  مقدس کچھ سپاہي حضرت عليہ السالم پر دباو ڈال رہے تھے کہ آپ

دينے کي دھمکي تک دے رہے تھے مگر حضرت کو اپنے ہي درميان جنگ نہيں کرنا تھي (خود آپ اپنے لشکر ميں خون 
خرابہ نہيں ديکھنا چاہتے تھے) آخر کار حضرت نے مالک اشتر کو واپس آجانے کا حکم دے ديا اور َحَکميت جيسے مسئلے 

  يہانسے داغ بيل پڑي جو اہل شام کي طرف سے عمرو عاص کي سر کردگي ميں انجام پا رہا تھا۔کي 
کہا گيا فيصلے کے لئے ايک َحَکم شام کي جانب سے ايک اہل کوفہ کي طرف سے آگے آئيں اور يہي لوگ کہ جنہوں نے 

س کے منکر ہوگئے اور اسي مسئلے کو پہلے حضرت عليہ السالم کو حکميت قبول کرنے پر مجبور کيا تھا،بعد ميں خود ا
بہانہ بنا کر خود علي عليہ السالم کے مقابلے کے لئے آگئے کہ بعد ميں انھيں تاريخ ميں خوارج کے نام سے ياد کيا گيا۔۔البتہ 
خود خوارج کي دو قسميں ہے۔ايک گروه تو وه ہے جو ان کے سردار و رہبر کي حيثيت سے اپني خواہشات نفساني کو پورا 

  رنے کي تالش و کوشش کر رہا تھا اور دوسرا گروه عالم لوگوں کا تھا جو اپني جگہ خشک ديندار اور کوتاه نظر تھے۔ک
اشعث بن قيس خوارج کے سرداروں ميں سے تھا جو جاه و منصب کے اللچ و طمع ميں اپني خواہشات کي تسکين کيلئے 

ز باز کئے ہوئے تھے۔ليکن کچھ ساده لوح، عوام بھي تھے جوا ن شورش کر رہا تھا يہاں تک کہ معاويہ سے بھي در پرده سا
مفاد پرستوں کي خواہشات کا شکار ہو رہے تھے،اور اشعث جيسے لوگ ان کو جنگ کے لئے ورغال رہے تھے اور جب 

تلے  اميرالمومنين عليہ السالم جنگ پر مجبورہو گئے تو اس وقت اپنا ايک پرچم نصب کيا اور فرمايا جو بھي اس پرچم
آجائے گا وه امان ميں رہے گا چنانچہ اس کا نتيجہ يہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس کے نيچے آگئے اور حضرت نے انھيں 
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  معاف کر ديا اور بقيہ جو بچے ان سے جنگ کي۔

  خشک و مقدس مآب افراد کا جتّھہ: 
ان پر تين تلخ جنگيں تھوپي گئيں،ايسي ماه حکومت کے دوران  ١٠، ٩المختصر اميرالمومنين عليہ السالم کي چار سال اور 

جنگيں کہ جس ميں قريب قريب حضرت کے سارے مخالفين متحد ہو کر آپ سے لڑنے مرنے کے لئے تيار تھے،اس ميں 
ايک گروه نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے مشہور و معروف اصحاب جيسے طلحہ و زبير کا تھا کہ جو اميرالمومنين 

مقابلہ ميں آگئے ۔ آپ کي قاطعيت اور سمجھوتہ نہ کرنا آپ کے مختصر سے دور حکومت کے ليے کس قدرعليہ السالم کے 
درد سر کا سبب بنتا ہے کہ ميں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے اگر تھوڑا تھوڑا اس زمانے ميں تاريخ کے اس عبرت انگيز 

نہيں کہ اس کي تشريح کي جا سکے اس کے لئے تو  پہلو کو بيان کيا جائے،اگرچہ ماه رمضان کے ان خطبوں ميں ممکن ہي
مخصوص وقت اور جلسات کي ضرورت ہے جس کے افراد کم اور چيده چيده ہوں اور پوري آگاہي و بصيرت کے ساتھ 

  )8انصاف پسندي سے اس عبرت انگيز تاريخ کي تشريح کي جائے۔(

  آپ کے پاس کوئي گواه ہے؟ 
حضرت اميرالمومنين عليہ السالم ايک دن گليوں اور کوچوں سے گذر رہے تھے ديکھا اسالم ميں قاضي کا ايک احترام ہے ۔

آپ کي ذره جو مدتوں سے غائب تھي ايک يہودي کے ہاتھ ميں ہييا مثالً پہنے ہوئے ہے۔حضرت اس کے قريب آئے فرمايا يہ
س چلنے کے لئے کہا اس نے آپ کي ميري ذره ہے۔اس يہودي نے انکار کر ديا اميرالمومنين عليہ السالم نے قاضي کے پا

بات کو قبول کر ليا دونوں قاضي کے پاس پہنچے حضرت نے دعوٰي کيا کہ يہ ميري ذره ہے جسے اس يہودي نے لے ليا 
ہے۔قاضي نے يہودي سے دريافت کيا کہ اس نے کہا کہ ذره علي عليہ السالم کي نہيں ہے،قاضي نے اميرالمومنين عليہ 

  پاس کوئي گواه بھي ہے حضرت نے فرمايا نہيں ميرے پاس کوئي گواه نہيں!السالم سے کہا آپ کے 
قاضي نے کہا چونکہ آپ کے پاس کوئي شاھد نہيں اس ليے ميں آپ کے حق ميں فيصلہ نہيں دے سکتا حضرٔت قاضي کي 

حضرت اسي بات سے مطمئن ہوگئے اور سکوت اختيار کر ليا اور پھر يہودي ذره لے کر اس جلسے سے خارج ہو گيا، 
طرح کھڑے ہوئے اس يہودي کو ديکھ رہے تھے جو حکم اسالمي کي بنائ پر آپ کي ذره لے کر جا رہا تھا نہ تو آپ کوئي 
اعتراض کر رہے تھے نہ ہي آپ کوئي اعتراض کر سکتے تھے وه يہودي کچھ دور گيا تھا کہ پھر کھڑا ہو گيا اورحضرت 

۔ ميں گواہي ديتا ہوں کہ بجز هللا کے کوئي معبود نہيں اور آپ کا دين حق ہے اور اميرعليہ السالم کي خدمت ميں آکر کہتا ہے
  )9آپ سچے ہيں۔(

  اجتماعي ذمہ داري کے لئے اسالمي معيارات: 
اميرالمومنين عليہ السالم جنگ صفين جاتے وقت کسي منزل پر ٹھرے اور اپني جوتي سي رہے تھے،ابن عباس وہاں پہنچے 

خليفہ معاشرے کي سب سے اّول درجے کي شخصيت کے جس کے ہاتھ ميں الکھوں کي رقم موجود ہے  ديکھا مسلمانوں کا
اپنے ہاتھوں ،پھٹي پراني جوتي سي رہے ہيں اميرالمومنين عليہ السالم نے ابن عباس کي حيرت و تعجب ديکھ کر فرمايا:ابن 

کہا ! اس کي کوئي قيمت نہيں؛آپ نے يہ سن کر  عباس ذرا يہ تو بتاو ميري اس جوتي کي کيا قيمت ہوگي؟ ابن عباس نے
)قسم بخدا يہ جوتي ميري نگاہوں ميں اس حکومت سے کہ جو تم پر کر رہا ہوں 10‘‘(وهللا لھي احب اني من امرتکم’’ فرمايا

کہيں زياده محبوب اور قيمتي ہے يعني اگر مقام و منصب حکومتي کو ماّدي نگاہوں سے ديکھا جائے تو حضرت 
ااّل ان اقيم حقّاً او ادفع ’’ ومنين عليہ السالم کي نگاه ميں اس کي حيثيت صفر ہے،مگر اس جملہ کے بعد فرماتے ہيںاميرالم
ليکن اگر ميں اسي حکومت کے ذريعہ حق کا قيام کر سکوں يا باطل کو کچل سکوں تو پھر يہ حکومت ارزشمند و ‘‘ باطل

  اس پھٹي پراني جوتي سے بھي گئي گذري ہے! قيمتي بھي ہے ورنہ اس کي کوئي حيثيت نہيں بلکہ

  آگاہي اور ثابت قدمي حضرت علي عليہ السالم کي دو ممتاز صفتيں: 
اگر ہم اميرالمومنين عليہ السالم کے بارے ميں بطور اختصار کچھ عرض کرنا چاہيں اور اس عظيم اور استثنائي انسان کے 

بھي نا کافي ہيں ۔ تو سب سے پہلے يہ عرض کر دوں کہ اميرالمومنينسلسلے ميں تفصيل سے کہ جس کے بارے ميں کتابيں 
شخصيت کے حامل ہيں کہ آج اور گذشتہ تاريخ ميں نہ شيعوں ميں بلکہ تمام مسلمانوں ‘‘ نادرة الزمن’’عليہ السالم اپني جگہ 

ے ہيں ايسي بہت کم بزرگ کے درميان بلکہ دنيا کے سارے آزاد انديش غير مسلمانوں کے درميان ميں بھي آپ محبوب رہ
ہستياں ہونگي حتي کہ پيغمبراِن الہي ميں بھي کم مليں گي کہ جن کي ستائش کرنے والے اس قدرافراد پائے جاتے ہيں جس 
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قدر علي عليہ السالم کے ثنا خواں و مدح خواں پائے جاتے ہيں يہ اور بات ہے کہ ہماري معرفت تھوڑي اور بصيرت بہت کم
شخصيت معنوي اعتبار سے غير معمولي حيثيت رکھتي ہے۔ہم کيا آپ کي تہہ در تہہ معنوي شخصيت کو ہے کيونکہ آپ کي 

خود بہت سے اوليائ خدا بھي درک کرنے سے قاصر ہيں ،ليکن اسي کے ساتھ آپ کي ظاہري شخصيت اس قدر جاذب نظر 
سے کوئي سروکار نہيں ہے وه بھي آپ ہے اور آنکھوں کو لبھاتي ہے کہ حتي وه لوگ جن کو معنوي اور روحاني چيزوں 

