فہرست مطالب
عنوان.....صفحہ
مقدمہ ناشر٧.....
١۔ گفتارمترجم٩.....
٢۔مقدمہ محقق١٢.....
١۔اسالم کا پہال تاريخ نگار١٤.....
٢۔کربال ١٥.....
٣۔ دوسری تاريخ ١٦ .....
٤۔ قديم ترين سند ١٨.....
٥۔ ابو مخنف٢٠.....
٦۔ طبری اور خاندان ابو مخنف ٢٢.....
٧۔نصر بن مزاحم اور خاندان ابو مخنف ٢٤.....
٨۔ابو مخنف کی کتابيں ٢٧.....
٩۔دو اہم نکات ٢٩.....
١٠۔ مذہب و وثاقت٣٠.....
١١۔ہشام کلبی٣٣.....
١٢۔کتاب مقتل الحسين ٣٥.....
١٣۔ واضح غلطياں ٣٨.....
١٤۔ اسناد ابی مخنف ٤٤.....
١٥۔ راويوں کے اسمائ٤٤.....
پہلی فہرست٤٥.....
دوسری فہرست ٤٧.....
تيسری فہرست٥٤.....
چوتھی فہرست ٥٦.....
پانچويں فہرست٦٨.....
چھٹی فہرست٨٢.....
٣۔ امام حسين عليہ السالم مدينہ ميں ٩٠.....
١۔معاويہ کی وصيت٩١.....
٢۔ معاويہ کی ہالکت ٩٥.....
٣۔يزيد کا خط وليد کے نام ٩٧.....
٤۔مروان سے مشوره ١٠٥.....
٥۔ قاصد بيعت ١٠٥.....
٦۔امام حسين عليہ السالم وليد کے پاس١٠٩.....
٧۔موقف ابن زبير ١١١.....
٨۔ امام حسين عليہ السالم مسجد مدينہ ميں ١١٢.....
٩۔محمد بن حنفيہ کا موقف ١١٣.....
١٠۔ مدينہ سے امام حسين عليہ السالم کا سفر ١١٥.....
٤۔ امام حسين عليہ السالم مکہ ميں ١١٧.....
١۔ عبد ﷲ بن مطيع عدوی ١١٨.....
٢۔امام حسين عليہ السالم کامکہ ميں ورود ١١٩.....
٣۔ کوفيوں کے خطوط ١٢٠.....
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٤۔امام حسين عليہ السالم کا جواب ١٣٠.....
٥۔ حضرت مسلم عليہ السالم کا سفر ١٣١.....
٦۔راستے سے جناب مسلم کا امام عليہ السالم کے نام خط١٣٢.....
٧۔ مسلم کو امام عليہ السالم کا جواب ١٣٣.....
٥۔ کوفہ ميں جناب مسلم کا داخلہ ١٣٤.....
١۔اہل بصره کے نام امام عليہ السالم کا خط ١٤١.....
٢۔بصره ميں ابن زياد کاخطبہ ١٤٦.....
٣۔ کو فہ ميں ابن زياد کا داخلہ ١٤٨.....
٤۔ کوفہ ميں داخلہ کے بعد ابن زياد کا خطبہ ١٤٩.....
٥۔ مسلم  ،ہانی کے گھر١٥٠.....
٦۔ معقل شامی کی جاسوسی ١٥٢.....
٧۔ ابن زياد کے قتل کا منصوبہ١٥٤.....
٨۔معقل جناب مسلم کے گھر ميں ١٥٥.....
٩۔دربار ميں ہانی کا احضار ١٥٦ .....
١٠۔ہانی ابن زياد کے دربار ميں١٥٨.....
١١۔ہانی ،ابن زياد کے روبرو١٥٩.....
١٢۔ موت کی دھمکی ١٦٢.....
١٣۔ ہانی کے قيد کے بعد ابن زياد کا خطبہ١٦٥.....
١٤۔جناب مسلم) عليہ السالم( کا قيام١٦٥ .....
١٦۔اشراف کوفہ کا اجتماع١٦٦.....
١٧۔ پرچم امان کے ساتھ اشراف کوفہ ١٦٨.....
١٨۔ جناب مسلم عليہ السالم کی غربت و تنہائی ١٦٩ .....
١٩۔ ابن زياد کا موقف ١٧٣ .....
٢٠۔ مسلم کی تنہائی کے بعد ابن زياد کا خطبہ ١٧٥ .....
٢١۔ ابن زيادمسلم کی تالش ميں ١٧٥ .....
٢٢۔مختار کا نظريہ ١٧٧ .....
٢٣۔دوسری صبح١٧٨.....
٢٤۔ محمد بن اشعث جناب مسلم کے مقابلے ميں ١٧٩.....
٢٥۔جناب مسم کا ابن اشعث سے جہاد ١٧٩.....
٢٦۔آگ اور پتھر کی بارش ١٨٠.....
٢٧۔فريب امان اور گرفتاری١٨١.....
٢٨۔حضرت مسلم بن عقيل کی محمدبن اشعث سے وصيت١٨٢.....
٢٩۔ مسلم محل کے دروازه پر ١٨٣.....
٣٠۔عمر بن سعد سے مسلم کی وصيت١٨٥.....
٣١۔مسلم  ،ابن زياد کے روبرو ١٨٦.....
٣٢۔ حضرت مسلم عليہ السالم کی شہادت ١٨٨.....
٣٣۔جناب ہانی کی شہادت١٩٠.....
٣٤۔تيسرا شہيد١٩٢.....
٣٥۔ چوتھا شہيد١٩٢.....
٣٦۔ مختار قيد خانہ ميں ١٩٣.....
٣٧۔يزيد کے پاس سروں کی روانگی ١٩٣.....
٣٨۔يزيد کا جواب ١٩٤.....
٦۔ مکہ سے امام حسين عليہ السالم کی روانگی١٩٨.....
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١۔ امام عليہ السالم کے ساتھ ابن زبير کا موقف١٩٩.....
ابن عباس کی گفتگو ٢٠١.....
ابن عباس کی ايک دوسری گفتگو ٢٠٣.....
عمر بن عبدالرحمن مخزومی کی گفتگو ٢٠٤.....
امام عليہ السالم کے ساتھ ابن زبيرکی آخری گفتگو٢٠٦.....
عمرو بن سعيد اشدق کا موقف٢٠٧.....
عبدﷲ بن جعفر کا خط ٢٠٩.....
٧۔ راستہ کی چوده منزليں ٢١٣.....
پہلی منزل :تنعيم ٢١٤.....
دوسری منزل  :صفاح ٢١٥.....
تيسری منزل  :حاجر ٢١٨.....
چشمہ آب ٢١٨ .....
چوتھی منزل:
ٔ
پانچويں منزل  :خزيميہ٢٢٠.....
زہير بن قين کا امام عليہ السالم سے ملحق ہونا ٢٢١.....
ايک اور نامہ بر ٢٢٣.....
چھٹی منزل :زرود ٢٢٤.....
ساتويں منزل :ثعلبيہ ٢٢٥.....
آٹھويں منزل:زبالہ٢٢٧.....
نويں نزل  :درّه عقبہ ٢٢٨.....
دسويں منزل  :شراف٢٢٩.....
گيارہويں منزل  :ذو حسم٢٣٠.....
بارہويں منزل  :البيضہ ٢٣٥.....
تيرہويں منزل  :عذيب الہجانات ٢٣٨.....
چودہويں منزل  :قصر بنی مقاتل ٢٤٣.....
قربان گاه عشق نينوا ٢٤٥.....
 ٨۔ امام حسين عليہ السالم کی جانب پسر سعد کی روانگی ٢٥٠ .....
ابن زياد کے نام عمر بن سعد کاخط ٢٥٦.....
ابن زياد کا جواب٢٥٧.....
پسر سعد اور امام عليہ السالم کی مالقات٢٥٧ .....
ابن زياد کے نام عمر بن سعد کا دوسرا خط٢٥٩.....
ابن زياد کا پسر سعد کے نام دوسرا خط ٢٦١.....
خط کے ہمراه شمر کا کربال ميں ورود٢٦٢.....
عباس اور ان کے بھائيوں کے نام امان نامہ٢٦٣.....
امام عليہ السالم اور ان کے اصحاب پر پانی کی بندش ٢٦٤.....
٩۔ امام عليہ السالم کی طرف پسر سعد کا ہجوم ٢٦٧.....
١۔ ايک شب کی مہلت ٢٧١.....
١٠۔ شب عاشور کی روداد ٢٧٣.....
١۔ شب عاشور امام عليہ السالم کا خطبہ ٢٧٤.....
٢۔ ہاشمی جوانوں کا موقف ٢٧٥.....
٣۔ اصحاب کا موقف ٢٧٦.....
٤۔ امام عليہ السال م اورشب عاشور ٢٧٨.....
٥۔شب عاشور امام حسين اور آپ کے اصحاب مشغول عبادت٢٨١.....
١١۔ صبح عاشور ٢٨٤.....
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١۔ سپاه حسين ميں صبح کا منظر ٢٨٦.....
٢۔ روز عاشور امام عليہ السالم کا پہال خطبہ ٢٨٨.....
٣۔ زہير بن قين کا خطبہ ٢٩٤.....
٤۔ حر رياحی کی باز گشت ٣٠٠.....
٥۔ حر بن يزيد رياحی کا خطبہ ٣٠٤.....
١٢۔ آغاز جنگ ٣٠٦.....
١۔پہال تير٣٠٧.....
٢۔ الحملة االولی ) پہال حملہ(٣٠٩.....
٣۔ کرامت و ہدايت ٣٠٩.....
٤۔ برير کا مباہلہ اوران کی شہادت ٣١١.....
قرظہ انصاری کی شہادت٣١٤.....
٥۔ عمرو بن
ٔ
٦۔ نافع بن ہالل ٣١٥.....
٧۔ الحملة الثانيہ ) دوسرا حملہ ( ٣١٦.....
٨۔ مسلم بن عوسجہ ٣١٧.....
٩۔الحملة الثالثہ )تيسرا حملہ (٣١٩.....
١٠۔ اصحاب حسين کے حملے اور نبرد آزمائی ٣١٩.....
١١۔ الحملة الرابعہ )چوتھا حملہ ( ٣٢١.....
١٢۔ نماز ظہر کی آمادگی ٣٢٢.....
١٣۔ حبيب بن مظاہر کی شہادت ٣٢٣.....
١٤۔ حر بن يزيد رياحی کی شہادت ٣٢٥.....
١٥۔ زہير بن قين کی شہادت ٣٢٦.....
١٦۔ نافع بن ہالل جملی کی شہادت ٣٢٧.....
١٧۔ غفاری برادران٣٢٨ .....
١٨۔ قبيلہ ٔجابری کے دو جوان ٣٢٩.....
١٩۔ حنظلہ بن اسعد شبامی کی شہادت ٣٣٠.....
٢٠۔عابس بن ابی شبيب شاکری اور ان کے غالم کی شہادت ٣٣١.....
٢١۔ يزيد بن زياد ابو شعشاء کندی کی شہادت ٣٣٣.....
٢٢۔چار دوسرے اصحاب کی شہادت٣٣٤.....
٢٣۔ سويد خثعمی و بشر حضرمی ٣٣٥.....
١٣۔ بنی ہاشم کے شہداء ٣٣٧.....
١۔ علی بن الحسين اکبر کی شہادت ٣٣٨.....
٢۔قاسم بن حسن کی شہادت ٣٤٢.....
٣۔ لشکر حسينی کے سردار عباس بن علی اور ان کے بھائی کی شہادت٣٤٣.....
آپ کے امتياز ات و خصوصيات ٣٤٤.....
١۔ حسن و رشاد ت ٣٤٤.....
٢۔ معنوی شوکت ٣٤٥.....
٣۔ علمدار کربال ٣٤٦.....
٤۔سقائی ٣٤٦.....
٥۔ ساالر عشق و ايمان ٣٤٦.....
٦۔ اسالم کا غيرتمند سپاہی ٣٤٧.....
٧۔ معراج وفا ٣٤٨.....
٤۔ حسين عليہ السالم کا شير خوار٣٥٠.....
٥۔ عبدﷲ بن جعفر کے دو فرزندوں کی شہادت ٣٥٢.....
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٦۔ آل عقيل کی شہادت ٣٥٢.....
٧۔ حسن بن علی عليھما السالم کے فرزندوں کی شہادت ٣٥٤.....
١٤۔ امام حسين عليہ السالم کی شہادت ٣٥٦.....
١٥۔ آخری لمحات٣٦٣.....
١٦۔خيموں کی تاراجی ٣٦٥.....
١٧۔ پامالی ٣٦٩.....
١٨۔ اہل حرم کی کوفہ روانگی ٣٧٢.....
١۔ امام عليہ السالم کا سر ابن زياد کے دربار ميں٣٧٤.....
٢۔ دربار ابن زياد ميں اسيروں کی آمد ٣٧٧.....
٣۔عبدﷲ بن عفيف کا جہاد ٣٨١.....
١٩۔شہداء کے سر اور اسيروں کی شام کی طرف روانگی ٣٨٣.....
٢٠۔اہل بيت کی مدينہ واپسی ٣٩٢.....
٢١۔اہل کوفہ ميں سے پہال حسينی زائر ٣٩٧.....
٢٢۔ خاتمہ٤٠١.....
فہرست منابع