کي بزرگ شخصيت کے بارے ميں معلومات حاصل کر کے آپ سے عشق و محبت کر سکتے ہيں۔اميرالمومنين عليہ السالم 
اپني زندگي کے مختلف ادوار ميں چاہے وه اّول بعثت يعني نوجواني کا دور ہو يا پھر مدينہ کي طرف ہجرت کا زمانہ،(کہ 

سال کے تھے)۔ہو وه رحلت نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کا  ٢٥يا پچيس  ٢٠السالم صرف بيس  اس وقت علي عليہ
سخت دور ہو يا خود آپ کي حيات کا آخري دور کہ آپ جس زمانے ميں خليفۃ المسلمين کي حيثيت سے مسنِد خالفت پر 

تاز خصوصيتوں کے مالک رہے کہ سب کے سب سال پر محيط ہے آپ مم ٥متمکن ہوئے،ان تمام ادوار ميں کہ جو تقريباً 
  خصوصاً ہمارے جوان ۔اس نکتے سے درس حاصل کر سکتے ہيں۔

غالباً تاريخ کي عظيم ہستياں جواني سے ہي بلکہ نوجواني سے ہي کچھ خصوصيتيں،اپنے اندر اجاگر کرتي ہيں يا پھر وه 
خصوصيات و امتيازات ايک لمبي زحمتوں کا خصوصيات ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتي ہے،عظيم شخصيتوں کي يہ 

نتيجہ ہوتے ہيں اور يہ بات ہم اميرالمومنين عليہ السالم کي حيات طيبہ ميں مالحظہ کرتے ہيں مجموعي طور پر جب ميں 
 اميرالمومنين عليہ السالم کي حيات پر نظر دوڑاتا ہوں اور اّول زندگي سے لے کر ھنگام شہادت تک ان کي پرفراز وپرنشيب

کے اس پورے دور ميں مالک رہے ‘‘ صبر’’اور ‘‘ بصيرت’’حيات کو ديکھتا ہوں تو پھر اندازه ہوتا ہے کہ آپ دو صفات
ہيں،آگاہي اور ثابت قدمي وه کبھي بھي لمحہ بھر کے لئے بھي غفلت اورانحراف فکري يا حق سے تعين ميں اشتباه کا شکار 

يک نظر ہے نہ بحيثيت معصوم ورنہ معصوم کي خطا و کجي کا کوئي امکان نہيں ہوئے ۔يہ بحيثيت انسان آپ کي زندگي پرا
نہيں ہوتا۔اس وقت کہ جب غار حرا اور کوه نور سے نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پرچم اسالم ہوا ميں 

ي ہوا اور نبوت و رسالت کا آغاز ہوا عليآنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي زبان پر جار‘‘ ال الہ اال هللا’’لہرايا اور کلمہ 
بن ابي طالب عليہ السالم نے اسي وقت سے حق کي تحريک کي حمايت کي اور تادم آخر اس پر ڈٹے رہے اور آنے والي 
ساري مشکالت کو اپني جان کي قيمت کے بدلے ميں خريدا اور جس جگہ جو ضرورت پيش آئي پيچھے نہيں ہٹے جہاں 

کي، جہاں فداکاري و جانثاري کرني تھي وہاں جانثاري کي،اگر کوئي سياسي فعاليت الزم تھي تو اسے جنگ کرنا تھي،جنگ 
بھي انجام ديا، حکومت چالنے کي بات آئي تو اس سے بھي پيچھے نہيں ہٹے اور کسي بھي صورت آپ کي بصيرت بيداري 

بر و پائيداري سے کام ليتے رہے اور اس راه لمحہ بھر کے لئے بھي آپ سے جدا نہ ہوئي دوسرے يہ کہ اس راستے ميں ص
استوار و صراط مستقيم پر ڈٹے رہے۔اور آپ کا استقامت سے کام لينا،مشکالت و حوادث کے مقابلے ميں ڈٹے رہنا اور نہ 

  تھکنا،خواہشات نفس سے مغلوب نہ ہونا خود ايک اہم نکتہ ہے۔
ہيں آپ کي شخصيت کا کسي سے بھي مقابلہ ممکن نہيں ہے ہم  جي ہاں عصمت اميرالمومنين عليہ السالم قابل تنقيد نہيں

لوگوں نے تاريخ کي جن بزرگ ہستيوں کو بھي ديکھا ہے اگر کوئي ان کا علي عليہ السالم سے مقابلہ کرنا چاہے تو يہ ايسے
کي ميں نے  ہي ہے جيسے ذرے کا آفتاب سے کوئي مقابلہ کرے،مگر يہ دو صفتيں جو حضرت اميرالمومنين عليہ السالم

بيان کي ہيں قابل تقليد ہيں قابل پيروي ہينکوئي بھي يہ کہہ دے کہ اگر اميرالمومنين عليہ السالم صبر و بصيرت کے حامل 
تھے تو وه اس ليے کہ وه ان کے اميرالمومنين عليہ السالم ہونے کي وجہ سے تھا اپني ذمہ داري سے فرار نہيں کر سکتا 

مومنين عليہ السالم کي ان صفات کو اپنے اندر پيدا کرنے کي کوشش کرني چاہئے اس طرح اپني بلکہ تمام لوگوں کو اميرال
  ہمت و صالحيت کے لحاظ سے اميرالمومنين عليہ السالم سے خود کو نزديک کرنا چاہيے۔

  بيگا نوں کے تسلط کو ختم کر نے کے لئے ضروري بيداري اور پا ئيداري: 
کے سبب ،يا عدم بصيرت يا بے صبري ،يا  ٢ر بشريت کے لئے پيش آتي ہيں وه ان دو وه ساري مشکالت جو معاشرے او

غفلت کا شکار ہوجانے کي وجہ سے ہے،واقعيت کو نہيں سمجھ پاتے،حقائق کو درک نہيں کرتے يا پھر واقعيت کو جاننے 
دونونجگہوں کي بنائ پر کے باوجود مقاومت نہيں کر پاتے،اسي وجہ سے ان دو جگہوں ميں سے کسي ايک جگہ سے يا 

تاريخ بشررنج و الم محنت و مشقت سے بھري ہوئي ہے اور عالمي مستکبرين کي ہٹ دھرمي ان کے ظلم و جبر سے بھري 
ہوئي دسيوں يا سينکڑوں سال تک ايک قوم کسي نہ کسي استبدادي قوت و طاقت کے زير تسلط رہي ہے۔آخر ايسا کيوں؟ کيا 

نسان تھے؛! مگر يا تو يہ لوگ بے بصيرت تھے يا اگر بصيرت رکھتے بھي تھے تو اس راستہ يہ لوگ انسان نہيں تھے؟ ! ا
ميں کافي صبر وتحمل کرنے سے عاري تھے جس کا مطلب يہ ہوا کہ يا تو يہ لوگ بيدار نہيں تھے يا پھر ان کے اندر قوت 

  ،استحکام و مقاومت نہيں تھي۔
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قدر پيچھے جائيں گے ذلت و خواري،شقاوت وبدبختي،مصيبت اور مختلف  انقالب سے پہلے کي تاريخ اٹھا کر ديکھئے جس
قسم کا دباو حاکم وقت کي طرف سے مالحظہ کريں گے،اس ملک ميں سالہا سال برٹش ،سالہا سال روسي،سالہا سال يہ 

يہي ساري دونوں اور آخرميں يہ امريکي سالہا سال تک جو کچھ کرنا چاہتے تھے کرتے تھے ہماري يہي ملت تھي اور 
استعداد تھي۔کہ بحمدهللا مختلف ميدانوں ميں ہمارے جوانوں کي صالحتيں اب ستاروں کي طرح چمک رہي ہيں۔مگر سابقہ 

حکومت ميں يہي صالحيتيں حکومت کي غلط سياست اس کي غلط و ناقص تربيت کي بناپر بصيرت و صبر کا فقدان تھا اور 
جيسي عظيم و بزرگوار شخصيت  ٢م کے دانشمند حضرات ميں،امام خميني جب ايک وقت معاشرے کے دانا و عالم اور قو

کي ‘ وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر’’اٹھي تو لوگوں کے اندر بصيرت پيدا کر دي لوگوں کو صبر وتحمل سکھايا اور 
مشقت سے بھري  پورے معاشرے ميں نصيحت کي تو يہ جوش مارتا ہوا دريا سامنے آيا اور پھر اس ذلت و حقارت،محنت و

  )11زندگي کے تار و پود کاٹ دئے اور بيگانوں کے غاصبانہ تسلط کو ختم کر کے سانس لي(

  اقتدار علي عليہ السالم اور ان کي مظلوميت و کاميابي : 
آج جو ميں ان بزرگوار کے بارے ميں عرض کرنا چاہتا ہوں وه يہ ہے کہ آپ کي شخصيت،زندگي اور شہادت ميں تين 

(کہ جو بظاہر ايک دوسرے سے زياده ميل نہيں رکھتے تھے )جمع ہو گئے ہيں اور وه عناصر ہيں اقتدار،مظلوميت عناصر 
ان کي فوالدي قوت ارادي ان کا عزِم مصمم ‘‘ اقتدار’’اور کاميابي۔اقتدار،منطِق فکر، سياست و حکومت: ان بزرگوار کا 

ل ہو کر عالي ترين اسالمي اور انساني مفاہيم کي طرف ذہنوں ،مشکل سے مشکل فوجي اور جنگي ميدانوں ميں سرگرم عم
اور فکروں کي ہدايت کرنا جيسے مالک اشتر ،عمار، ابن عباس اور محمد بن ابي بکر وغيره۔کي تربيت اور تاريخ بشريت 

باالدستي اقتدار ميں ايک انقالب کي بنياد ڈالنا ہے،اور ان بزرگوار کا مظہر اقتدار،منطق کي حاکميت، فکر و سياست کي 
  حکومت جو کہ آپ کے شجاع و توانا بازو کا اقتدار تھا۔

..............  