واقعہ کربال
نام کتاب :
ٔ
يحيی بن سعيد ) ابومخنف(
تاليف  :لوط بن
ٰ
تحقيق :شيخ محمد ہادی يوسفی غروی
ترجمہ  :سيد مراد رضا رضوی
تصحيح :مرغوب عالم
نظر ثانی :اختر عباس جون
اداره ترجمہ
پيشکش :معاونت فرہنگی،
ٔ
ناشر :مجمع جہانی اہل البيت
طبع اول ١٤٢٩ :ھ ۔ ٢٠٠٨ئ
تعداد ٣٠٠٠ :
ليلی
مطبع ٰ :
www.ahl‐ul‐bayt.org ISBN:978‐964‐529‐243‐8
info@ahl‐ul‐bay.org
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حرف آغاز
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب
ہوتی ہے ،حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے ہيں اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا
کرليتی ہيں ،تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں ،چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی
سنگالخ واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا ،دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے اپنی
استعداد و قابليت کے اعتبار سے اس کی کرنوں سے فيض حاصل کيا۔
اسالم کے مبلغ و موسّس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم حراء سے مشعل حق لے کر
آئے اور علم و آگہی کی پياسی دنيا کو
چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا۔ آپ کے تمام ٰالہی پيغامات نظريات
ٔ
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اوراعمال فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھے ،اس لئے  ٢٣برس کے مختصر عرصے ميں
ہی اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی
قدروں کے سامنے ماند پﮍگئيں۔وه تہذيبی اصنام جو ممکن ہے کج فکر افراد کو ديکھنے ميں اچھے لگتے ہوں ليکن
ب عقل و آگہی سے روبرو
اگروه حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا شعور نہ رکھتے تو مذہ ِ
ہونے کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب
اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
اگرچہ رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی حفاظت و پاسپانی اہل بيت عليہم السالم
اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر کی ہے ،خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری
کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکروقت کے ہاتھوں اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے
محروم کردئی گئی تھی ،پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا
چشمہ فيض جاری رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميناسالمی دنيا کو خدمت ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء
ٔ
و دانشورپيش کئے جنھوں نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظرياتی موجونکے
مقابلے ميں اپنی حق آگين تحريروں اور تقريروں کے ذريعے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی اور ہرزمان و مکان ميں
ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کيا  ،خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری
دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم  ،قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم ا لسالم کی طرف اٹھی اور گﮍی ہوئی ہيں۔ اسالمی
دشمن اس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوست اس مذہبی وثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ
جوڑنے اور کامياب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں۔يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا
زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب
کرنے والے افکار و نظريات دنيا تک پہنچائے گا وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم )عالمی اہل بيت کونسل(نے بھی مسلمانوں خاص طور پراہل بيت عصمت و طہارت
کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم
اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے ،تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو
قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے۔ ہميں يقين ہے کہ اگر عقل و خرد پر استوار اہل بيت عصمت و طہارت کی
تعليمات و ثقافت کوماہرانہ انداز ميں عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان ۖ
نبوتو رسالت کی جاوداں
ميراث اپنے صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن ،انانيت کے شکارسامراجی
خوں خواروں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و
نجات کی دعوتوں کے ذريعہ امام عصر )عج( کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے آماده کيا جاسکتا ہے۔
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و
ادنی خدمتگار تصور کرتے ہيں۔زير نظر کتاب ،مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی
مترجمين کا ٰ
سلسلے کی ايک کﮍی ہے۔کتاب ''وقعة الطف'')جس کو جناب حجة االسالم والمسلمين محمد ہادی يوسفی غروی زيد عزه
نے طبری کی روايت کے مطابق ابو مخنف کی تاريخ کربال کوتحقيق فرما کر يکجا کيا ہے ( کو فاضل جليل جناب
موالنا سيد مراد رضا رضوی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے ،جس کے لئے ہم دونوں کے شکر
گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں۔اسی مقام پر ہم اپنے ان تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے
شکريہ ادا کرتے ہيں جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے۔خدا
مولی کا باعث قرار پائے۔ والسالم مع االکرام
ادنی جہاد رضائے
ٰ
کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ٰ
مدير امور ثقافت ،مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم
گفتار مترجم
کربال کی تاريخ وه انقالب آفرين تاريخ ہے جو اپنے بعدکے تمام حرّيت پسند انقالبوں کے لئے مير کارواں کا مقام
رکھتی ہے۔وه انقالب قومی وملی ہوں يا ذ ہنی و فکری ،ہر انقالب کے سنگ ميل اور رہنما کا نام کربال ہے۔ يہی وجہ
ہے کہ باطل پرست طاقتوں نے ہميشہ اس کے انمٹ نقوش مٹانے کی بھر پور کوشش کی؛ کبھی خود کربال اور اس کے
آثار کو مٹانے کی کوشش کی تو کبھی اس حماسہ آفرين واقعہ پر لکھی جانے والی تاريخوں ميں تحريف ايجاد کر کے
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اس زندگی ساز حسينی انقالب کے رنگ کو ہلکا کرنا چاہا ليکن
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
وه شمع کيا بجھے جسے روشن خدا کرے
بنی اميہ اور بنی عباس نے اپنی پوری طاقت صرف کردی؛ کبھی حسينی زائروں کو تہہ تيغ کياتوکبھی کربال کو ويران
کيا ليکن ﷲ رے آتش عشق حسين جو مزيد شعلہ وری ہوتی گئی اور باطل کی آرزوئوں کے خرمن کو خاکستر کرتی
گئی۔حکومتوں کے زر خريدغالموں اور ان کی چشم و ابرو کی حرکت پر کام کرنے والے کارندوں نے بھی ان حقائق
پر پرده ڈالنے کی کوشش کی ليکن حق کو کبھی کوئی مٹا نہيں سکتا۔
يحيی ازدی غامدی کوفی ہے ؛
کربال کی تاريخ پر سب سے پہلے قلم اٹھا نے والے مورخ کا نام ابو مخنف لوط بن
ٰ
جنہوں نے بال واسطہ يابالواسطہ ) ايک يا دو واسطے سے ( واقعہ کربال کوزيور تحرير سے آراستہ کيااور اس کا کا
نام مقتل الحسين رکھا  ،ليکن يہ کتاب حکومت کی نگاہوں ميں کھٹکنے لگی کيوں کہ اس کتاب سے حکومت کی
کارستانياں اور اس کی ظلم وستم کی پالسياں کھل کر سامنے آرہی تھيں ل ٰہذا اس کتاب کا اپنی اصلی حالت پر باقی رہنا
ايک مسئلہ ہو گيا تھا۔آخر کار ہوا بھی يہی کہ آج اصل کتاب ہماری دوسری ميراثوں کی طرح ہمارے ہاتھوں ميں نہيں
ہے بلکہ ايک تحريف شده کتاب لوگوں کے درميان موجود ہے جس کے بارے ميں وثوق کے ساتھ نہيں کہا جا سکتا کہ
يہ وہی کتاب ہے جس کی تد وين ابو مخنف نے کی تھی۔
اس کتاب کی قديم ترين سند وہی ہے جسے طبری نے مختلف تاريخی مناسبتوں کے اعتبار سے اپنی تاريخ ميں لکھا ہے
۔
خدا وند عالم ،محقق محترم جناب حجة االسالم والمسلمين محمد ہادی يوسفی غروی زيد عزه پر رحمتوں کی بارش
کرے ،جنہوں نے طبری کی روايت کے مطابق ابو مخنف کی تاريخ کربال کو يکجا کيا اور اس پر تحقيق فرماکر اس
واقعہ
کتاب کو ايک تحقيقی درجہ عطا کرديا ۔محترم محقق نے اس کتاب کا نام '' وقعة الطف '' رکھا ،جس کا تر جمہ ''
ٔ
کربال '' آپ کے سامنے موجود ہے ۔
واضح رہے کہ طبری شيعہ مورخ نہيں ہے لہٰذا قاتالن اور دشمنان امام حسين عليہ السالم کے لئے جو الفاظ استعمال
کرنے چاہيئے وه کہيں نہيں ملتے۔ اس کے عالوه مجالس کے صدقہ ميں جو باتيں محبّان اہل بيت کے ذہن ميں موجود
ہيناس کتاب ميں بہت سارے موارد ايسے ہيں جو ان افکار کے مخالف ہيں۔اس کا مطلب ہر گز يہ نہيں ہے کہ وه باتيں
غلط ہيں اورجو کچھ اس کتاب ميں ذکر ہواوہی صحيح ہے ،بلکہ مصائب کا تذکره کرنے والے افراد مثاب ہونے کے
لئے مختلف مقاتل کی طرف رجوع کرتے ہيناور اس کا نتيجہ عزاداروں کے سامنے پيش کرتے ہيں ،ل ٰہذا قارئين سے
واقعہ کربال کے تجزيہ ميں انھيں آسانی ہو اور آنسو کے
گزارش ہے کہ اس کتاب کو تحقيق کی نگاه سے ديکھيں ،تاکہ
ٔ
واقعہ کربال کا ايک اساسی اور بنيادی رکن ہے ،امام حسين عليہ السالم کی امن دوستی اور
مقولہ سے ہٹ کرکہ جو
ٔ
باطل ستيزی کا بغور مطالعہ کرکے مدعی امن وامان کے سامنے پيش کرسکيں ،تاکہ امن و امان کے نعره ميں دھشت
گردی پھيال نے والوں کا چہره کھل کر سامنے آجائے اور کربال کی آفا قيت کا آفتاب ،امن وامان کی روشنی کے
ذريعے دنيا کو خوف و ہراس اور دھشت گردی کی تاريکی سے نجات دے ۔
يہاں پر يہ کہنا ضروری ہے کہ قلمی خدمت کرنے والے افراد تو بہت ہيں ليکن ان کی قلمی خدمات کی قدر نہيں ہوتی
اور ان کو کوئی چھپوانے واال نہيں ملتا ۔
انقالب اسالمی ايران جو حضرت امام خمينی رحمة ﷲ عليہ کی رہبری ميں برپا ہوا اور جس نے کربال کے انقالب کو
پھر ايک نيا رخ ديا اور ساری انسانيت با لخصوص شيعيت کو افق کائنات کا آفتاب بناديا؛ اسی انقالب کا صدقہ ہے جو
آج رہبر انقالب حضرت آےة العظمی خامنہ ای مد ظلہ العالی کی رہبری ميں شيعيت کا پيغام ساری دنيا تک پہنچ رہا ہے
اور مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے دنيا کی تمام زبانونميں پيغام اسالم با لخصوص پيغام تشيع کو پہنچانے کی بھر
پور کوشش کی ہے جس ميں وه کامياب ہيں اور قابل تبريک و تحسين ہيں ۔
يہ کتاب بھی اسی اداره سے شائع ہو کر آپ کی خدمت ميں پيش کی جارہی ہے ۔
العظمی
خدا وند متعال اس اداره کے مسئولين اور ديگر مخلصين کی توفيقات ميں اضافہ فرمائے اور حضرت آےة ﷲ
ٰ
خامنہ ای  ،ديگر مراجع عظام اور نظام اسالمی کا سايہ تا ظہور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ہمارے سروں پر قائم
و دائم رکھے۔آمين
والسالم
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سيد مراد رضا رضوی
 ١٥رجب١٤٢٦

واقعہ کربال
ٔ

مہ مو لف
مقد ٔ
جب انسان نے لکھنا سيکھا تو اپنے اور دوسروں کے کارناموں کو زيو ر تحر ير سے آراستہ کيااوراس طرح آہستہ آ ہستہ تا
ريخ وجود ميں آئی ۔
ظہور اسالم کے وقت عرب ميں تاريخ چند ايسے لو گوں پر منحصر تھی جو انساب عرب سے آگاه اور انکے اہم دنوں سے
واقف تھے۔ عرب ان کو کو عال مہ) (١کہا کر تے تھے۔ انہيں ميں سے ايک نضر بن حارث بن کلده تھاجو ايران وروم کا
سفر کيا کر تا تھا اور وہاں سے ايسی کتا بيں خريدکر ال تا تھا جس ميں اہل فارس کی داستا نيں ہوا کر تی تھيں؛ جيسے رستم
واسفنديار وغيره کی کہا نياں۔يہ شخص انہيں کہا نيوں کے ذريعے لوگوں کو لہو ولعب ميں مشغول رکھتا تھا تا کہ لو گ
ث
اس َمن ﱠ
ے ْشت َِریْ لَ ْھ َو ْال َح ِد ْي ِ
قرآن مجيد نہ سن سکيں ۔ خدا وندعالم کی طرف سے اسکی مذمت ميں آيت نازل ہو ئی َ '':و ِمنَ النﱠ ِ
ےا تُنَا َولﱠ ٰی ُم ْستَ ْکبِرًا َکأَ ن ل ْمﱠ
ےن َواِ َذاتُ ْت ٰلَی َعلَ ْ
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 ١۔کلينی عليہ الر حمہ نے کا فی ميں اپنی سند سے امام مو سی کا ظم عليہ اسالم سے روايت بيان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمايا :ايک
دن رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم جب مسجد ميں داخل ہوئے تو ديکھا کہ کچھ لوگ ايک آدمی کے چاروں طرف بيٹھے ہوئے
ۖ
آنحضرتنے سوال کيا  :عالمہ سے مرادکيا ہے؟ لوگو ں نے جواب ديا  :يہ
ہيں۔ آپ نے سوال کيا  :يہ کون ہے ؟جواب ديا گيا :عالمہ،
عرب کا سب سے بﮍا نسب شناس  ،اہم واقعات اور تاريخو نسے آگا ه اور اشعار عرب کا بﮍاواقف کار ہے ؛ پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ
وسلم نے فرما يا:يہ ايسا علم ہے کہ نہ تو اس سے جاہل رہنا ضرر رسانہے اورنہ ہی اس کا جاننا مفيد ہے۔ .پھر نبی صلی ﷲ عليہ و
آلہ وسلم نے فرمايا :علم تين چيزوں پر مشتمل ہے،آےة محکمہ ،فريضةعادلہ اورسنة قائمہ،اس کے عالوه سب بيکار ہے ۔)کافی،
ج،١ص( ٣٢
٢۔سور ه ٔلقما ن آيہ٦۔٧۔تفسير قمی ،ج ، ٢ص، ١٦١مطبوعہ نجف وتفسير ابن عباس ،ص ٣٤٤مطبوعہ مصر

مد ينہ ميں بھی اسی طرح کاايک شخص تھا جس کا نام سويد بن صامت تھا وه انبيائے ما سلف کے قصّے کوجو يہود و
ٰ
نصاری کی کتابوں ميں موجود تھے لوگوں کو جمع کر کے سنايا کرتا تھا اور اس طرح سے لوگوں کو بيہوده باتوں ميں
مصروف رکھتا تھا۔ جب اس نے پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو مدينہ سے حج يا عمره کی
غرض سے مکہ روانہ ہوا۔مکہ پہنچ کر اس نے پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم سے مالقات کی تو آنحضرت صلی ﷲ
عليہ و آلہ وسلم نے اسے اسالم کی دعوت دی ۔سويد نے آپ سے کہا :ہمارے پاس لقمان کے حکمت آميز کلمات موجود ہيں۔
نبی صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا :ذرا مجھے بھی دکھاؤ ! اس نے ايک نوشتہ آپ کی خدمت ميں پيش کيا۔ آنحضرت
صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا '':ان ٰھذا لکال م حسن والذ مع احسن منہ ،قرآن انزلہ ّ
ﷲ ع ّل ھد ی و نوراً '')(١
بيشک يہ کالم اچھا ہے ليکن ميرے پاس اس سے بھی بہتر کالم قرآن ہے جسے ﷲ نے مجھ پر نازل کيا ہے جو ہدايت اور
نور ہے ۔
تاريخی دستاويزميں گذشتہ انبياء اور ان کی امتوں کی داستانيں بھی شمار ہو تی ہيں ،جسے طبری اور محمد بن اسحاق نے
ذکر کيا ہے۔يہ وہی تاريخی شواہد ہيں جو اسالم سے قبل بعض اہل کتاب دانشوروں کے ذريعے سے ہم تک پہنچے ہيں؛ل ٰہ ٰذا
ظہور اسالم اور قلب پيغمبرصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونے سے پہلے کی تاريخ کے سلسلے ميں ہماری معلو
مات اسی حد تک محدود ہے۔ ايسے بد تر ين ما حول ميناسالم ،قرآن مجيدکے ہمراه آيا اور صبح وشام اس کی تالوت ہو نے
لگی۔ ا يسی صورت ميں حفا ظ کرام کے حفظ کے باوجود ضرورت پيش آئی کہ اس مبارک کتا ب کوقلمبندکيا جا ئے۔ اسی
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صفحہ دل پر نقش ہو نے کے ساتھ
ضرورت کے پيش نظرقرآن مجيدپيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہی کے دور ميں
ٔ
صفحہ قرطاس پر بھی محفوظ ہو نے لگا ،ليکن قرآن کی تفسير ،گذشتہ شر يعتوں اوراديان کی خبر يں  ،مسائل وا حکام
ساتھ
ٔ
ۖ
شرعيہ کی تفصيالت کے سلسلے ميں پيغمبراسالم کی احاديث ،آپ کی سيرت وسنت اور جنگ و غزوات کے حاالت کی
تفصيالت غير مدوّن ره
..............
١۔طبری ،ج ،٢ص ،٣٥٣مطبوعہ دارالمعارف ويعقو بی ،ج ،٢ص، ٣٠مطبوعہ نجف

گئيں اور رسول اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم عالم فنا سے ملک بقا کی طرف کو چ کر گئے؛ اب آپ کے پيرومسلمان ان
لوگوں سے حد يثينکسب کر نے لگے جنہوں نے احاديث کو حفظ کر ليا تھا اورخود پيغمبر اسالمۖ ۖ سے ان حديثوں کو سناتھا
يارسول ۖ
ﷲ کی عملی زندگی ميں اس کو ديکھاتھا۔
ادھر پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے سراٹھا نا شروع کيا جو آپ کی حيات ميں مسلمان
ہونے کا دم بھر تے تھے ايسے لوگوں کے خالف اصحاب رسول جنگوں ميں شرکت کے لئے ميدان ميں اترآئے تو فقط
يمامہ کی جنگ مينجو مدعی نبوت مسيلمہ کذ اب اور اس کے ساتھيوں کے خالف لﮍی گئی تھی تقريبا ً تين سو )(٣٠٠افراد
ۖ
سے زياده شہيد ہو ئے ) (١ايسی صورت حال ميں اصحاب کواحاديث
رسول کی تدوين کی فکر الحق ہو ئی،ليکن صحابہ اس
پر متفق نہ ہو سکے؛ بعض نے اجازت دی تو بعض نے منع کيا ليکن افسوس اس کا ہے کہ ترجيح تدوين سے روکنے ہی
والوں کو دی گئی کيوں کہ ادھر خليفئہ اول )(٢و دوم )(٣و سوم) (٤تھے۔ منع حديث کايہ سلسلہ دوسری صدی ہجری تک ان
کے پير ؤں کے درميان باقی رہا آخر کار مسلمانوں نے مل جل کر خود کو اس مصيبت سے نجات دالئی اور تاريخ نويسی کا
سلسلہ شروع کيا ۔
اسالم کا پہال تاريخ نگار
١مير المومنين حضرت علی عليہ السالم نے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی تجہيز و تکفين کے بعد تدوين و تحرير کے کام
کو الزم و ضروری سمجھتے ہوئے قلم سنبھاال اورخوديہ عہد کيا کہ نماز کے عالو ه اس وقت تک دوش پرردا نہيں ڈالوں
گاجب تک کہ قرآن مجيد کوترتيب نزولی کے مطابق مرتب نہ کر لوں۔اس تدوين ميں آپ نے عام و خاص ،مطلق و مقيد
،مجمل و مبين  ،محکم و متشابہ  ،ناسخ و منسوخ ،رخصت وعزائم اور آداب وسنن کی طرف اشاره کيا ،اسی طرح آيات ميں
اسباب نزول کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی اور جہاں بعض پہلوئوں ميں مشکل دکھائی ديتی تھی اس کو بھی واضح کيا ۔
..............
١۔ طبری،ج ، ٣ص،٢٦٩طبع دارالمعارف
٢۔تذکرةالحفاظ ،ج،١ص٣و٥
٣۔گذشتہ حوالہ ،ج ،١ص٣،٤،٧؛بخاری ،ج،٦باب االستيذان ؛طبقات بن سعد ،ج،٢ص٢٠٦
٤۔مسند احمد ،ج،١ص ، ٣٦٣کتاب '' السنة قبل التد وين ''مالحظہ ہو۔

کتاب عزيزکی جمع بندی کے بعد آپ نے ديّات کے موضوع پربھی ايک کتاب تاليف فرمائی جسے اس زمانے
ميں''صحيفہ''کہاجاتاتھا۔ابن سعيد نے اپنی کتاب کے آخر ميں جو''الجامع''کے نام سے معروف ہے ا س کاذکرکيا ہے اور
بخاری نے بھی اپنی صحيح ميں متعدد مقامات پر اس کا تذکره کيا ہے مثالً جلد اول کی'' کتاب العلم'' ہی ميں اس کاتذکره
موجود ہے۔
اسی زمانے مينآپ کے چاہنے والوں کی ايک جماعت نے آپ کی اس رو ش کی بھر پور پيروی کی جن ميں ابو رافع ابراہيم
القبطی اور ا س کے فرزند علی بن ابی رافع اور عبيد ﷲ بن ابی رافع قابل ذکر ہيں ۔
عبيد ﷲ بن ابی رافع نے جمل ،صفين اور نہروان ميں شرکت کرنے والے اصحاب کے سلسلہ ميں ايک کتاب لکھی )(١جو
تاريخ تشيع ميں ،تاريخ کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ تاريخ نويسی ميں شيعہ تمام مسلمانوں کے درميان مير کارواں
متوفی١٥٨ھ اور ہشام
متوفی١٤٦ھ ،ابو مخنف لوط
کی حيثيت رکھتے ہيں۔ديگر مورخين جيسے محمد بن سائب کلبی
ٰ
ٰ
کلبی٢٠٦ھوغيره کی تا ريخی کتابيں ،تاريخ اسالم کے اولين مصادر و منابع ميں شمار ہوتی ہيں۔)(٢
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کربال
دشت کربال ميں وه غمناک اور جانسوزواقعہ رونما ہواجسے تاريخ ميں ہميشہ کے لئے ايک نمايانحيثيت حاصل رہی ہے۔اس
ٰ
الصلوة والسالم کے اوپر وه وه مظالم ڈھائے
سر زمين پرسبط رسول اکرم ۖسيد ا لشہداء حضرت ابو عبدﷲ امام حسين عليہ
گئے جس سے تاريخ کا سينہ آج بھی لہو لہان ہے۔
يہ درد ناک واقعہ جو٦١ھ ميں پيش آيا ،داستانوں کی صورت ميں لوگوں کے درميان سينہ بہ سينہ منتقل ہوتا رہا اور ايک
زبان سے دوسری زبان تک پہنچتارہا ۔يہ واقعات لوگوں نے ايسے افراد کی زبانی سنے
..............
١۔رجال نجاشی ،ج  ، ١ص ،٥مطبوعہ ہند؛الفہرست،ص ،١٢٢مطبوعہ نجف
٢۔ مزيد معلومات کے لئے مؤ لفوا الشيعہ فی االسالم  ،الشيعہ و فنون االسالم  ،تاسيس الشيعہ لعلوم االسالم ،ص٩١۔٢٨٧؛ اعيان
الشيعہ ،ج ، ١ص  ٨و،٤٨اور الغدير ،ج ، ٦ص٢٩ ٠۔ ٢٩٧کا مطالعہ کيجئے۔