  ٣١نہج البالغہ خطبہ ١،٢،٣،٤
  ٥٥۔ نہج البالغہ،خطبہ 5
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 ش ١٤١٦٣۔روزنامہ جمہوري اسالمي۔11

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  تاريخ کا مظلوم ترين انسان! 
اميرالمومنين عليہ السالم کي ذات واالصفات ميں کہيں سے بھي کوئي ضعف نہيں پايا جاتا،مگر اس کے باوجود آپ تاريخ 

کے مظلوم ترين انسان ہيں؛آپ کي زندگي کے ہر پہلو ميں يہ مظلوميت نماياں تھي،نوجواني کے دوران مظلوم تھے،جواني 
م کے بعد مظلوم تھے،بڑھاپے ميں مظلوم تھے،شہادت کے بعد بھي برسہا برسميں وفات پيغمبر اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسل

  تک منبروں سے آپ کو برا بھال کہا جاتا رہا ،جھوٹي تہمتيں لگائي گئيں آپ کي شہادت بھي مظلومانہ تھي۔
ميں ہمارے پاس اس عربي سے تعبير کيا گيا ہے البتہ فارسي زبان‘‘ثارهللا’’تمام آثار اسالمي ميں دو ِذوات مقدسہ ہيں جن کو 

استعمال ہوتا ہے جب ‘‘ ثار’’ کا متبادل نہيں پايا جاتا جس کو ہم پيش کر سکيں عربي ميں اس وقت لفظ‘‘ ثار’’لغت کے لفظ 
کسي خاندان کا کوئي فرد ظلم و ستم کي وجہ سے قتل کر ديا جاتا ہے تو اس وقت مقتول کا خاندان صاحب خون ہوتا ہے اسي 

‘‘ ثار’’ہتے ہيں کہ يہ خاندان خونخواہي کا حق رکھتے ہيں،اگر خون خداکا معنٰي کہيں سنائي بھي ديتا ہے تو يہ ک‘‘ثار’’ کو 
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کي ناقص اور بہت نارسا تعبير ہے ،پوري طرح مفہوم اس سے نہيں پہنچتا ،تاريخ اسالم ميں دو لوگوں کا نام آيا ہے کہ جن 
ام حسين عليہ السالم کي ذات گرامي ہے اور دوسري شخصيت کے خون خواہي کا حق خدا کو ہے،اس ميں ايک ام

يعني آپ کے پدر بزرگوار کي ‘‘ ياثار هللا و ابن ثاره ’’اميرالمومنين علي عليہ السالم جو کہ حضرت سيد الشہدا کے والد ہيں
  خون خواہي کا حق بھي خداوند کريم کو ہے۔

  علي عليہ السالم کے چہر ه پر نُور کي تاباني: 
ہے،آپ کي پہلي کاميابي تو يہي ہے کہ زندگي ميں دشوار ترين تجربات آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھي‘‘ کاميابي’’را عنصر تيس

کرنے پڑے اور آپ ان سب پر کامياب رہے يعني دشمن کي طرف سے شکست دينے والے سارے محاذ ۔جس کي وضاحت ہم
ميں ناکام رہے،ان سب نے خود علي عليہ السالم سے ہزيمت بعد ميں کريں گے۔جو آپ کو جھکانا چاہتے تھے اپنے مقصد 

اٹھائي اور شہادت کے بعد آپ کي تا باني مزيد آشکار ہو گئي بلکہ زندگي کي تابندگي سے بھي بڑھ چڑھ کر نماياں ہو 
سالم کے مداح گئي۔آپ دنيا ميں ذرا مالحظہ کريں۔فقط دنيائے اسالم ميں ہي نہيں بلکہ سارے عالم ميں کس قدر علي عليہ ال

پائے جاتے ہيں حتٰي کہ وه لوگ جو اسالم کو نہيں مانتے مگر علي بن ابي طالب عليہ السالم کو تاريخ کي ايک عظيم تابنده و 
درخشاں شخصيت کے عنوان سے جانتے ہيں،يہ خداوند عالم کي طرف سے آپ کي مظلوميت کے مقابلے ميں انعام ہے 

مظلوميت کا پاداش يہ ٹھہرا کہ آپ تاريخ ميں نيک نام ہوں آپ تاريخ بشر ميں کون سا  کيونکہ خدا کے يہاں اس کي جزا اور
ايسا چہره دکھا سکتے ہيں جو آپ سے زياده تابناک اور درخشنده ہو آج کے زمانے ميں جن کتابوں کو ہم پہچانتے ہيں جو 

زياده محبت آميز،عاشقانہ انداز ميں لکھي  اميرالمومنين عليہ السالم کے بارے ميں لکھي گئيں ہيں اس ميں سے جو سب سے
گئيں ہيں وه سب غير مسلموں کي ہيں مجھے اس وقت ياد آرہا ہے کہ تين عيسائي مصنفين نے حضرت علي عليہ السالم کي 

مدح و ستائش کرتے ہوئے کتابيں لکھيں جو واقعاً محبت و عشق سے لبريز ہيں،اور آپ سے محبت و عقيدت روز اول ہي 
ہوئي يعني جب آپ کو شہيد کر ديا گيا اور آپ کے خالف کيچڑ اچھاال جانے لگا۔شام کي حکومت سے وابستہ سے شروع 

رہنے والے لوگ وه لوگ جن کو علي عليہ السالم کي عدالت سے بغض و کينہ تھا،آپ کو گالياں دي جانے لگيں،ان کي آپ 
  خدمت ہے۔سے عقيدت و محبت اور بڑھ گئي۔يہاں پر ايک تاريخي نمونہ پيش 

عبدهللا بن عروة بن زبير کے بيٹے نے اپنے باپ يعني عبدهللا بن عروة بن زبير،سے اميرالمومنين عليہ السالم کي برائي بيان 
کي خاندان زبير ميں ايک مصعب بن زبير کے عالوه سب علي عليہ السالم سے بغض و عناد رکھتے تھے،مصعب بن 

ے جو کوفہ ميں مختار کے حوادثات ميں تھے بقيہ خاندان زبير کے سارے لواحقين زبيرايک شجاع اور کريم النفس انسان تھ
علي عليہ السالم سے عناد رکھتے تھے جب لڑکے نے برا بھال کہا تو اس کے باپ نے ايک جملہ کہا جو علي عليہ السالم 

وهللا يا بني ’’پنے بيٹے سے کہتا ہے کي طرف داري ميں بہت زياده نہيں کہا جاسکتا مگر اس ميں ايک اہم نکتہ ہے عبدهللا ا
خدا کي قسم،دين نے جس چيز کي بھي بنياد ڈالي اور‘‘ انّماس شيمئا قطہ ااّل ہدمۃ الّدين وال بني الدين شيئاً فاستطاعۃ الدنيا ھدمہ

نے کا پھر اس کي دين پر بنياد ڈالي گئي اہل دنيا نے الکھ اسے مٹانے کي کوشش کي مگر اسے نہ مٹا سکے اس کے کہ
مطلب تھا علي عليہ السالم کو خراب کرنے اور ان کے چہرے کو غبارآلود کرنے کي خوامخواه زحمت نہ کرو ۔کہ ان کے 

الم تر اال علي کيف تظھر بنومروان من عيبہ و ذّمہ ’’ہر کام کي بنياد دين اور ايمان پر ہے۔پھر اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے 
ذرا ديکھ فرزندان مروان کس طرح ہر موقع اور مناسبت سے منبر سے علي ‘‘اً الي الّمائ وهللا لکاّن مآيآ خذون نباصيۃ رفع

عليہ السالم کي عيب جوئي کرتے ہيں مگر ان کي يہ عيب جوئي اور بد گوئي علي عليہ السالم کے چہرے کو مکدر کرنے 
  ر پڑتا ہے۔کي بجائے اور روشن کرتي ہے۔يعني لوگوں کے ذھن ميں ان کے اس عمل کا برعکس اث

بني اميہ اپنے‘‘ وما تري ماينضبون بہ موتاھم من التابين والمديح وهللا لکآنّما يکشون بہ عن الجيف’’ان کے مقابل ميں بني اميہ
آبائ و اجداد کي تعريفيں کرتے پھرتے ہيں مگر جس قدر وه ان کي ستائش کرتے ہيں لوگوں کي نفرت اور بڑھتي ہے شايد 

تيس سال بعد کہيں گيں،يعني اميرالمومنين عليہ السالم اپني تمام تر مظلوميت  ٣٠رت علي عليہ السالم کے يہ باتيں تقريباً حض
  کے باوجود اپني زندگي ميں بھي اور تاريخ ميں بھي اور لوگوں کے اذہان و افکار ميں بھي کامياب رہے ہيں۔

  ر کي صف آرائي: اميرالمو منين عليہ السالم کے مقا بلے ميں تين طرح کے مکتب فک
مظلوميت کے ساتھ آپ کے پانچ سال سے کم مدت اقتدار ميں تين قسم کے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا۔قاسطين،ناکثين،اور 

‘‘ امرت ان الناکثين والقاسطين والمارقين’’ مارقين۔خود اميرالمومنين عليہ السالم سے يہ روايت منقول ھے کہ آپ نے فرمايا
  وگوں کے خود آپ نے ہي رکھے تھے۔اور يہ نام بھي ان ل

مجر د استعمال ‘‘ قسط’’قاسطين کے معني ستمگر اور ظالم کے ہيں،عربي قاعدے اور قانون کے لحاظ سے جب 
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ہوگا(جيسے قََسَط يَقِسطُ) تو يہ ظلم کرنے کے معني ميں ہوگا اور اگر يہي ماده ثالثي مزيد اور باب افعال ميں لے جايا جائے 
باب افعال ميں لے جايا جائے تو عدل و ‘‘ قِسط’’لہذا اگر ‘‘ آقََسط يُقِسطُ ’’صاف کے معني دے گا جيسےتو پھر عدل وان