جو وہاں موجود تھے اورجو ْان خونچکاں واقعات کے عينی شاہد تھے ،بالکل اسی طرح جس طرح ديگر اسالمی جنگوں کے
واقعات سنے جاتے تھے ۔
صفحہ قرطاس پر تحرير نہيں کياتھا۔يہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا؛يہانتک کہ دوسری
ليکن کسی نے بھی ان واقعات کو
ٔ
متوفی١٥٨ھ) (١نے اس
يحيی بن سعيد بن مخنف بن سليم ازدی غامدی کوفی
صدی ہجری کے اوائل ميں ابومخنف لوط بن
ٰ
ٰ
واقعہ کو معتبر راويوں کی زبان سے يکجا کيا اور اس امانت کو کتابی شکل ديکر اس کا نام ''کتاب مقتل الحسين'' رکھا جيسا
کہ آپ کی کتابونکی فہرست مينيہی نام مرقوم ہے۔ يہی وه سب سے پہلی کتاب ہے جو اس عظيم اورجانسوز واقعہ کے
تاريخی حقائق کو بيان کرتی ہے ۔
دوسری تاريخ
ابو مخنف کی روشن بينی کے زير سايہ تربيت پانے والے ان کے شاگرد نے تاريخ اسالم اور بالخصو ص کربال کے
طولی
جانسوزواقعات کاعلم اپنے استاد سے حاصل کيا۔آپ کانام ہشام بن محمد بن سائب کلبی تھا۔ نسب شناسی مينآپ کويد
ٰ
حاصل تھا۔  ٢٠٦ھ مينآپ نے وفات پائی۔ ) (٢ہشام بن محمدبن سائب کلبی نے اسی سلسلہ کی دوسری کتاب تحريرفرمائی
ليکن اس کی تنظيم و تاليف سے قبل وه اسے اپنے استاد ابی مخنف کو فی کی خدمت ميں لے گئے اور ان کے سامنے اس
کی قرائت کی ؛پھر ان دلسوز واقعات کے تمام نشيب و فرازکواپنے استاد کے ہمراه تکميل کی منزلوں تک پہنچايا۔ اس کتاب
ميں حدثنی ابو مخنف يا عن ابی مخنف )ابو مخنف نے ہم سے بيان کيا ہے (بہت زياده موجود ہے۔ اپنے استاد کی کتابوں ميں
سے جس کتاب کو ہشام نے کتابی شکل دی اور ان کے سامنے قرا ئت کی نيز اس سے روايات کو نقل کيا ،ابو مخنف کی
وہی کتاب ''مقتل الحسين'' ہے جو ان کی کتابوں کی فہرست ميں موجود ہے ليکن ہشام نے جو اہم کام انجام ديا وه يہ ہے کہ
انہوں نے مقتل الحسين ميں فقط اپنے استاد ابو مخنف ہی کی حديثوں پر اکتفا نہيں کيا
..............
١۔فوات الوفيات ،ج ، ٢ص ١٤٠؛االعالم للزرکلی ،ج، ٣ص ٨٢١؛مروج الذہب ،ج ، ٤ص، ٢٤مطبوعہ مصر
٢۔مروج الذھب ،ج ، ٤ص  ،٢٤مطبوعہ مصر

متوفی١٥٨ھ کی حديثيں بھی بيان کيں ۔
بلکہ اس ميں تاريخ کے اپنے دوسرے استاد عوانةبن حکم
ٰ
صدر اسالم کی تاريخ پر نظر رکھنے وا لوں سے يہ بات پوشيده نہينہے کہ تمام اسالمی مورخين انھيں د و عظيم علماء کی
عيال شمار ہوتے ہيناور وه سب ابی مخنف کے دستر خوان کے نمک خوار ہيں؛ اسکا سبب يہ ہے کہ وه زمان واقعہ کے
نزديک ترين مورخوں ميں شمار ہوتے ہيں ل ٰہذاوه اپنی تمام خصوصيات کے ساتھ جزئی مسائل کی گتھيوں کو سلجھاتے
ہوئے نظر آتے ہيں اور واقعہ کو اسی طرح بيان کرتے ہيں جس طرح وه واقع ہواہے ۔
اکثر مورخين نے تاريخ کے سلسلہ ميں ابو مخنف کی کتابوں کو بطور خالصہ اپنی تاليفات ميں جگہ دی ہے؛ اس سے يہ
ظاہر ہوتا ہے کہ يہ کتابيں اس وقت مورخين کے پاس موجود تھيں۔
جن مورخين نے ابو مخنف کی تحرير سے اپنی کتابوں ميں استفاده کيا ہے ان ميں سے مندرجہ ذيل افراد کے نام قابل ذکر
ہے ۔
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..............
١۔محمدبن عمر واقدی متو فی ٢٠٧ھ ۔
۔طبری،متوفی ٣١٠ھ۔
٢
ٰ
٣۔ابن قتيبہ ،متو فی ٣٢٢ھاالمامة والسياسةميں۔

،متوفی٣٢٨ھ نے اپنی کتاب'' العقدالفريد''مينسقيفہ کی بحث کرتے ہوئے ۔
٤۔ ابن عبدربّہ اندلسی
ٰ
متوفی٣٤٥ھنے عروه بن زبير کی عذر خواہی کا قصہ بيان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عروه بن
٥۔علی بن حسين مسعودی،
ٰ
زبير نے بنی ہاشم سے اپنے بھائی عبدﷲ بن زبير کے لئے بيعت کا مطالبہ کيا ۔ بنی ہاشم نے مخالفت کی ؛اس پر عروه نے
ان لوگوں کو دھمکی دی کہ تمہارے گھروں کو جال ديں گے۔ا س کی اطالع جب اس کے بھائی عبد ﷲ کو ملی تو اس نے
عروه کی سر زنش کی اور عروه نے اپنے بھائی سے عذرخواہی کی ۔
،متوفی ٤١٣ھ نے'' االرشاد ''ميں امام حسين کی شہادت کے ذيل ميناور ''النصر ه فی حرب البصره'' ميں ۔
٦۔شيخ مفيد
ٰ
متوفی ٥٤٨ھ نے فرقہ نظاميہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب'' ملل و نحل'' ميں۔
۔شہرستانی،
٧
ٰ
متوفی ٥٦٨ھ نے اپنی کتاب'' مقتل الحسين'' ميں۔
٨۔خطيب خوارزمی،
ٰ
جزری،متوفی ٦٣٠ھ نے اپنی کتاب'' الکامل فی التاريخ ''ميں ۔
٩۔ ابن اثير
ٰ
جوزی،متوفی ٦٥٤ھ نے اپنی کتاب'' تذکره خواص االمة''ميں ۔
١٠۔سبط بن
ٰ
١١۔ آخری شخص جسے ميں نے ديکھا ہے کہ کسی واسطہ کے بغير ابو مخنف سے روايت نقل کرتا ہے  ،ابو الفدا
،متوفی ٧٣٢ھ ہيں جنہوں نے اپنی تاريخ ميں اس کا تذکره کيا ہے۔
ٰ
اس وقت ابو مخنف کی کتابيں بالخصوص ''مقتل الحسين ''ہماری معلومات کے مطابق دسترس ميں نہيں ہے بلکہ تمام کتابيں
ضائع ہو چکی ہيں ،دوسری کتابوں سے جستہ و گريختہ جو معلومات فراہم ہوئی ہيں وہی اس وقت موجود ہيں ۔
قديم ترين سند
١۔گذشتہ سطروں ميں يہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ابو مخنف کی ساری کتابيں ضائع ہوچکی ہيں ل ٰہذا وه قديم نص اورسند
،متوفی ٣١٠ھ نے ہشام کلبی
جو اس کتاب سے متعلق ہمارے پاس موجود ہے تاريخ طبری ہے؛ جس مينمحمدبن جريرطبری
ٰ
کی حديثونکو جو انہوں نے اپنے استاد ابو مخنف سے حاصل کی تھينذکر کيا ہے۔واضح رہے کہ طبری نے اس سلسلہ ميں
بطور مستقل کوئی کتاب نہيں لکھی ہے اورنہ ہی اپنی تاريخ ميں کوئی الگ سے باب قائم کيا ہے بلکہ  ٦٠ھ اور ٦١ھکے
حوادث کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعہ کو ذکر کيا ہے۔ )(١
قابل ذکر ہے کہ طبری بال واسطہ ہشام کلبی سے ان احاديث کی روايت نہيں کرتے بلکہ ان کی کتابوں اور تحريروں سے
حديثوں کو بيان کرتے ہوئے يوں ناقل ہيں:حدثت عن ہشام بن محمد ،ہشام بن محمد سے حديث نقل کی گئی ہے ؛ليکن اس کی
وضاحت نہيں کرتے کہ ان احاديث کو خود طبری سے کس نے بيان کيا ہے۔ہمارے اس قول کی دليل کہ طبری نے ہشام کے
زمانے کو درک نہيں کيا ہے اور بال واسطہ حديثوں کو ان سے نہيں سنا ہے ،طبری کی تاريخ والدت٢٢٤ھ اور ہشام کی
تاريخ وفات٢٠٦ھ ہے ۔
..............
١۔طبری ،ج،٥ص، ٣٣٨،٤٦٧مطبوعہ دارالمعارف

ناسور،واقعہ حره کا ذکر کرتے ہوئے خود اس بات کی تصريح کی ہے کہ انھوں نے ان مطالب
سينہ تاريخ کے
ٔ
طبری نے ٔ
کو ہشام کلبی کی کتابوں سے نقل کيا ہے طبری کا بيان اس طرح ہے:
ھکذاوجدتہ فی کتابی ...ميں نے اس واقعہ کو اسی طرح ان کی دونوں کتابوں ميں ديکھا ہے۔ )(١
٢۔ طبری کی نص و سند کے بعدہمارے پاس ابو مخنف سے منقول کربال کے واقعات کی قديم ترين سند شيخ مفيد ،متو
فی ٤١٣ھ کی کتاب ''االرشاد'' ہے جس ميں انہوں نے بال واسطہ ہشام کلبی کی کتاب سے روايتيں نقل کی ہيں کيونکہ شيخ
ٰ
مفيد عليہ الرحمہ ،اپنی کتاب مينواقعہ کربال کو ذکر کرنے سے پہلے اس طرح بيان فرماتے ہيں'':فمن
مختصراالخبار...مارواه ا لکلبی ''...ان خبروں کاخالصہ ...جس کی روايت کلبی نے کی ہے ..۔)(٢
،متوفی٦٥٤ھ بھی بہت سارے مقامات پر امام حسين عليہ
٣۔ اس کے بعد ''تذکرة االمةبخصائص االئمة'' مينسبط ابن جو زی
ٰ
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السالم کی خبروں کے ذيل ميں ہشام کلبی ہی سے تصريح کے ساتھ روايتيں نقل کرتے ہيں۔
جب ہم طبری کی نقل کا شيخ مفيداورسبط ابن جوزی کی نقل سے موازنہ کرتے ہيں تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان نصوص کے
درميان کافی حد تک يکسانيت پائی جاتی ہے ،البتہ شاذو نادر اختالفات بھی دکھائی ديتے ہيں ،مثالًواو کی جگہ پر فاء ہے يا
اس کے بر عکس۔اسی قسم کے دوسرے اختالفات بھی آپ کو کتاب کے مطالعہ ميں واضح طور پر دکھائی ديں گے ۔
..............
١۔طبری ،ج،٥ص،٤٨٧اس مقام پرطبری کا بعض اسماء کو مختلف طريقوں سے لکھنا بھی دليل ہے کہ اس نے روايت سنی نہينبلکہ
ديکھی ہے ،مثالًمسلم بن مسيب کا نام دو جگہ آياہے  ،ايک جگہ صحيح لکھا ہے ليکن دوسری جگہ سلم بن مسيب کرديا ہے جبکہ يہ
ايک ہی شخص ہے ،جيسا کہ مختار کے واقعہ ميں ايسا ہی ہوا ہے۔
٢۔االشاد  ،ص،٢٠٠طبع نجف