انصاف کے معني ميں ہوگا اور اگر ثالتي مجرد استعمال ہو جيسے (قََسطَ يُقِسطُ) تو پھر اس کے خالف معني دے گا يعني ظلم
يں استعمال ہوا ہے يعني ستمگر اور ظلم کرنے والے حضرت عليہ و جور اور قاسطين يہاں پر اسي ظلم و جور کے معني م

السالم نے گويا ان کو ظالم کہہ کر پکارا ،تو پھر يہ کون لوگ تھے؟ در حقيقت يہ وه لوگ تھے جنہوں نے اپني مصلحت کے 
ميرالمومنين عليہ تحت ظاہري طور پر اسالم کو قبول کر ليا تھا اور حکومت علوي کو سرے سے ہي قبول نہيں کرتے تھے،ا

السالم نے الکھ جتن کئے مگر اس کا کوئي فائده نہيں ہوا۔اور يہ حکومت بني اميہ اور معاويہ بن ابي سفيان کے اشارونپر 
تشکيل ہوئي تھي اور يہي لوگ اس کے محور و مرکز تھے کہ جس کے سربراه معاويہ اور اس کے بعد مروان بن حکم اور 

يک محاذ پر اکٹھے تھے جو علي عليہ السالم سے تعاون کرنے کے ليے کسي بھي حالت ميں تيار وليد بن عقبہ تھے يہ خود ا
  نہيں تھے۔

يہ بھي اپني جگہ صحيح ہے کہ آغاز حکومت ميں مغيره بن شعبہ اور عبدهللا بن عباس وغيره نے اميرالمو منين عليہ السالم 
مت کے ابتدائي ايام ہيں لہذا معاويہ اور شام کي حکومت کو کچھ سے کہا کہ يا اميرالمومنين عليہ السالم ابھي آپ کي حکو

دنوں ان کے حال پر چھوڑ ديں اور ان کو ابھي ہاتھ نہ لگائيں ۔مگر حضرت عليہ السالم نے ان کي اس رائے کو قبول نہيں 
ابت کر ديا کہ حضرت کيا۔اور ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عليہ السالم کوسياست نہيں آتي،اور بعد کے واقعات نے يہ ث

کو مشوره دينے والے يہ لوگ خود بے خبر تھے اميرالمومنين عليہ السالم نے الکھ معاويہ کو سمجھانے کي کوشش کي اس 
کو اپني حکومت و خالفت کے بارے ميں راستے پر النے کي کوشش کي مگر يہ ساري کوششيں ناکام رہيں معاويہ ان لوگوں

ومنين عليہ السالم کي حکومت قبول کر ليتا اگرچہ آپ سے پہلے والے ان ميں سے بعض کو ميں سے نہيں تھا جو اميرالم
برداشت کرتے آئے تھے معاويہ جب سے مسلمان ہوا تھااس دن سے علي عليہ السالم سے جنگ کرنے کے لئے صفين ميں 

يں تھا ان لوگوں نے جگہ تيس سال سے کچھ کم مدت گزاري ہوگي کہ شام اس کے طرفداروں کے قبضہ م ٣٠آنے تک کہ 
بنالي،حکومت ميں نفوذ کر چکے تھے ايسا نہيں تھا کہ انھيں نو مسلم کي حيثيت سے روکا ٹوکا جاتا اور کسي بھي حرکت پر

  انھيں روک ديا جاتا نہيں بلکہ انھوں نے اپني جگہ بنا لي تھي۔

  دنيائے اسالم ميں حکومت اموي کے کِھال ئے ہوئے گل: 
ہ اس گروه سے تعلق رکھتے تھے جو حکومت علوي کو کسي قيمت پر قبول نہيں کرتے تھے وه حکومت کو اس بنائ پر ي

اپنے ہاتھوں ميں ديکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں نے بعد ميں اس کا تجربہ بھي کر ليا اور دنيائے اسالم نے ان کي حکومت کا 
قابت ميں بعض اصحاب کے ساتھ نرمي و مالئميت کا ثبوتمزه بھي چکھا وہي معاويہ جو علي عليہ السالم سے چپقلش اور ر

ديتا تھا بعد ميں اسي حکومت نے ان کے ساتھ سخت رويہ بھي اپنايا يہاں تک کہ يزيد کا زمانہ بھي آيا اور واقعہ کربال رونما 
بنے جو اسي  ہوا اس کے بعدمروان، عبدالمالک ،حجاج بن يوسف ثقفي اور يوسف بن عمر ثقفي جيسے خونخوارلوگ حاکم

حکومت و امارت کا ايک تلخ نتيجہ تھا يعني يہي حکومتيں جن کے جرم و خياالت تاريخ لکھنے سے لرزتي ہے اسي 
حکومت کا ثمره تھا جس کي معاويہ نے بنياد رکھي تھي اور اميرالمومنين عليہ السالم سے اسي خالفت کے لئے يہ لوگ لڑ 

تھا کہ ان لوگوں کا کيا منشائ ہے اور کيا چاہتے ہيں۔ان کي حکومت دنيا پرستي جھگڑ رہے تھے يہ تو ابتدا ہي سے معلوم 
اور خواہشات نفس خود غرضي کے عالوه کچھ اور نہ تھي جيسا کہ بني اميہ کي حکومت ميں لوگوں نے اچھي طرح ديکھا 

تاريخ آپ کے سامنے پيش کر رہا اور محسوس کيا،ميں البتہ يہاں کوئي عقيدے کي بحث يا کالمي بحث نہيں کر رہا ہوں،عين 
وغيره ہے جس کي عين عبارتيں ميں‘‘ ابن قتيبہ’’ ،تاريخ ‘‘ ابن اثير’’ہوں اور يہ کوئي شيعہ تاريخ بھي نہيں ہے بلکہ تاريخ 

نے لکھي ہيں اور يہاں ميں نے جو لکھا يہ مسلّمات تاريخ ميں سے ہيں جس ميں شيعہ سني کے اختالف کي کوئي بات نہيں 
  ہے!

  کچھ اپنے جو حکومت ميں حصہ دار ہونا چاہتے تھے!! 
يعني ‘‘ ناکث’’کہتے ہيں‘‘ ناکثين’’ايک دوسرا گروه جو اميرالمو منين عليہ السالم سے جنگ کرنے کے لئے آيا تھاجسے

ديايہ توڑ دينے والے لوگ،اور يہاں پر وه لوگ مراد ہيں جنہوں نے علي عليہ السالم سے بيعت کرنے کے بعد اُسے توڑ 
لوگ مسلمان تھے اور پہلے والے گروه (قاسطين) اپنوں ميں سے شمار ہوتے تھے البتہ يہ ايسے تھے جو حکومت علي بن 
ابي طالب عليہ السالم کو اسي حد تک قبول رکھتے تھے جہاں تک خود ان کو اس رياست ميں خاطر خواه بٹوارے کي توقع 

حکومتي سطح پر ذمہ دارياں ديں جائيں،انھيں حاکم بنايا جائے جو مال و تھي يعني ان سے رائے مشوره کيا جائے،انہيں 
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ثروت ان کے ہاتھوں ميں ہے اس کے بارے ميں کوئي بازپرس نہيں ہوني چاہيے يہ نہ پوچھيے کيسے اسے حاصل کيا! 
ں ميں سے بعض وغيره وغيره ۔گذشتہ سال انھيں ايام ميں نماز جمعہ کے کسي خطبہ ميں ،ميں نے عرض کيا کہ ان لوگو

لوگوں کي موت کے بعد ،کس قدر دولت و ثروت باقي بچي جو انھوں نے زندگي ميں اکٹھي کي تھي ۔يہ لوگ اميرالمومنين 
عليہ السالم کي حکومت کوکيسے قبول کرتے ؟! کيوں نہيں ليکن اسي شرط و شروط کے ساتھ کہ انھيں ہاتھ نہ لگايا جائے 

اميرالمومنين عليہ السالم کے ہاتھ پر بيعت کي البتہ بعض ايسے بھي تھے جنہوں نے  اسي ليے پہلے تو ان کي اکثريت نے
بيعت نہيں کي سعد بن ابي وقاص نے ابتدائ ہي سے بيعت نہيں اسي طرح کچھ ديگر جنہوں نے ابتدائ ہي سے بيعت نہيں کي

ے ہاتھوں پر بيعت کي آپ کي خالفت کو البتہ طلحہ، زبير اور ديگر بزرگ اصحاب وغيره نے اميرالمومنين عليہ السالم ک
قبول کر ليا،مگر جب تين ،چار ماه گذر گئے اور ديکھاکہ يہ حکومت تو کسي کے آگے گھاس تک نہيں ڈالتي،اور يہ احساس 
ہوا کہ اس کے ساتھ تو دال نہيں گل سکتي اس لئے کہ يہ حکومت دوست اور آشنا کو نہيں پہچانتي خود کو کوئي امتياز نہيں 

ي ،رشتہ داروں اور ناطے داروں کے لئے کسي حق کي قائل نہيں ہے،جو سابق االسالم ہيں ان کے لئے حق کي قائل نہيں ديت
ہے(اگرچہ حاکم وقت خود سب سے پہلے اسالم النے واال شخص ہے)حکم خدا کے نفاذ ميں کسي کا کوئي لحاظ نہيں کيا 

حکومت کے ساتھ تو بننامشکل ہے لہذا کٹ گئے اور جنگ جمل کا جاتا جب يہ سب ديکھا تو پھر احساس کيا نہينجناب اس 
شعلہ بھڑکا دياجو واقعاً ايک فتنہ تھا ام المومنين عائشہ تک کو اپنے ساتھ لے آئے،کتنے لوگ اس جنگ ميں مارے گئے قتل 

وسرا محاذ تھا جس کےہوئے۔اگرچہ اميرالمومنين عليہ السالم اس جنگ ميں کامياب ہو گئے اور مطلع صاف ہو گيا،مگر يہ د
  مقابل علي عليہ السالم کو مجبوراً لڑنا پڑا اور مدت خالفت کا کچھ وقت اس ميں صرف کرنا پڑا۔