ابو مخنف
تا ريخ نے ہما رے لئے ابو مخنف کی تا ريخ والدت کو ذکر نہيں کيا ہے۔فقط شيخ طو سی عليہ الرحمہ نے ک ّشی رحمة ﷲ
عليہ سے نقل کر تے ہو ئے ان کو اپنی کتاب'' الر جال ''ميں راويوں کے اس گروه ميں شامل کيا ہے جو حضرت علی عليہ
يحيی لم يلق امير المو منين
السالم سے روايت نقل کرتے ہيں ،پھر شيخ طوسی فر ما تے ہيں '' :وعندی ھذا غلط الن لو ط بن
ٰ
يحی من اصحابہ'') (١مير ی نظر مينکشی کی يہ بات غلط ہے کيو نکہ لوط بن ٰ
يح ابو مخنف نے
عليہ السالم بل کا ن ابو ه ٰ
امير المومنين عليہ السالم کو ديکھا ہی نہيں ہے۔ ہاں ان کے والد ٰ
يح،امام علی عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار ہو تے تھے
يحيی کا تذکره نہيں کيا ہے ،البتہ
۔ليکن شيخ کے عالوه کسی اورنے امير المو منين کے اصحاب ميں ابو مخنف کے والد
ٰ
انکے دادا مخنف بن سليم ازدی کے بارے مينملتا ہے کہ وه اصحاب امير المو منين ميں شمار ہو تے تھے۔اس کے بعد شيخ
فرماتے ہيں کہ مخنف بن سليم ازدی عائشہ کے خالہ زاد بھائی ،عر ب نژاداور کو فہ کے رہنے والے تھے۔ )(٢
قابل ذکر ہے کہ شيخ طوسی نے اس بات کو شيخ کشی کی کتاب سے نقل کيا ہے،خود ان سے بال واسطہ نقل نہيں کيا ہے،
کيو نکہ کشی تيسری صدی ہجری ميں تھے اور شيخ طو سی ٣٨٥ھکے متولد ہيں ،جيسا کہ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب
''معالم العلما ئ'' )(٣ميں ذکر کيا ہے ۔کشی کی اس کتاب کا نام''معر فہ النا قلين عن اال ئمہ الصادقين''ہے ليکن آج يہ کتاب
ناياب ہے۔ ہماری دسترس ميں فقط وہی سند ہے جسے سيدا بن طاؤوس نے فرج المہموم)(٤ميں ذکر کيا ہے کہ شيخ طوسی
نے ٤٦٥ہجری ميں اس بات کو کشی کی کتاب سے نقل کيا ہے .خود شيخ طوسی کے مختار نظريہ کے مطا بق بھی کہيں يہ
ديکھنے کو نہيں ملتا کہ انہوں نے ابو مخنف کو اصحاب امير المو منين عليہ السالم ميں شمار کيا ہو۔شيخ طوسی عليہ الرحمہ
اپنی کتاب'' رجال'' ميں
..............
١۔رجال ،شيخ ،ص ،٥٧مطبو عہ نجف
٢۔ گذشتہ حوالہ٥٨
٣۔ معالم العلما ء ،ص  ،٢٠٢ط نجف
٤۔فرج المہموم ،ص ، ١٣٠ط نجف

مجتبی عليہ السالم ميں شمار کيا ہے(١) ،جيسا کہ امام حسين عليہ السالم کے اصحاب ميں
ابو مخنف کو اصحاب امام حسن
ٰ
بھی انکا ذکر کيا ہے (٢) ،پھر اسکے بعد امام زين العابدين اور امام محمد با قر عليھماالسالم کے اصحاب ميں ذکر نہيں کيا
ہے۔
شيخ طوسی اپنی کتاب ''الفہر ست'' ميں بھی کشی کے اس نظريہ کو پيش کرنے کے بعد اظہار نظر کر تے ہوئے فر ماتے
ہيں '':والصحيح ان ابا ه کان من اصحاب امير المومنين عليہ السالم وہولم يلقہ '') (٣صحيح تو يہ ہے کہ ابو مخنف کے والد
اصحاب امير المو منين ميں شمار ہو تے تھے ليکن خودابو مخنف نے حضرت کو نہيں ديکھا ہے۔اسکے بعد شيخ ابو مخنف
تک سند کے طريق ميں ہشام بن محمد بن سا ئب کلبی اور نصر بن مزاحم منقری کا ذکر کر تے ہيں ۔
شيخ نجاشی نے بھی اپنی کتاب'' رجال'' ميں انکا ذکر کيا ہے۔وه فر ما تے ہيں '' :لوط بن ٰ
يحبن سعيد بن مخنف بن سالم
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)(٤ازدی غامدی ابو مخنف ،کو فہ ميں اصحاب اخبار وا حاديث کے درميان بزرگ اور جانی پہچانی شخصيتوں ميں شمار
ہوتے تھے ۔آپ اس قدر مورد اطمينان تھے کہ آپ کی بيان کی ہوئی باتوں کو لوگ بغيرچون وچرا قبول کر ليا کر تے تھے۔
آپ امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايتيں نقل کيا کر تے تھے'' ليکن يہ صحيح نہيں ہے) رجال النجاشی ،ص ،٢٢٤طبع
حجرہند ( اس کے بعد نجاشی نے ابو مخنف کی کتابوں کے تذکره ميں '' کتاب مقتل الحسين ''کا بھی ذکر کيا ہے۔پھر ان
روايتوں کے نقل کے لئے اپنے طريق ميں ہشام بن محمد بن سائب کلبی کاذکر کيا ہے جو ابو مخنف کے شاگرد تھے ۔
اب تک ہم نے علم رجال کی چار اہم کتابونمينسے تين کتابوں سے ابو مخنف کے سلسلہ ميں علمائے رجال کے نظريات آپ
کی خدمت ميں پيش کئے ليکن ان تينوں منابع ميں کہيں بھی ابو مخنف کی تاريخ والدت و وفات کا تذکره نہيں ملتا ۔
..............
١۔رجال ،شيخ طوسی ،ص٧٠
٢۔سابقہ حوالہ ،ص ٧٩
٣۔ الفہرست ،شيخ طوسی ،ص،١٥٥ط نجف

٤۔کتنے تعجب کی بات ہے کہ يہاں پرشيخ نجاشی مخنف بن سالم کہہ رہے ہيں ليکن جب کتاب کا ذکر کر تے ہيں تو فر ما
تے ہيں انکی کتاب بنام ''اخبار آل مخنف بن سليم ''ہے ! بہتر يہی ہو گا کہ اسے نسخہ نويسوں کی غلطی شمار کيا جائے۔
طبری اور خاندان ابومخنف
طبری اپنی کتاب''ذيل المذيل'' ميں ان صحابہ کا تذکره کرتے ہوئے جو  ٨٠ھ ميں اس دنيا سے گذر گئے  ،بيان کرتے ہيں
'':مخنف بن سليم بن حارث...بن غامدبن ازد'' ،پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ۔آپ کوفہ ميں
خاندان ازد سے تعلق رکھتے تھے اورآپ کے تين بھائی تھے۔
 ١۔ ''عبدشمس ''جنہوں نے جنگ نخيلہ ميں جام شہاد ت نو ش فرمايا ۔
٢۔ ''الصقعب ''آپ جنگ جمل ميں درجہ شہادت پرفائزہوئے۔
٣۔ ''عبدﷲ'' آ پ بھی جنگ جمل ہی ميں شہيد ہوئے ۔
مخنف ہی کی اوالد اور نسل ميں ابو مخنف لوط بن ٰ
يحبن سعيد بن مخنف ہيں جو تاريخ داں اور تاريخ نگار دونوں تھے۔
لوگوں کے تاريخی واقعات آپ ہی سے نقل کئے جاتے ہيں۔'' ) (١پھر طبری بصره کے واقعات و احوال کے سلسلہ ميں
دوسرے مورخين کے حوالے سے لکھتے ہينکہ امير المومنين نے ان ٧گروہوں بجيلہ ،انمار ،خثعم ،ازد ...مخنف بن سليم بن
ازدی کو سردار لشکر قرارديا ۔) (٢ان دونونعبارتوں ميں کوئی ايسی بات نہيں ہے جس سے يہ ثابت ہو کہ ابو مخنف جنگ
جمل ميں شہيد ہوئے ہيں  ،ليکن طبری جنگ جمل کے سلسلہ ميں ابو مخنف سے ايک دوسری روايت نقل کرتے ہيں کہ ابو
مخنف نے اپنے چچا محمد بن مخنف سے اس طرح نقل کيا ہے '':کوفہ کے کچھ بزرگوں نے جو جنگ جمل ميں موجود
تھے ،مجھ سے بيا ن کيا ہے کہ اہل کوفہ ميں خاندان ازد کا پرچم مخنف بن سليم کے ہاتھوں ميں تھا۔ مخنف بن سليم اسی
جنگ ميں جاں بحق ہوگئے ۔ان کے بعد ان کے دو بھائيونصقعب اور عبدﷲ کے ہاتھوں يہ پرچم لہرايا گيا اور وه دونوں بھی
اسی جنگ ميں شہيد ہوگئے ''۔
طبری کی يہ عبارت'' ذيل المذيل ''کی عبارت سے مشترک ہے جس ميں مخنف کے دو بھائی
..............
١۔المطبوع مع التاريخ،مطبو عہ دارالقاموس ،ج ،١٣ص٣٦۔ اورمطبوعہ دار سويدان ،ج ،١١ص٥٤٧
٢۔طبری ،ج ،٤ص،٥٠٠مطبوعہ دارالمعارف

صقعب اور عبدﷲ کی شہادت کا تذکره ہے ممکن ہے کہ'' ذيل المذيل ''ميں طبری نے اسے اپنی ہی تاريخ سے نقل کيا ہو،
ليکن مخنف بن سليم کی شہادت کے سلسلے ميں يہ خبر دوسری روايتوں سے منافی اور متعارض ہے ،کيونکہ اس عبارت
ميں طبری نے کہا کہ مخنف بن سليم جنگ جمل ميں شہيد ہوگئے ۔طبری کی يہ بات اس روايت کے منافی ہے جسے انھوں
نے کلبی کے حوالے سے ابومخنف سے جنگ صفين کے سلسلہ ميں نقل کيا ہے '':حدثنی ابی ٰ ،
يحبن سعيد عن عمہ محمد بن
مخنف قال  :کنت مع ابی )مخنف بن سليم ( يومئذ و انا ابن سبع عشره سنة'')(١مجھ سے ميرے والد ٰ
يح بن سعيد نے اپنے چچا
محمد بن مخنف کے حوالے سے بيان کيا ہے کہ انھوں نے کہا '':ميں جنگ صفين ميں اپنے والد )مخنف بن سليم ( کے ہمراه
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تھا اس وقت ميری عمر ستره سال تھی''۔ اسی طرح طبری نے ابو مخنف سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے کہا '':مجھ سے حارث
بن حصيره ازدی نے اپنے اساتيد اور بزرگان کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ '' قبيلہ ازد'' جب ايک دوسرے کے آمنے
سامنے آئے تو'' مخنف بن سليم ''پر يہ بﮍی سخت گھﮍی تھی جس سے وه کافی ناراض تھے''۔
سلسلہ سند
نے
لوگوں
ان
کہ
ہے
متوفی ١٥٨ھ سے روايت کی
متوفی٢٢٥ھ اور عوانہ بن حکم
ا سی طرح طبری نے مدائنی
ٰ
ٰ
ٔ
کو قبيلہ بنی فزار کے ايک بزرگ تک پہنچاتے ہوئے کہا '' :معاويہ نے نعمان بن بشير کو ٢ہزار سپاہيو ں کے ہمراه امير
المومنين کی طرف روانہ کيا ۔وه لوگ ايک مقا م تک پہنچے جس کا نام عين التمرتھا۔ وہاں سے ان لوگوں نے حضرت کے
لشکر پرحملہ کيا  ،اس مقام پر مالک بن کعب ارحبی جو لشکر امير المومنين کے علمدار تھے ،اپنے تين سو افراد کے ساتھ
ان حملہ آورں کے سامنے ڈٹے رہے اورحضرت علی کو خط لکھ کر فوج کی مدد طلب کی ۔مالک بن کعب نے ايک دوسرا
خط مخنف بن سليم کو لکھا کيو نکہ وه وہاں سے نزديک تھے اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ مخنف نے فوراًاپنے فرزند
عبد الرحمن کو پچاس آدميوں کے ہمراه ان تک روانہ کيا ؛يہ افراد بال تاخير وہاں پہنچ کر مالک کے لشکر سے ملحق ہوگئے
۔
..............
١۔ طبری ،ج ،٤ص٢٤٦