  وه کج فہمياں جو حکومت شام کي طرف سے پيدا کي گئيں!! 
يہ لوگ دين تيسرا گروه مارقين کا گروه تھا(مارق)يعني گريز کرنے والے اس کي وجہ تسميہ اس طرح بتائي گئي ہے کہ 

سے اس طرح گريزاں تھے جس طرح تير کمان کو چھوڑ کر نکلتا ہے کس طرح سے آپ تير کو کمان ميں جوڑ کر جب تير 
پھينکتے ہيں تو وه کمان سے باہر نکل جاتا ہے يہ لوگ اسي طرح دين سے دور ہو گئے البتہ بظاہر خود کو دين سے وابستہ 

ان پر جاري کرتے تھے يہ وہي خوارج تھے جو اپني کج فکري اور انحراف کي بنيادرکھتے تھے اور دين کا نام بھي اپني زب
پر کاموں کو انجام ديتے تھے علي بن ابي طالب عليہ السالم (جو مفسر قرآن اور حقيقي علم کتاب کے عالم تھے) دين کو ان 

ونا سياست چاہتي تھي اور اس کے لئے سے حاصل نہيں کرتے تھے البتہ ان کا ايک گروه اور پارٹي کي شکل ميں نمودار ہ
وه کسي اور سے رھنمائي ليتے تھے ايک اھم نکتہ يہانپايا جاتا ہے کہ يہ چھوٹا سا گروه جہاں آپ کچھ کہتے فوراً کوئي نہ 

کوئي قرآن کي آيت پيش کر ديتے ۔نماز جماعت کے درميان مسجد ميں آتے امير المومنين عليہ السالم امام جماعت کي حيثيت 
سے کوئي سورة پڑھ رہے ہوتے تو يہ لوگ حضرت عليہ السالم کي طرف کنايہ کرتے ہوئے کوئي نہ کوئي آيت پڑھتے 

،اميرالمومنين عليہ السالم کے خطبے کے درميان کھڑے ہو جاتے اور اشارے اور کنائے ميں آيت کي تالوت کرتے۔(ال حکم 
) ان کا نعره تھا يعني ہم حکومت خدا کے حامي  ہيں اور آپ کي حکومت کو قبول نہيں رکھتے ہيں۔ يہ گروه جن کا ظاہر االّ

اس طرح سے پر فريب تھا حکومت شام اور بزرگان قاسطين کے ذريعے سياسي طور پر ہدايت پاتے تھے (يعني عمر و 
داللت کرتے عاص اور معاويہ کے ذريعہ) ان کے يہ کام انجام پائے يہ لوگ ان سے مرتبط تھے۔مختلف قرائن اس بات پر 

ہيں (سردار مارقين) اشعث ابن قيس ايک بدسرشت آدمي تھا کچھ ضعيف عقيده رکھنے والے فقير و بيچارے لوگ اس کے 
پيچھے پيچھے آگئے اس بنياد پر جس تيسرے گروه سے اميرالمومنين عليہ السالم کا سامنا تھا وه مارقين تھے کہ 

يں بھي کاميابي ملي اور مارقين کو ھزيمت اٹھانا پڑي،مگر يہ وه لوگ تھے جن اميرالمومنين عليہ السالم کو ان کے مقابلہ م
  کے وجود سے حضرت عليہ السالم کو خطره الحق تھا اور آخرکار انہي کي وجہ سے آپ کو شربت شہادت پينا پڑا۔

ارج کو خشک ميں نے گذشتہ سال يہ عرض کيا تھا کہ خوارج کو پہچاننے ميں آپ غلطي نہ کريں بعض حضرات نے خو
مقدس کا نام ديا ہے جب کہ ايسا نہيں ہے۔بلکہ بحث مقدس مآب ہونے يا خشک مقدس،ہونے کي نہيں ہے وه مقدس مآب جو 

کسي گوشے ميں بيٹھا دعا و نماز ميں مشغول ہے يہ خوارج کے معني نہيں ہيں ۔خوارج ايک ايسے وجود کا نام ہے جو 
ا کو بحراني کرتا ہے،ميدان جنگ ميں لڑائي کرنے کے لئے تيار ہے ،کسي فسادي ہے،فتنہ انگيزي کرتا ہے پرسکون فض

اور سے نہيں علي عليہ السالم جيسي شخصيت سے صف آرائي کرنے کے لئے تيار ہے ہاں بات صرف اتني سي ہے کہ اس
ا کے افعال کي بنياد غلط ہے،اس کي جنگ غلط ہے ،اس کے اسباب وسائل غلط ہيں،اس کا مقصد غلط اور بيج

ہے،اميرالمومنين عليہ السالم ان تين گروہوں سے جنگ کر رہے تھے اور ان جيسے لوگوں سے علي عليہ السالم کا پاال پڑا 
  تھا۔
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  جن غلط کاموں کي بنياد پر اسالم کي آڑ ميں علي عليہ السالم سے جنگ کي گئي: 
اور دوران حکومت اميرالمومنين عليہ السالم ميں نبي اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کي حيات طيبہ اوران کي حکومت ميں 

جو امتيازي فرق تھا وه يہ تھاکہ حيات مبارک بني اکرم صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ميں صفوف معين تھيں ايک طرف ايمان تو 
نگلي دوسري طرف کفر،ره گئے منافقين تو ان کے بارے ميں دائماً آيات قرآن لوگوں کو متنبہ کرتي رہيں ان کي طرف ا

اٹھتي اور مومنين کو ان کے مقابلے ميں قوت حاصل ہوتي تھي يعني نظام اسالمي حيات پيغمبر اکرم(ص) ميں ساري چيزيں 
آشکار تھيں،تمام صفوف ايک دوسرے سے جدا تھيں،کوئي شخص کفر و طاغوت کا جانب دار تھا تو دوسرا ايمان و اسالم کا 

کے لوگ موجود تھے مگر ہر ايک معينہ پارٹي تھي، معين صفوں ميں کھڑے طرف دار تھا ہر چند وہاں بھي مختلف قسم 
لوگوں ميں ايک گروه ‘‘ ناکثين’’تھے،اور دوران اميرالمومنين عليہ السالم کي صفوں ميں کوئي جدائي نہيں تھي کيونکہ وہي 

تھے ،يہي زبير زمانہ رکھتے تھے زبير و طلحہ جيسوں کے مقابلے ميں بہت سے لوگ شک و ترديد کا شکار ہو جاتے 
پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ميں اکابر صحابہ ميں سے تھے آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے نزديکي اور آپ کے 

پھوپھي زاد بھائي تھے يہانتک کہ وفات پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد بھي اميرالمومنين عليہ السالم کا دفاع 
راض کيا جي ہاں،عاقبت پر نظر ہونا چاہيے،خدا ہم سب کي عاقبت بخير کرے،بسا اوقات دنيا طلبي اور اس کيا،سقيفہ پر اعت

کے رنگ برنگے جلوئے اس طرح انسان کے قلب و جگر ميں جگہ بنا ليتے ہيں، اس طرح انسان کے اندر تغير و تبدل پيدا 
ترديد کا شکار ہو جاتے ہيں،اس ليے حقيقتاً وه سخت دنکر ديتا ہے کہ عوام تو عوام خواص کے بارے ميں بھي لوگ شک و 

تھے جو لوگ اميرالمومنين عليہ السالم کے حلقہ بگوش تھے دشمنوں کے مقابل جنگ کر رہے تھے بہت با بصيرت تھے نا 
الصبر) بيشک چيز نے بارھا يہ بات نقل کي ہے کہ اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا:(ال يحمل ھذا لعلم اال آھل البصرو 

پرچم واليت اھل بصيرت اور صبر رکھنے والوں کے عالوه کوئي اور اٹھانے کے قابل نہيں،لہذا پہلے مرحلے ميں بصيرت 
درکار ہے،پھر ان مشکالت اور موانع کے ہوتے ہوئے اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ اميرالمومنين کے لئے کس قدر رکاوٹيں 

ے يا پھر وه غلط کردار جو بنام اسالم وجود ميں آئے اور اميرالمومنين عليہ السالم سے اور ان کي راه ميں کتنے کانٹے تھ
جنگ کرنے کے لئے آماده ہوگئے اور غلط باتيں پيش کر کے مسلمانوں کے خون سے ہولي کھيلي،صدر اسالم ميں بھي غلط

فرق يہ تھا کہ آيت قرآن نازل ہوئي اور اس غلط  باتيں کم نہيں تھيں مگر زمانہ اميرالمومنين عليہ السالم اور صدر اسالم ميں
فکر کو باطل قرار دے ديتي تھي، وه مکي زندگي ہو يا مدني زندگي آپ ذرا نظر ڈاليں سوره بقرة ايک مدني سورة ہے جس 

ھرمي وقت انسان کي نظر اس پر پڑتي ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے پيغمبر اسالم کے مقابلے ميں منافقين کي ہر قسم کي ہٹ د
اور يہود کي ريشہ دوانيوں کے بارے ميں قرآن خاموش نہينہے بلکہ اس کي تفصيالت بيان کرتا ہے،حتٰي وه جزئيات تک 

قرآن نقل کرتا ہے جيسے يہودي آنحضرت کے مقابلے ميں ايک نفسياتي جنگ کے عنوان سے مسلمانونکے مابين چھيڑے 
رآن باقاعده ذکر کرتا ہے ،اسي طرح سوره اعراف۔جو ايک مکي سوره کو ق‘‘ ال تقولوا راعنا ’’ہوئے تھے اس جيسي آيات

ہے۔ايک مفصل فصل ذکر کرتا ہے جہاں خرافات سے جنگ ہے وه بتاتا ہے کہ يہ حالل ہے يہ حرام ہے ،کہ ان لوگوں نے 
قل انّما ’’واقعي محرمات کے مقابلے ميں چھوٹي،چھوٹي حرمت گھڑرکھي تھي۔حقيقي حرام و حالل ان کے لئے ھيچ تھے 

قرآن وہاں ان خرافات سے جنگ کرتا ہے حالل و حرام کو گنواتا ہے وه کہتا ہے ‘‘ ّحرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن
قرآن جس کو حالل و حرام بتا رہا ہے وه ہے حالل و حرام نہ وه کہ جسے تم بحيره نے خود سے حرام قرار دے ليا ہے،قرآن

مقابلہ کيا؛مگر زمانہ اميرالمومنين عليہ السالم ميں يہي مخالفين خود قرآن سے اپنے باطل  نے صراحتاً اس جيسے افکار کا
مقاصد تک پہنچنے کے لئے ا ستفاده کرتے تھے وہي لوگ آيات قرآني کو سند بنا کر پيش کرتے تھے اس ليے حضرت عليہ 

ني چند سالہ خالفت ميں اس جيسي سختيوں اور السالم کي مشکالت کئي گنا سخت ہوگئي تھيں،اميرالمومنين عليہ السالم اپ
  مشکالت سے گذر رہے تھے۔

  پيروان علي عليہ السالم کے خالف سازش: 
ان لوگوں کے مقابلے ميں خود علي عليہ السالم کا محاذ ہے جو حقيقتاً ايک مستحکم اور قوي محاذ کي حيثيت رکھتا ہے 

ابي بکر ،ميثم تمار،اور حجر بن عدي جيسے افراد موجود ہينکہ يہ مومن جہاں عمار،مالک اشتر،عبدهللا بن عباس، محمد بن 
اور بابصيرت حضرات لوگوں کي ہدايت و راھنمائي ميں کس قدر پُر کشش تھے،اميرالمومنين عليہ السالم کي خالفت و 

ش کا نتيجہ تھا کہحکومت کا ايک درخشنده اور حسين حصہ (البتہ يہ زيبائي اور حسن انھيں بزرگ اشخاص کي سعي و کوش
ہر چند انھيں اس راه ميں رنج و الم اور مصيبتوں کا سامنا بھي کرنا پڑا تھا) تاريخ کا وه منظرہے جب طلحہ و زبير کي صف
آرائي کي وجہ سے ان حضرات نے کوفے اور بصرے کا رخ کيا جب کہ طلحہ و زبير نے بصرے کو اپنے قبضے ميں لے 

بڑھا رہے تھے تاکہ اسے بھي اپنے زير تسلط کر سکيں حضرت عليہ السالم نے امام حسن  ليا اوراگال قدم کوفے کي طرف
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عليہ السالم اور ان ميں بعض حضرات کو ان کے فتنے کو روکنے کے لئے روانہ فرمايا،اور ان حضرات نے حکم امام عليہ
و لوگوں سے خطاب کيا وه سب تاريخ السالم کے بعد لوگوں سے جو مذاکره کيا،جو اجتماعات کئے،گفتگو کي،مسجد ميں ج

  صدر اسالم کے پرمغز ،اور حسين و زيبا اور ہيجان انگيز حصوں ميں سے شمار ہوتا ہے۔
اس بنا پر آپ جب تاريخ اٹھا کر ديکھيں گے تو معلوم ہوگا کہ سب سے زياده دشمنان علي عليہ السالم نے جن اشخاص پر 

ے خالف سازشوں کا جال،عمار ياسر کے خالف سازشيں محمد بن ابي بکر حملے کئے ہيں وه يہي لوگ تھے مالک اشتر ک
کے خالف سازشوں کے تانے بانے سب سے زياده تھے ،گويا وه تمام ياران با وفا جو حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کي 

يرت و قوت ايماني معيت ميں تھے ان کے ساتھ ساتھ اپنے اخالص و ايمان و محبت کا امتحان دے چکے تھے اور اپني بص
کوعمالً ثابت کر چکے تھے دشمنوں کي طرف سے ہر قسم کے حمالت کا شکار تھے ان پر تہمتيں لگائي جا رہي تھيں انھيں

  قتل کرنے کے لئے سازشيں کي جا رہي تھيں اور آخر کار
  ان ميں سے زياده تر لوگوں کو شہيد کر ديا گيا۔
ن ابي بکر شاميوں کے حملے کا شکار ہو کر مکر و دغا سے شہيد کر دئے عمار ياسر،جنگ ميں شہيد ہوئے مگر محمد ب

گئے،اسي طرح مالک اشتر نے بھي اھل شام کے مکر و حيلہ سے شربت شہادت نوش فرمايا اور ان ميں سے جو حضرات 
لسالم کے دوران باقي بچے وه بھي بعد ميں شديد ترين شکنجوں اور سختيوں سے شہيد کر دئے گئے يہ اميرالمومنين عليہ ا

حکومت اور ان کي زندگي کي کيفيت و حالت تھي جسے آپ نے مالحظہ کيا اگر آپ کي زندگي کو مجموعي حيثيت سے 
کوئي ديکھنا چاہے تو يوں عرض کر سکتے ہيں کہ آپ کي حکومت ايک بااقتدار و مستحکم حکومت تھي مگر ساتھ ہي ساتھ 

ر بھي تھا۔يعني آپ وه باقتدار حاکم ہيں جو اپنے زمانے ميں بھي دشمنوں کو مظلوميت سے لبريز ايک کامياب و کامران دو
گھٹنے ٹيکنے پر مجبور کرتے ہيں۔اورشہادت بعد بھي۔ آپ اپني مظلوميت کي وجہ سے فراز تاريخ پر مشعل راه بنے ہوئے 

وه تاريخ کے رنج و مصيبت کے ہيں ہاں يہ بھي سچ ہے آپ نے جو اس راستے ميں خون دل پيا ہے اور زحمتيں اٹھائيں ہيں 
  )١اوراق پر ايک تلخ حقيقت بھي ہے۔(

..............  

ش والدت علي عليہ السالم کي مناسبت سے يونيورسٹي اور کالج کے طلبہ کے ساتھ ايک ديدار ميں يہ خطاب  ١٢٨١٣٧٧۔مورخہ ١
 فرمايا۔

 

 شخصيت اميرالمومنين حضرت امام علي عليہ السالم

 

  

  شہادت حضرت علي عليہ السالم کي مصيبت: 
ھجري قمري، شہادت اميرالمومنين عليہ السالم کا دن ہے ،ذرا اس غم انگيز دن کو ياد  ٤٠ماه رمضان کي اکيسويں تاريخ 

کريں،تصور تو کريں کوفہ آج ماتم کده بنا ہوا ہے آپ وه گھڑي اپني نگاہوں ميں رکھيں جب سارے تہران والے سمجھ گئے 
يا شور و غوغا تھا،ايک کہرام مچ گيا،دل لرزنے لگے جيسے زلزلے کے اب اس دنيا ميں نہيں رہے،ک ٢کہ امام خميني 

پہلے سے کچھ عليل تھے دلوں ميں پہلے سے ايک خوف و ہراس تھا،بہرحال  ٢جھٹکے آرہے ہوں،جب کہ امام خميني 
ين عليہ السالم ابھي دھڑکا لگا ہوا تھا کہ خدانخواستہ کبھي بھي کوئي ناگوار صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے،ليکن اميرالمومن

کچھ ہي دير پہلے مسجد ميں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لئے بيدار کر رہے تھے،کچھ دير پہلے آپ کي اذان شايد پورے 
کوفہ ميں گونج چکي تھي ابھي کل تک آپ کي ملکوتي آواز لوگوں کے کانوں سے ٹکرا رہي تھي آپ کے گوہر بار کلمات 

ھي بھي آپ کے صوتي تاروں سے حالت مستي ميں تھي۔ابھي کچھ ہي دير پہلے تو لوگوںحلقہ بگوش تھے اور مسجد کوفہ اب
نے آپ کي آواز سني تھي ،لوگ اپنے گھروں ميں بيٹھے تھے کہ اچانک ايک دلخراش و غمو اندوه سے بھري آواز نے سب 

پہلے اھل کوفہ ‘‘ تل علي المرتضٰي اال تھدمت ارکان الھدٰي،ق’’ کے جگر پاره پاره کر دےئے جيسے کوئي فرياد کر رہا تھا
  (اور پھر سارے عالم اسالم نے) کچھ اس طرح شہادت اميرالمومنين کي خبر سني۔

اگرچہ بارہا خود اميرالمومنين عليہ السالم نے يہ خبر غم سنائي تھي اور آپ کے قريبي رشتہ داروں کو اس کا علم بھي تھا 
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جنگ خندق کے موقع پر اميرالمومنين عليہ السالم ايک چند سالہ نوجوان ہي حيات پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم ميں،
تھے۔کہ عمر وبن عبدود سے آپ کا مقابلہ ہوا،اور يہ عرب کا نامي گرامي پہلوان ۔جس کے بارے ميں لوگوں کا يہي خيال تھا

عليہ السالم کے مقابلہ ميں آيا اور ادھر کہ اب توپيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم اور اسالم کا صفايا ہو جائے گا۔وه حضرت 
واصل جہنم ہو گيا مگر اسي جنگ ميں آپ کي پيشاني مبارک زخمي ہو گئي آپ اسي حالت ميں آنحضرت صلي هللا عليہ وآلہ 

وسلم کي خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے،آنحضرت نے آپ کے بہتے ہوئے خون کو ديکھا تو دل تڑپ گيايہ جانثار و فدا 
يہ عزيز و محبوب نبي اکرم(ص) جو ابھي ابھي ايک عظيم کارنامہ انجام دے کر بيٹھا ہے،حالت يہ ہے کہ کار،نوجوان،

پيشاني خون سے تر بتر ہے،پيغمبر صلي هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:۔ميري جان علي عليہ السالم ،تھوڑا بيٹھو تو 
ومال منگوايا،شايد بنفس نفيس، پيشاني سے خون کو صافسہي،اميرالمومنين عليہ السالم بيٹھ گئے،آنحضرت(ص) نے ايک ر

کر رہے تھے اور دو خواتين جو مجاھدين کے زخموں کي مرہم پٹي کر رہي تھيں ان سے خطاب کر کے فرمايا کہ اچھي 
طرح علي عليہ السالم کے زخم کي مرہم پٹي کرو اور جس وقت آنحضرت(ص) يہ حکم کر رہے تھے اسي وقت جيسے 