جب اہل شام نے يہ منظر ديکھا اور سمجھ گئے کہ مالک بن کعب کی مدد کے لئے لشکر موجود ہے تو وہيں سے ان کے قدم
اکھﮍگئے اور وه وہاں سے بھاگ کھﮍے ہوئے۔'' ) (١ان تمام تاريخی شواہد سے يہ ثابت ہوتاہے کہ مخنف بن سليم جنگ جمل
کے بعد تک با حيات تھے اور نہ فقط بعد از جنگ جمل بلکہ جنگ صفين کے بعد بھی زنده تھے ،کيونکہ جنگ صفين ٣٧ھ
ميں ختم ہوگئی اور معاويہ کی طرف سے سرحدی عالقوں ميں قتل و غارت گری کا سلسلہ  ٣٩ھ سے شروع ہوا ۔اس درميان
فقط وہی ايک روايت ہے جس ميں جنگ جمل ميں شہادت کا تذکره موجو دہے جيسا کہ گذشتہ سطروں ميں اس کی وضاحت
ہوگئی ہے ،ليکن طبری اس کی طرف با لکل متوجہ نہيں ہوئے ،نہ ہی اس کے اوپر کوئی تعليقہ لگايا ،جبکہ انھوننے''ذيل
المذيل ''ميں اس کی صراحت کی ہے کہ وه  ٨٠ھ تک زنده تھے۔ )(٢
نصربن مزاحم اور خاندان ابومخنف
متوفی  ٢١٢ھنے بھی اپنی کتاب'' وقعة صفين'' ميں اس بات کی صراحت کی ہے
طبر ی کے عالوه نصر بن مزاحم منقری،
ٰ
ٰ
کہ مخنف بن سليم جنگ جمل کے بعد بقيد حيات تھے۔ وه اپنی کتاب ميں اس طرح رقمطراز ہيں کہ يحبن سعيد نے محمد بن
مخنف سے نقل کيا ہے کہ محمدبن مخنف کہتے ہينکہ حضرت علی عليہ السالم نے بصره سے پلٹنے کے بعد ميرے والد
)مخنف بن سليم ( کی طرف نگاه کی اور فرمايا '':ليکن مخنف بن سليم اور ان کی قوم نے جنگ ميں شرکت سے سر پيچی
نہيں کی...۔'' )(٣
محمد بن مخنف اپنی گفتگو کو آگے بﮍھاتے ہوئے کہتے ہيں کہ ہمارے اصحاب کا يہ کہنا ہے کہ امير المو منين نے مخنف
بن سليم کو اصفہان اور ہمدان کی ذمہ داری ديکر گو رنر کے طور پروہاں روانہ کيا اور وہاں کے سابق ذمہ دار جر يربن
عبد ﷲ بجلی کو معزول کر ديا۔)(٤محمد بن مخنف مزيد کہتے ہيں کہ جب حضرت علی عليہ السالم نے شام کا قصد کيا تو
اپنے کا رکنوں کو اس سے آگا ه کيا ؛ منجملہ ايک خط مخنف بن سليم کو
..............
١۔ طبری ،ج ، ٥ص  ١٣٣مطبوعہ دار المعارف
٢۔ ذيل المذيل ،ص، ٥٤٧مطبوعہ دار سويدان؛ تاريخ طبری کی گيارہوينجلد
٣۔ وقعة صفين ،ص ، ٨طبع مدنی
٤۔ سابقہ حوالہ ،ص١١

روانہ کيا جسے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے کاتب عبدﷲ ابی رافع نے تحرير کيا تھاخط ملتے ہی مخنف بن سليم نے
اپنے اہلکاروں ميں سے دو آدميوں کو اپنا نائب مقرر کيا اور خود وہاں سے فوراً حضرت کے لشکر کی طرف روانہ ہوگئے
؛يہاں تک کہ صفين ہی ميں حضر ت علی عليہ السالم کی ہمر کا بی ميں شہيد ہو گئے۔) (١آگے بﮍھ کر محمد بن مخنف
کہتے ہيں کہ مخنف بن سليم چار بﮍے قبيلے ازد  ،بجيلہ  ،انصاراور خزاعہ کے سربراه تھے۔ ) (٢پھر لکھتے ہيں:مخنف ،
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بابل کے سفرميں علی عليہ السالم کے ہمراه تھے۔ )(٣
اسکے عالوه بزرگان'' ازد'' سے مروی ہے کہ'' قبيلہ ازد'' کا ايک گروه شام کی طرف سے اور دوسرا گروه عراق کی
طرف سے )جس ميں مخنف بھی تھے (جب آمنے سامنے ہوا تو مخنف بن سليم کے لئے يہ بﮍی سخت منزل تھی۔ان کے دل
پر اس سے چوٹ لگی اور وه بے چين ہو گئے؛ ل ٰہذاانہوں نے ايک تقرير کی اور فر مايا کہ يہ امر ميرے لئے بﮍاسخت ہے
اورميں اس سے خوش نہيں ہوں۔ )(٤
اس سلسلے ميں ابو مخنف کا بيان بھی قابل استفاده ہے۔ وه اس واقعہ کو اپنے والد کے چچا محمد بن مخنف سے نقل کر تے
ہيں کہ محمدبن مخنف کہتے ہيں '':اس دن ميں اپنے والد مخنف بن سليم کے ہمراه تھا اوراس وقت ميری عمر ٧ا سال کا
تھی''۔ )(٥
اس جملہ سے کہ '' ميری عمر١٧سال تھی '' اندازه ہوتا ہے کہ سعيداپنے بھائی محمد سے چھوٹے تھے اور وه جنگ صفين
ميں حاضر نہ تھے ل ٰہذا اس جنگ کی روداد کو اپنے بھائی سے نقل کررہے ہيں۔ يہ خبر اس بات پر داللت کرتی ہے کہ
محمد بن مخنف کی والدت ٢٠ھ ميں ہوئی ۔بنابراين سعيد ،جو لوط )ابو مخنف (کے دادا ہيں وه بھی اسی سال کے آس پاس
متولد ہوئے ہيں ۔
..............
١۔سابقہ حوالہ ،ص١٠٤
٢۔صفين ،ص١١٧
٣۔سابقہ حوالہ ،ص١٣٥
٤۔سابقہ حوالہ ،ص ٢٦٢؛کتاب تقريب التہذيب ميں مذکو ر ہے کہ ''مخنف بن سليم ٦٤ھ ميں توابين کے ہمراه عين الوردةميں شہيد ہو
ئے ليکن يہ غلط ہے۔
٥۔طبری ،ج٤ ،ص٤٤٦

ٰ
والديح امير المو منين کے
لوط کے داد ا سعيد حضرت علی عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار ہوتے ہيں جبکہ آپ کے
اصحاب ميں شمار نہيں ہوتے ۔.پس ہم اگر کم ترين مدت بھی فرض کريں تو يہی کہا جاسکتاہے کہ سعيد کی شادی کے بعد
جب ٰ
يحدنيا ميں آئے تو اس وقت سعيد  ٢٠سال کے تھے ۔) (١اس بنياد پر لوط کا اصحاب امير المومنين ميں ہونے کا کوئی
سوال ہی نہيں پيدا ہو تا ،بلکہ ان کے والد ٰ
يحکو بھی حضرت علی عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار نہيں کيا جا سکتا
ہے۔اب ہم يہ فرض کرتے ہيں کہ ٰ
يحنے شادی کی اور اس سے لوط دنيا ميں آئے تو اس وقت ان کا سن  ٢٠سال تھا؛ اس کا
مطلب يہ ہو گا  ٦٠ھ گذر گيا تھاجبکہ يہ بہت کم ترين مدت فرض کی گئی ہے۔ اسطرح خود لوط کے بارے ميں ہم يہ فرض
کر تے ہيں کہ انھوں نے اپنی عمرکے بيسوينسال کے آس پاس حديث کا سننا اور حاصل کرنا شروع کيا ؛ اس کی بنياد پر
 ٨٠ھسامنے آجا تی ہے ،پھر انھوں نے اس کتاب کی تاليف ميں تقريبا ٢٠سال صرف کيے۔ اسکا مطلب يہ ہوا کہ لوط پہلی
صدی ہجری کے آخری سالوں يا صدی تمام ہونے کے بعد اس کتاب کی تاليف سے فارغ
..............
يحيی کس طرح اصحاب امير المو منين ميں شمار ہو سکتے ہيں؟اور کس طرح شيخ نے اسے اپنی دونوں کتا بوں
١۔ابو مخنف کے والد
ٰ
ميں لکھ ديا؟ يہ ايک سوال ہے اور.ہم سے پہلے فاضل حائری نے اپنی کتاب منتہی المقال ميں شيخ پر يہی اعتراض کيا ہے۔انہوں نے
اس بات پر استدال ل قا ئم کيا ہے کہ ابو مخنف نے حضرت علی عليہ السالم کو نہيں ديکھا ہے ؛ اسکے بعد انھوں نے شيخ طوسی کے
قول جو انھوں نے اپنی دونوں کتابوں ميں بيان کيا ہے کہ ٰ
يح نے حضرت علی عليہ السالم کا ديدار کيا ہے ،کو اس دليل سے ضعيف
جانا ہے کہ ان کے پر دادا مخنف بن سليم حضرت علی کے اصحاب ميں تھے ،جيسا کہ شيخ وغيره نے اس کی تصريح کی ہے۔ فاضل
حائر ی کی عبارت اس طرح ہے  :اس سے ثابت ہو تا ہے کہ لوط نے حضرت کا ديدار نہيں کيا بلکہ ان کے باپ ٰ
يحکا حضرت کو درک
کر نا بھی ضعيف ہے۔ بنا برين ابو مخنف کا اصحاب امير المو منين ميں شما ر ہو نا جيسا کہ کشی نے کہا ہے غير ممکن ہے اورجو
استدالل مقتل ابو مخنف کے مقدمہ پر شيخ غفاری نے تحرير کيا ہے وه بھی بے جا ہے ۔شيخ غفاری کہتے ہيں کہ ممکن ہے ابو مخنف
اپنے پر دادا مخنف بن سليم کے ہمراه ہوں ،اس طرح سے کہ اس وقت لوط  ١٥سال کے ہوں اور ان کے والد ٰ
يح ٣٥کے ہوں اور
انکے دادا سعيد کی عمر ٥٥سال ہو اور پر دادامخنف بن سليم کا سن  ٧٥سال ہو۔اس استدالل ميں جو اعتراض واردہے وه واضح ہے،
کيو نکہ ابو مخنف اپنے والد کے چچا محمد بن مخنف سے نقل کرتے ہيں کہ وه جنگ صفين کے موقع پر  ١٧سال کے تھے يعنی ان
کے بھائی سعيد ان سے بﮍے نہيں تھے بلکہ چھوٹے تھے اسی لئے جنگ صفين ميں شريک نہيں ہو ئے اور انہو ں نے اس جنگ کی
روداد اپنے بھائی سے نقل کی پس اس وقت ان کاسن ١٥سال کے آس پا س ہو گا ،نہ کہ  ٥٥سال کا ۔