 عليہ وآلہ وسلم کو کچھ ياد آگيا ہو کہ آنکھيں اشک بار ہو گئيں،اميرالمومنين عليہ السالم کي طرف ايک حضرت صلي هللا
نظر کي اور فرمايا ميري جان علي عليہ السالم ! آج تو تمہارے زخم کي مرہم پٹي ميري آنکھونکے سامنے ہو گئي اس ليے 

سر کے خون سے خضاب ہو گي تو پھر زخم پر مرہم لگانے کے  کہ ميں زنده ہوں ليکن بتاو جب تمہاري داڑھي،تمہارے
لہذا سب کو اس دن کا انتظار تھا اور خود ‘‘ اين اکون اذا اخضيت ھذه من ھذه’’ لئے کون ہوگا؟ اس وقت ميں کہاں ہونگا؟ 

يرالمومنين ستتيع کان ام’’ روايت کرتے ہيں کہ ‘‘ محمد بن شھاب زھري’’ بارہا حضرت نے بھي اس سلسلے ميں فرمايا تھا 
يعني آپ عروس شہادت کو گلے لگانے کے لئے بے تابانہ انتظار کر رہے تھے تا کہ يہ شقي آئے اور اپنا کام تمام کر‘‘ قاتلہ

دے گويا آپ کے ليے لمحات کند پڑ گئے تھے اور وقت کي گھڑي بمشکل کٹتي دکھائي ديتي تھي دائماً زبان پر بس يہي تھا 
گھر کے تو فرد فردکو معلوم تھا خود حضرت اس گھڑي کا شّدت سے انتظار کر رہے ‘‘ ت ھِذه من ھذامتي يکون اذا خضي’’

تھے ،مگر يہ حادثہ اس قدر عظيم تھا کہ گھر ميں ايک تہلکہ مچ گيا،حضرت کو مسجد سے اٹھا کر گھر اليا گيا،ميں نے 
تو کبھي ہوش ميں آتے تھے آپ کي بيٹي ام  بحاراالنوار ميں ايک روايت ديکھي ہے کہ حضرت کبھي بے ہوش ہو جاتے

ميري بيٹي ’’ کلثوم يہ حالت ديکھ کر گريہ و زاري کر رہي تھيں کہ ايک مرتبہ حضرت نے اپني آنکھيں کھوليں اور فرمايا:
اس ليے ‘‘کال تعزيني يا ام کلثوم فانک لو تّرين ما ارٰي لم تب’’ام کلثوم رو کر اپني جان ہلکان اور ميرا جگر چھلني مت کرو 

ان المالئکۃ من الّسموات الّسبع بعضھم خلف بعض’’ کہ جو ميں ديکھ رہا ہوں اگر تم بھي ديکھتيں تو تمہاري يہ حالت نہ ہوتي
فرمايا: فرشتے ساتوں آسمانوں سے ايک کے پيچھے ايک مسلسل چلے آرہے ہيں اور ميرے ‘‘ والنبيّون يقولون النطلق ياعلي

پيارے علي آجاو ہماري طرف ’’الہٰي کا جم غفير ہے جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہيں سامنے انبيائ و فرشتگان 
فما آمامک خيرلک مّما انت فيہ ’’ اس ليے کہ جو تمہاري حالت بنائي گئي ہے اس سے يہاں آجانا ہي تمہارے لئے بہتر ہے 

)‘‘١(  

  علي ان کے لئے بددعا کر و! ! 
ليہ السالم کي مناسبت سے آپ کي خدمت ميں پيش کرنے کے لئے ايک حديث لکھي ہے ميں نے آج شہادت اميرالمومنين ع

کہ بعد از شہادت اميرالمومنين يا ضربت لگنے کے دوسرے دن امام حسن عليہ السالم کي زباني نقل ہے،کہ آپ نے 
:’’ نے مجھ سے فرمايا  فرمايا:ميں واقعہ بدر کي برسي سے کچھ دنوں قبل اپنے بابا جان سے محو گفتگو تھا کہ انھوں

’’نماز صبح کے بعد ميري آنکھ ذرا لگ گئي تھي کہ خواب ميں رسول خدا کو ديکھا تشريف الئے ہوئے ہيں‘‘ ملکتني عيناي
آپ کي امت نے کيا کيا ستم ميرے اوپر نہيں ڈھائے ،کس قدر دشمني و گمراہي انھوں ‘‘ فسخ لي رسول هللا فقلت يا رسول هللا 

تو انھوں نے مجھ سے فرمايا۔ علي عليہ السالم اب مدارات(معاف کرنے اور ‘‘ فقال لي ادع عليھم ’’اپنائي،نے آپ کے بعد 
  چھوڑ دينے) کا وقت ختم ہوگيا،خدا سے تم ان کے لئے بدُدعا کرو۔

درخواست کي ميں نے بارگاه الہٰي سے ‘‘ فقلت اللم ابدلني بھم من ھو خير منھم’’ اميرالمومنين نے جو بدعا کي وه يہ ہے
،پروردگارا! مرے ليے ان سے بہتر لوگوں کو قرار دے اور ان کے ليے ايسے افراد کو بھيج دے جو بد ترين لوگ ہوں،بس 
ايک دن کے فاصلہ سے حضرت عليہ السالم نے جو يہ دعا کي تھي مستجاب ہوگئي اور انيسويں کي صبح کو دنيائے اسالم 

تھّد مت وهللا ’’ر ہو گئي آپ کا فرق مبارک دو پاره ہو گيا اور فضا اس فرياِد تاريخ کي عظيم شخصيت کے غم ميں سوگوا
(قسم بہ خدا ہدايت کي بنياديں منھدم ہو گئيں )سے گونج اٹھي علي عليہ السالم لوگوں کے درميان سے اٹھ گئے‘‘ ارکان الھديٰ 

ں وه سب تاريخ ميں محفوظ ہيں، يہي کوفہ کن کن اور شہادت علي عليہ السالم کے بعد دنيائے اسالم نے جو جو سختياں جھيلي
  سختيوں
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سے گذرا اسي کوفہ پر حجاج جيسا درنده مسلط ہوا،يہي کوفہ ہے جس پر اموي سالطين اميرالمومنين کي شہادت کے بعد،يک
و ان بعد ديگري آتے رہے اور اس پر قبضہ جمائے رکھا،يہ لوگوں کي ناشکري ہي کا نتيجہ تھا جس کي وجہ سے کوفہ ک

  سخت و دشوار مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔
  الحول وال قوة ااّل باهللا العلي العظيم

  دعائيہ کلمات: 
خدايا :تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تجھے علي بن ابي طالب عليہ السالم کي طّےب و طاہر روح کا واسطہ کہ ہم سب 

ں سے قرار دے۔زندگي کے دشوار گذار امتحانوں اور نشيب و کو علي بن ابي طالب عليہ السالم کے شيعہ اور پيرووں مي
  فراز ميں کاميابي و کامراني عطا کر اور بصيرت و صبر کي توفيق دے۔

 خدايا: مسلمان قوم کو سارے تجربوں ميں کاميابي عطافرما اور دشمنان اسالم کو مغلوب و محکوم اور ذليل و رسوا کر دے۔
  کو فساد ميں بدلنے والے پوشيده ہاتھوں کو قطع کر دے ۔پروردگارا: قوم و ملت کي اصالح 

خدايا! قوم کے ايک ايک فرد کے دلوں کو اخوت و برادري ،محبت و اتحاد کي گرمي عطا کر اور ان صفات سے قلوب 
  کومنور فرما دے۔

اف کي راه ميں موجود ساري پروردگارا ! بطفيل محمد وآل محمد صلي هللا عليہ وآلہ وسلم انقالب اسالمي کے بلند و باال اہد
رکاوٹوں کو قوم سے دور کر دے، ہمارے معاشرے کو مکمل اسالمي معاشره بنا دے،اسے ايمان و اسالم ميں پختہ تر کر 

  دے ہمارے دل، ہماري جانيں ہماري روح و فکر و اخالق کو اس طرح بنا دے جس طرح علي عليہ السالم کو پسندہے۔
  مين کو اور ہمارے والدين کو بخش دے۔ميرے مالک؛ ہميں ،ہمارے مرحو
کو اپنے اوليائے خاص کے جوار ميں جگہ دے شہدا راه خدا کي پاکيزه ارواح کو اعلٰي  ٢پروردگارا: حضرت امام خميني 

  عليين ميں شمار کر۔
  )2خدايا:انقالب کے جانثاروں اور جانبازوں کو جہاں کہيں بھي ہوں اپنے لطف و رحمت کے سائے ميں جگہ دے ۔(

  
  والسالم عليکم ورحمۃ هللا و برکاتہ

..............  

  ش ١٨١٠١٣٧٧۔خطبات نماز جمعہ،تہران ،مورخہ۔١
  ش١٢١١٧٥۔خطبات نماز جمعہ تہران ۔مورخہ 2

  دعاے کميل کے چند منتخب جملے 

  ٰياِٰلھ َوَرّب َوَسيِِّد َوَمْواٰلَ،آِلَِّ◌ ااْلُُموِرِ◌لَْيَک آَْشُکو،َولِٰماِمْنٰھاآَِضجُّ 
  خدايا۔ پروردگارا۔ ميرے سردار۔ميرے موال! ميں کس کس بات کي فرياد کروں اور کس کس کام کے لئے آه وزاري اور

تِِہ،فَلَئِْن َصيَّْرتَنلِْلُعقُوٰباِت َمعَ  تِِہ،آَْم لِطُوِل اْلباَٰلِئ َو ُمدَّ   َوآَْبک،آِلَليِم اْلَعٰذاِب َوِشدَّ
ور اس کي شدت کے لئے يا اس کي طويل مصيبت اور دراز مدت کے لئے کہ گريہ وبکا کروں ،قيامت کے دردناک عذاب ا

  اگر تونے
ائِکَ  ْقَت بَْيِن َوبَْيَن آَِحبّٰ   آَْعَدائَِک،َوَجَمْعَت بَْين َو بَْيَن آَْہِل باَٰلئَِک،َوفَرَّ

يرے اوراپنے احبائ ان سزاوں ميں مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ مالديا اور مجھے اہل معصيت کے ساتھ جمع کرديا اور م
  اور

،َصبَْرُت َعٰلي َعٰذابَِک فََکْيفَ    َوآَْولِٰيائَِک،فَھَْبِنِ◌ ٰياِٰلھ َوَسيِِّد َوَمْواٰلَ َوَربِّ
وليائ کے درميان جدائي ڈال دي ۔تو اے ميرے خدا۔ميرے پروردگار ۔ميرے آقا۔ميرے سردار! پھر يہ بھي طے ہے کہ اگر 

  ميں
  ْبِن َصبَْرُت َعٰلي َحرِّ ٰناِرَک فََکْيَف آَْصبُِر َعِن النَّظَِرِ◌ٰليآَْصبُِرَعٰلي فِٰراقَِک،َوھَ 

تيرے عذاب پر صبر بھي کر لوں تو تيرے فراق پر صبر نہينکر سکتا۔اگر آتش جہنم کي گرمي برداشت بھي کر لوں تو تيري 
  کرامت نہ ديکھنے کو

اِر َوَرٰجاِئ َعفْ    ُوَک۔َکٰراَمتَِک،آَْم َکْيَف آَْسُکُن فِي النّٰ
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برداشت نہيں کر سکتا ۔بھال يہ کيسے ممکن ہے کہ ميں تيري معافي کي اميد رکھوں اور پھر ميں آتش جہنم ميں جالديا جاوں 
  ۔

نَّ ِلَْيَک بَْينَ  تَِک ٰيا َسيِّد َوَمْواٰلَ اُْقِسُم ٰصاِدقاًلَئِْن تََرْکتَنٰناِطقاً،آَلَِضجَّ   فَبِِعزَّ
  موال! اگر تونے ميري گويائي کو باقي رکھا تو ميں اہل جہنم کے درميان بھي تيري عزت و عظمت کي قسم اے آقاو

  آَْھلِٰھاَضجيَج اآْلِمليَن،َوآَلَْصُرَخنَّ ِلَْيَک ُصٰراَخ اْلُمْستَْصِرخيَن،َوآَلَْبِکيَنَّ َعلَْيَک بُٰکاَئ الفاقدين،
کي طرح تيري دوري‘‘عزيز گم کرده ’’وں گااور اميدواروں کي طرح فرياد کروں گا۔اور فرياديوں کي طرح نالہ و شيون کر

َ◌ اْلُمْوِمنيَن،ٰياٰغايَۃَ آٰماِل اْلٰعاِرفيَن،ٰيا ِغٰياثَ    ،َواَلُٰناِديَنََّک آَْيَن ُکْنَت ٰياَولِّ
پر آه وبکا کروں گا اور تو جہاں بھي ہوگا تجھے آوازدوں گا کہ تو مومنين کا سرپرست، عارفين کا مرکز اميد،فرياديوں کا 

  فريادرس۔
اِدقيَن،َوٰيا ِٰلہَ اْلٰعالَميَن۔   اْلُمْستَغيثيَن،ٰياَحبيَب قُلُوِب الّصٰ

  صادقين کا محبوب اور عالمين کا معبود ہے۔
  آَفَتُٰراَک ُسْبٰحانََک ٰياِٰلھ َو بَِحْمِدَک تَْسَمُع فيٰھاَصْوَت َعْبٍد ُمْسلٍِم ُسِجَن فيٰھا

ردگار کيا يہ ممکن ہے کہ تواپنے بنده مسلمان کو اس کي مخالفت کي بنا پر جہنم اے ميرے پاکيزه صفات ،قابل حمد وثنا پرو
  ميں

  بُِمٰخالَفَتِِہ،َوٰذاَق َطْعَم َعٰذابِٰھا بَِمْعِصيَتِِہ ،َوُحبَِس بَْيَن آَْطٰباقِٰھا بُِجْرِمِہ َوَجريَرتِِہ َوھَُو يَِضجُّ 
جرم و خطا کي بنا پر جہنم کے طبقات کے درميان کروٹيں  گرفتار اور معصيت کي بنا پر عذاب کا مزه چکھنے واالاور

  بدلنے واال بنادے
ٍل لَِرْحَمتَِک،َويُٰناديَک بِلِٰساِن آَْھِل تَْوحيِدَک،َويَتََوسَّلُ    ِ◌لَْيَک َضجيَج ُمَومِّ

ت کے وسيلہ سے اور پھر يہ ديکھے کہ وه اميد وار ِرحمت کي طرح فرياد کناں اور اہل توحيد کي طرح پکارنے واال ،ربوبي
  التماس

  ِ◌لَْيَک بُِربُوبِيَّتَِک۔
  کرنے واال ہے اور تو اس کي آواز نہيں سنتا ہے۔

  ٰياَمْواٰلَ،فََکْيَف يَْبٰقي ِف اْلَعٰذاِب َوھَُويَْرُجْوٰماَسلََف ِمْن ِحْلِمَک،آَْم َکْيَف تُْوِلُمہُ 
  ا اور تيرے فضل وکرم سے اميديں وابستہخدايا تيرے حلم و تحمل سے آس لگانے واال کس طرح عذاب ميں رہے گ

اُرَوھَُويَآُْمُل فَْضلََک َوَرْحَمتََک،آَْم َکْيَف يُْحِرقُہُ لَھيبُٰھاَوآَْنَت تَْسَمُع َصْوتَہُ َوتَٰري   النّٰ
کرنے واال کسطرح جہنم کے الم ورنج کا شکار ہوگا۔جہنم کي آگ اسے کس طرح جالئے گي جب کہ تواس کي آواز کو سن 

  ورہا ہ
  َمٰکانَہُ،آَْم َکْيَف يَْشتَِمُل َعلَْيِہ َزفيُرٰھاَوآَْنَت تَْعلَُم َضْعفَہُ،آَْم َکْيَف يَتَقَْلقَُل بَْيَن آَْطٰباقِٰھا

ور اس کي منزل کو ديکھ رہا ہو،جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنے لپيٹ ميں ليں گے جب کہ تو اس کي کمزوري کو 
  ديکھ رہا ہوگا۔

  ِصْدقَہُ،آَْم َکْيَف تَْزُجُرهُ َزٰبانِيَتُٰھاَوھَُو يُٰناديَک ٰياَربَّہُ،آَْم َکْيَف يَْرُجوفَْضلَکَ  َوآَْنَت تَْعلَمُ 
وه جہنم کے طبقات ميں کس طرح کروٹيں بدلے گا جب کہ تو اس کي صداقت کو جانتا ہے ۔ جہنم کے فرشتے اسے کس 

  طرحجھڑکيں گے
  اَت َماٰذِلَک الظَّنُّ ِبَک،َوالَاْلَمْعُروُف ِمنْ فِعْتقِِہ ِمْنٰھافَتَْتُرُکہُ فيٰھا،ھَْيھَ 

جبکہ وه تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے جہنم ميں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وه تيرے فضل و کرم کا اميدوار 
  ہوگا ،ہر گزتيرے بارے

َک َوآِْحٰسانِ  ديَن ِمْن بِرِّ   َک۔فَْضلَِک،َوالُمْشبِہ? لِٰماٰعاَمْلَت بِِہ اْلُمَوحِّ
ميں يہ خيال اور تيرے احسانات کا يہ انداز نہيں ہے ۔تونے جس طرح اہل توحيد کے ساتھ نيک برتاو کيا ہے اس کي کوئي 

  مثال نہيں ہے۔
  فَبِا ْليَقيِن آَْقطَُع لَْواٰلٰماَحَکْمَت بِِہ ِمْن تَْعذيِب ٰجاِحديَک،َوقََضْيَت بِِہ ِمْن ِْخاٰلدِ 

کہ تونے اپنے منکروں کے حق ميں عذاب کا فيصلہ نہ کرديا ہوتا اور اپنے دشمنوں کوہميشہ  ميں تويقين کے ساتھ کہتا ہوں
  جہنم

اَرُکلَّٰھابَْرداًَو َساٰلماً،َوٰماٰکاَن آِلََحٍد فيٰھاَمقَّراًَواٰلُمٰقاماً،ٰلِکنَّکَ    ُمٰعانِديَک لََجَعْلَت النّٰ
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رد اور سالمتي بنا ديتا اور اس ميں کسي کا ٹھکانا اور مقام نہ ميں رکھنے کا حکم نہ دے ديا ہوتا تو ساري آتش جہنم کو س
  ہوتا۔

اِس آَْجَمعيَن،َو آَنْ    تَقَدََّسْت آَْسٰماُوَک آَْقَسْمَت آَْن تَْمآَلَٰھا ِمَن اْلٰکافِريَن ِمَن اْلِجنَِّۃ َوالنّٰ
روں سے پُر کرے گا اور معاندين کو اسليکن تونے اپنے پاکيزه اسمائ کي قسم کھائي ہے کہ جہنم کو انسان و جنات کے کاف

  ميں
ماً،آَفََمنْ  ْلَت بِاْلِ◌ْنٰعاِم ُمتََکرِّ   تَُخلَِّد فيٰھااْلُمٰعاِنديَن،َوآَْنَت َجلَّ ثَٰناُوَک قُْلَت ُمْبتَِدئاً،َوتَطَوَّ

  مومن’’ہے کہ ہميشہ ہميشہ رکھے گا۔اور تونے ابتداہي سے يہ کہہ ديا ہے اور اپنے لطف و کرم سے يہ اعالن کر ديا 
  ٰکاَن ُمْوِمناًَکَمْن ٰکاَن ٰفاِسقاً اٰليَْستَُوْوَن۔

 ۔‘‘اور فاسق برابر نہيں ہوسکتے

 

 