ہوئے ،ليکن يہ بہت بعيد ہے کہ انہوں نے اس زمانے ميں اسے لکھا ہواور پھر لوگوں کو امال کريا ہو۔کيونکہ اس زمانے
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ميں تدوين حديث پربﮍی سخت پابندی عائد تھی؛ بلکہ سخت ممنوع تھا۔ اس اموی دور سلطنت ميں تاريخ نويسی کا کيا سوال
پيدا ہو تا ہے اوروه بھی شيعی تاريخ کا ؟ !جبکہ يہ زمانہ شيعوں کے لئے خوف،تقيہ اور گھٹن کا زمانہ ہے ۔
ابو مخنف نے مسلم بن عقيل کے کوفہ ميں وارد ہو کر مختار بن ابو عبيد ثقفی کے گھر رہنے کے سلسلے ميں جو خبر نقل
کی ہے اس مينيہ جملہ موجود ہے  '':يہ گھر آج مسلم بن مسيب کے گھر سے معروف ہے''اس جملہ سے ہميں ايک فائده يہ
حاصل ہو تا ہے کہ انھوں نے اس مقتل کی تاليف پہلی صدی ہجری کی تيسری دہائی ميں کی ہے ،کيونکہ مسلم بن مسيب
 ١٢٩ھميں شيراز کے عامل تھے جيسا کہ طبری کی ،ج،٧ص ٣٧٢پر مر قوم ہے اور يہ عہد بنی اميہ کے ضعف و شکست
اور بنی عباس کے قيام کا دور شمار ہو تا ہے جس ميں بنی عباس اہل بيت کی رضايت حاصل کر کے امام حسين اور آپ
کے اہل بيت عليہم السالم کے خون کا بدلہ لينا چاہتے تھے لہذا ممکن ہے عباسيوں ہی نے ابو مخنف کومقتل حسين عليہ
السالم کی تاليف کی دعوت دی ہو تاکہ ان کے قيام کی تائيدہو سکے پھر جب يہ لوگ زمام حکومت پر قابض ہوگئے تو ابو
مخنف اور ان کے مقتل کو تر ک کر دياجيسا کہ اہل بيت عليہم السالم کو چھوڑ ديا بلکہ ان سے جنگ پر آماده ہوگئے ۔
ابومخنف کی کتابيں
) الف(شيخ نجاشی نے ابو مخنف کی مندرجہ ذيل کتابوں کا ذکر کياہے۔
١۔کتاب المغازی
٢۔کتاب الر ّده
٣۔کتاب فتوح االسالم
٤۔کتاب فتوح العراق
٥۔کتاب فتوح الخراسان
ٰ
شوری
٦۔کتاب
٧۔کتاب قتل عثمان
٨۔کتاب جمل
٩۔کتاب صفين
١٠۔کتاب الحکمين
١١۔ کتاب النہروان
١٢۔کتاب الغارات
١٣۔ کتاب اخبار محمد بن ابی بکر
١٤۔ کتاب مقتل محمدبن ابی بکر
١٥۔ کتاب مقتل اميرالمومنين عليہ السالم
١٦۔کتاب اخبار زياد
١٧۔ کتاب مقتل حجر بن عدی
١٨۔ کتاب مقتل الحسن
١٩۔کتاب مقتل الحسين عليہ السالم
٢٠۔ کتاب اخبارالمختار
٢١۔کتاب اخبار ابن الحنفيہ
٢٢۔ کتاب اخبارا لحجاج بن يوسف ثقفی
٢٣۔کتاب اخباريوسف بن عمير
٢٤۔کتاب اخبارشبيب الخارجی
٢٥۔کتاب اخبارمطرف بن مغيره بن شعبہ
٢٦۔کتاب اخبارالحريث بن االسدی الناجی
٢٧۔کتاب اخبارآل مخنف بن سليم
اس کے بعد نجاشی نے اپنے طريق کو اس طرح ذکر کيا ہے '':عن تلميذه ہشام الکلبی''ابو مخنف کے شاگرد کلبی سے مروی
ہے۔ )(١
)ب( شيخ طوسی نے بھی فہرست ميں ان ميں سے بعض کتابوں کا تذکره کيا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہيں کہ ابو مخنف
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کی ايک کتاب بنام ''کتاب خطبات الزہرائ'' بھی ہے۔ شيخ طوسی روايت ميں اپنے طريق کو بيا ن فرماتے ہيں۔ )(٢
)ج(ابن نديم نے بھی اپنی فہرست ميں ان کتابوں ميں سے بعض کا ذکر کيا ہے ،منجملہ مقتل الحسين کوابو مخنف ہی کی
کتابوں ميں شمار کياہے۔
دواہم نکات
ابومخنف کی کتابوں کی فہرست کابغور مطالعہ کرنے کے بعد دو اہم نکات سامنے آتے ہيں :
١۔سب سے پہلی بات يہ کہ ابو مخنف نے اپنی ساری کوششيں اس پر صرف کی ہيں کہ شيعی روايات بالخصوص کوفہ سے
متعلق اخبار کو اپنی کتابوں ميندرج کريں۔ ان کتابوں ميں کوئی بھی کتاب ايسی نہيں ہے جس ميں بنی اميہ يا بنی مروان کا
عنوان شامل ہو ،اسی طرح ان کتابوں ميں ابو مسلم خراسانی کا قيام اوربنی عباس کی تشکيل حکومت کے سلسلے ميں بھی
کوئی عنوان نظر نہيں آتا جبکہ بنی عباس کی حکومت کی تشکيل کے  ٢٥سال بعد ٥٨ا ہجری مينابو مخنف کی وفات ہوئی
ہے۔ اگر فہرست کتب ميں اس مو ضوع پر کوئی کتاب نظر آتی ہے تو وه فقط ''کتاب حجاج بن يوسف ثقفی ''ہے اور حجاج
کی تباہکاريوں کی داستان اس کی موت کے ساتھ  ٩٥ہجری ميں ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ طبری نے بنی اميہ کے آ خری ايام
کی خبروں کو  ١٣٢ہجری کے حوادث ميں ابو مخنف ہی سے نقل کيا ہے۔ )(٣
٢۔ دو سرا اہم نکتہ يہ ہے کہ ابو مخنف کی روايات کو ان کی کتابوں ميں  ،خصوصاًطبری کی روايتوں ميں مال حظہ کر نے
''قبيلہ ازد'' کے وه بزرگان
کے بعد اندازه ہو تا ہے کہ ابو مخنف نے بہت سارے موارد ميں اپنے باپ ،چچا،چچازادبھائيوں يا
ٔ
جو اس وقت زنده تھے ،ان سے رواتيننقل کی ہيں اوريہ اس بات کی دليل ہے کہ ابو مخنف کے قبيلہ ميں بہت ساری خبر يں
موجو دتھينجس نے ابو مخنف کو ان کی جمع آوری اور تاليف پربر انگيختہ کيا۔ .اسی وجہ سے ہم يہ بھی ديکھتے ہيں کہ وه
يدطولی حاصل کيا کہ دوسروں کے
اپنی خبروں ميں کوفہ اور اہل کوفہ ہی پر اکتفا کر تے ہيناور اس فن ميں انھوں نے اتنا
ٰ
مقابلہ ميں وه اس فن ميناعلم شمار ہو تے ہيں ۔
..............
١۔رجال نجاشی ،ص،٢٢٤طبع حجر ہند
٢۔فہرست ،ص١٥٥وطبری ،ج،٧ص،٤١٧سال  ١٣٢ہجری فی خروج محمد بن خالد بالکوفہ
٣۔طبری ،ج ،٥ص٤١٧

واقعہ کربال
ٔ

مذہب ووثاقت
ابو مخنف کے آثارکو ديکھنے کے بعد اس بات کا بھی اندازه ہو تا ہے کہ انھوں نے امام زين العابدين عليہ السالم )جنکی
شہادت  ٩٥ہجری ميں ہو ئی ہے ( سے کو ئی روايت بال واسطہ نقل نہيں کی ہے؛ اسی طرح امام محمد باقر عليہ السالم
)جنکی شہادت  ١١٥ہجری ميں ہوئی ہے (سے بھی بال واسطہ ايک روايت موجود نہيں ہے۔ )(١
بلکہ وه امام محمد باقر عليہ السالم سے ايک واسطہ اور امام زين العا بدين عليہ السالم سے دو واسطوں سے روايت نقل
کرتے ہيناور امام جعفر صادق عليہ السالم سے بال واسطہ چند ہی روايتں ملتی ہيں۔ ) (٢يہ مطلب شيخ نجاشی کی ان باتوں
کی تائيدکرتاہے جس ميں وه فرماتے ہيں'' :بعض لوگ کہتے ہيں کہ ابو مخنف نے امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت کی
ہے ليکن يہ صحيح نہيں ہے۔ ''اسی طرح ابوا مخنف نے امام موسی کاظم عليہ السالم سے بھی کوئی روايت نقل نہيں کی ہے
جب کہ ابو مخنف امام عليہ السالم کے زمانے مينموجود تھے ،کيونکہ امام موسی کاظم عليہ السالم کی شہادت  ١٤٨ہجری
ميں واقع ہوئی ہے ؛يہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی ابو مخنف کو امام عليہ السالم کے صحابيوں ميں شمار نہيں کيا ہے ۔
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..............
١۔طبری،ج ،٥ص٤٨٨۔خبر شہادت شير خوار کو مال حظہ کيجئے ۔
٢۔خبر شب عا شو رامالحظہ ہو ،ج ، ٥ص٤٨٨

مندرجہ باال قرينے اس مطلب کی دليل فراہم کرتے ہيں کہ ابو مخنف شيعہ نہيں تھے اورشيعی اصطالح کے مطابق ائمہ کے
اصحاب ميں شمار نہيں ہوتے تھے ،جن کو مخالفين اہل بيت رافضی کہا کرتے تھے؛ البتہ اس زمانے ميں اہل کوفہ کی طرح
ان کا بھی فکری اور نظرياتی ميالن تشيع کی طرف تھا ليکن سنی مذہب کوبطور کلی ترک نہيں کيا تھا۔اس کی تائيد ميں ہم يہ
کہہ سکتے ہيں کہ مخالفين اہل بيت ميں سے کسی نے بھی رافضی کے تير سے ان پر حملہ نہيں کيا ہے جيسا کہ وه ہر شيعہ
حتی کہ يہ ايک اصطالح بن چکی تھی جو ابھی تک باقی ہے۔ بلکہ ابومخنف کے سلسلے ميں مخالفين
کے لئے کرتے تھے ٰ
اہل بيت کا نظريہ يہ ہے کہ وه تشيع اور مذہب اہل بيت کی طرف رجحان رکھتے تھے  ،اسی وجہ سے ان کو شيعہ کہا
کرتے ہيں؛ ليکن مخالفين اہل بيت عليہم السالم کوجن کے بارے ميں معلوم ہوجاتاتھا کہ يہ مذہب اہل بيت سے وابستہ ہيں ان
پر فوراًرافضی ہونے کا تيرچالتے تھے اور فقط شيعہ کہنے پر اکتفانہيں کرتے تھے۔دشمنان اہل بيت کے نزديک اصطالح
شيعہ اور رافضی ميں اساسی فرق يہی ہے ۔
ذہبی  ،اہل سنت کے معروف رجالی  ،کہتے ہيں '' :يہ اخباری مذہب کے حامی ہيں اور قابل اعتماد نہيں ہيں''۔ ابوحاتم وغيره
نے ان سے روايت نقل نہيں کی ہے اور ان کو ترک کرديا ہے ۔
ابن معين کہتے ہيں '':يہ ثقہ نہينہيں'' م ّر ه کہتے ہيں '':وه بہت قابل توجہ نہيں ہيں''۔ ابن عدی کہتے ہيں '' :وه متعصب شيعہ
تھے ا ان کا شمارشيعہ محدثين و مورخين ميں ہوتاہے )(١ان ميں سے کسی بھی رجالی نے ابو مخنف پر رافضی کے تير
سے حملہ نہيں کيا ہے جبکہ ان تمام رجاليوں کی سيرت يہ ہے کہ اگر ان کے لئے کسی کے سلسلے ميناہل بيت کی پيروی
ثابت ہو جائے تو فوراًرافضی کہہ کر اپنی دريده ذ ہنی اور شوريده فکر ی کا مظاہره کرتے ہيں۔
ابن ابی الحديد معتزلی نے اس بات کی بالکل صراحت کر دی۔ وه کہتے ہيں'':ابو مخنف کا شمار محدثين مينہوتاہے اوران کا
تعلق اس گروه سے ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ امامت عوام کے اختيار
..............
١۔ ميزان االعتدال ،ج،٣ص ،٤٣طبع حلبی محترق کے معنی متعصب کے ہينجيسا کہ ميزان االعتدال مينحارث بن حصيره کے سلسلے
ميں آيا ہے؛ محترق کے وه معنی نہيں ہيں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔

مينہے ؛عوام جس کو چاہے امام بنادے ،ل ٰہذا وه نہ توشيعہ تھے اور نہ ہی شيعی رجال مينان کاشمار ہوتا ہے۔)(١
سيدصدر نے ابن ابی الحديدکی اس عبارت کو''تاسيس الشيعہ لعلوم االسالم''ميننقل کيا ہے پھر اس عبارت پرتعليقہ لگاتے
ہوئے کہتے ہيں'':ميرے نزديک تشيع ہی کی بنياد پر ان کی مذ مت کی گئی ؛اس کے باوجود وه اہل سنت کے علماء کے
نزديک مورد اطمينان وقابل وثوق ہيں اور ائمہ اہلسنت نے ان پر اعتماد کيا ہے جيسے ابی جرير طبری ،ابن اثير
بالخصوص ،ابن جرير طبری جس نے اپنی ضخيم اور عظيم تاريخ کو ابی مخنف ہی کی روايتوں سے پرکر ديا ہے ۔)(٢
عالمہ سيد شرف الدين موسوی نے اپنی کتاب'' المراجعات'' ميں ايک خاص فصل قرار دی ہے جس ميں ان سو شيعی رجال
کا تذکره کيا ہے جو اہل سنت کی سندوں ميں بلکہ صحاح ميں موجود ہيں۔ عالمہ مرحوم نے ان سندوں کو حوالے کے ساتھ
ذکر کيا ہے۔
عالمہ شرف الدين موسوی کی گفتگو کا خالصہ يہ ہے :اس ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے کہ وه )ابو
مخنف(شيعہ تھے ليکن شيعہ امامی نہيں تھے جيسا کہ ابن ابی الحديد نے بھی اس کی صراحت کی ہے جو ايک متين بيان
ہے البتہ بعض اہل سنت نے انہيں اس بنياد پر شيعہ لکھ ديا کہ محبت و مودت اورافکار ميں ان کا ميالن اہل بيت اطہار عليہم
السالم کی طرف تھا ليکن يہ کہ وه آج کل کی اصطالح کے مطابق بطور کامل شيعہ تھے ،تو يہ غلط ہے۔ سب سے بﮍی بات
يہ ہے کہ گذشتہ علمائے شيعہ ميں سے کسی نے بھی ان کے شيعہ ہونے کی تصريح نہيں فرمائی ہے۔شيخ نجاشی جو اس فن
کے استاد تھے انھوں نے اس سلسلے ميں بﮍی احتياط سے توصيف فرمائی ہے کہ ''ابو مخنف مورخين کوفہ کے بزرگ اور
استاد تھے ''،يہ نہيں فرمايا کہ ہمارے مورخين کے استاد و بزرگ تھے ،چہ جائيکہ يہ کہيں کہ ہمارے علماء و دانشوروں
کے بزرگ اور استاد تھے ۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

..............
١۔تاسيس الشيعہ ،ص،٢٣٥طبع بغدادميں آيا ہے کہ ميننے طبری کی سند ميں ابو مخنف کی روايت کو شمار کيا تو ٤٠٠روايتوں کے
آس پاس پايا جيسا کہ فہرست اعالم ،ج،٧ص،٤١٧سال  ١٣٢ميں محمد بن خالدکے خروج کے سلسلے مينيہ موجود ہے۔
٢۔تاسيس الشيعہ ،ص، ٢٣٥طبع بغداد ،المراجعات،ص ١٦تا ١٧وص ٥٢،تا ،١١٨دار الصادق

اس پر تعجب نہ کيجئے کہ ابن ابی الحديد نے اس سلسلے ميں کيونکر تصريح کردی ،ذراديکھئے!جب وه جنگ جمل کے
واقعہ مينابو مخنف سے اس رجز کا تذکره کرتے ہيں جس ميں موالئے کائنات نے پيغمبر اسالمۖ کی جانب سے اپنی وصايت
کا تذکره کيا ہے تو کہتے ہيں کہ ان رجزوں کے نقل کرنے سے اس سے زياده کچھ بھی ثابت نہيں ہوتا کہ ابو مخنف فکر و
نظر کے اعتبار سے شيعہ تھے نہ کہ عقيدئہ امامت ميں ،جيسا کہ بہت سارے اہل سنت اس مطلب کی روايت کرتے ہيں
۔الغرض ابو مخنف شيعہ تھے اس ميں کوئی شک نہيں ہے ليکن ان کے امامی مذہب ہونے پر کوئی دليل موجود نہيں ہے
،اس بناپر ابومخنف کی توصيف و تمديح کا بہترين طريقہ وہی ہے جسے شيخ نجاشی نے اپنايا ہے '' :شيخ اصحاب اخبار
الکوفہ ووجھہم وکان يسکن الی ما يرويہ''وه مورخين کوفہ کے بزرگ اور معروف آدمی تھے لوگ ان کی روايتوں پر اعتماد
کرتے تھے ۔
نجاشی کا يہ بيان ايک قابل اعتبار مدح وستائش ہے جس کی بنياد پر ان سے مروی روايتوں کا حسن ہونا ثابت ہے يہی وجہ
ہے کہ ان کی روايتوں کو'' الوجيزه'' ''،ا لبلغہ'' اور ''الحاوی'' وغيره ميں حسن شمار کيا گيا ہے ۔
ہشام الکلبی
شيخ نجاشی نے ہشام الکلبی کا ذکر کيا ہے اور ان کا نسب نامہ بھی مرقوم فرماياہے اس کے بعدفرماتے ہيں  :ہشام تاريخ دان
 ،تاريخ نگار اور علم و فضل ميں مشہور تھے۔ وه پيروان مذہب اہل بيت ميں شمار ہو تے ہيں۔ ان کی ايک حديث بہت مشہور
ہے جس کی داستان بہت ہی دلچسپ ہے ۔ہشام کہتے ہيں'' :ميں ايک ايسے مرض ميں مبتال ہوگيا تھا جس کی و جہ سے ميں
اپنے سارے علم کو فراموش کرچکاتھا ل ٰہذا ميں امام جعفر صادق عليہ السالم کے پاس آيا اور امام سے ساری داستان کہہ
سنائی امام نے مجھے جام علم پاليا اس جام کے پيتے ہی ميراسارا علم دوباره واپس آگيا'' ۔
امام جعفر صادق عليہ السالم ان کو اپنے قريب رکھتے تھے ،ان کا احترام کرتے اور ان کے لئے ترقی و بلندی کے مواقع
فراہم کرتے تھے؛ اسی لئے وه کامياب رہے اور بہت ساری کتابيں ان کے آثار ميں باقی ہيں۔ )(١
..............
١۔ رجال نجاشی،ص،٣٠٥حجر ہند

اس کے بعد نجاشی نے ہشام کی کتابوں کا تذکره کيا ہے اور ان کو اپنے طريق ميں مرقوم فرمايا؛ منجملہ ان کتب ميں'' مقتل
الحسين'' کو بھی ہشام کی کتابوں ميں شمار کياہے۔ شايد اس کا سبب يہ ہو کہ ہشام نے کتاب'' مقتل الحسين ''کے تمام حصوں
يا اکثر و بيشتر حصوں کو اپنے استاد)ابو مخنف( سے نقل کيا ہے ۔
قابل تعجب بات يہ ہے کہ شيخ طوسی نے اپنی کتاب'' مختار ''ميں رجال نجاشی سے نقل کيا ہے نجاشی فرماتے ہيں '' :کلبی
کا شمار سنی رجال ميں ہوتا ہے ،ہاں؛ اہل بيت سے انہيں شدت کی محبت تھی ،بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلبی تقيہ ميں
تھے  ،مخالف اہل بيت نہيں تھے ۔ )(١
..............
١۔ المختار من رجال ا لکشی ،ص ، ٣٩٠حديث  ٧٣٣طبع مشہد ،يہ بات پوشيده نہيں رہنی چاہيئے کہ ہمارے متعدد بزرگ علمائے رجال
تعارض کی صورت ميں نجاشی کے قول کو مقدم مانتے ہيں١۔ شہيدثانی مسالک ميں فرماتے ہيں  '':وظاہر حال النجاشی انہ اضبط
الجماعہ واعرفہم بحال الرواة ''ظاہر يہ ہے کہ نجاشی کا حافظہ سب سے قوی اور راويوں کے احوال سے سب سے زياده باخبر ہيں
۔٢۔ان کے نواسے ''شرح االستبصار'' ميں فرماتے ہيں '':والنجاشی مقدم علی الشيخ فی ٰھذه المقامات کما يعلم بالممارستہ ''۔ نجاشی ان
موارد ميں شيخ پر مقدم ہيں جيسا کہ تحقيق و جستجو سے يہی معلوم ہوتا ہے۔٣۔ان کے استاد محقق استرآبادی کتاب ''الرجال الکبير''
ميں سليمان بن صالح کے احوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہيں  '':وال يخفی تخالف ما بين طريقتی الشيخ والنجاشی ولعل النجاشی اثبت''۔
يہ بات پوشيده نہيں ہے کہ رجال شناسی ميں شيخ اور نجاشی کے درميان اختالف کی صورت ميں نجاشی کا قول مقدم ہے ؛کيونکہ
نجاشی کا نظريہ زياده محکم ہے ۔٤۔ سيد بحر العلوم'' الفوائد الرجاليہ'' ميں فرماتے ہيں  '':احمد بن علی نجاشی کا محکم  ،استوار اور
عادل بزرگوں ميں شمار ہوتا ہے۔ آپ جرح و تعديل کے عظيم ترين رکن ہيں اور اس راه کے سب سے بزرگ عالم ہيں'' ہمارے تمام
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علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وه معتمد ہيں اور سب کے سب احوال رجال ميں انہيں کی طرف استناد کرتے ہيں نيزان کے قول کو مقدم
جانتے ہيں۔اصحاب نے ان کی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کی کو ئی نظير نہيں ہے اس باب ميں صراحت کی ہے کہ نجاشی
کا قول صحيح ہے ۔اس کے عالوه نجاشی نے اپنی کتاب ميں شيخ کشّی کے احوال کو پيش کرتے ہو ئے فرما يا '' :کان ثقةعينا ً''..آپ
مورد وثوق اور معروف انسان تھے ،رجال کے موضوع پرآپ کی ايک کتاب ہے جو بﮍی معلوماتی ہے ليکن اس کتاب ميں کافی غلطياں
ہيں۔آپ عياشی کے ساتھ تھے اور انہيں سے روايتيں نقل کی ہينا لبتہ اس کتاب ميں ضعيف راويوں سے بھی روايت نقل کردی ہے
)ص (٣٦٣پھر نجاشی ،عياشی کے سلسلے ميں لکھتے ہيں ''ثقة و صدوق''  ،وه مورد وثوق اوربﮍے سچے تھے ''عين من عيون
ٰھذه الطائفہ'' اس گرو ه شيعہ کی معروف ترين شخصيتوں ميں شمار ہوتے تھے۔ عياشی پہلے سنی تھے پھر شيعہ ہوئے۔ آپ نے
ضعفا سے بہت روايتيں نقل کی ہيں۔)ص ( ٢٤٧شايد کشّی نے يہ قول عياشی ہی سے حاصل کيا ہے۔ وه کہتے ہيں کہ کلبی سنی تھے
کيونکہ وه شروع ميں سنی تھے۔ ہاں کلبی اپنے کو چھپا ئے رہتے تھے اور تقيہ پر عمل کرتے تھے جيسا کہ کشی نے ذکر کياہے۔

اسکے بعد شيخ نے ہشام کلبی کا بالکل تذکره نہيں کيا ہے؛نہ ہی رجال ميں اورنہ ہی فہرست ميں  ،ہاں اپنے اس طريق ميں
جس ميں ابومخنف کی کتابوں سے روايت نقل کی ہے ہشام کا تذکره کيا ہے۔ )(١
شايد اس کا سبب يہ ہوکہ کلبی کی جتنی کتابيں تاريخ شيعہ سے مختص ہيں ان سب ميں انہوں نے اپنے استاد ابی مخنف سے
روايتيں نقل کی ہيں  ،ليکن دوسری کتابينکہ جو شيعونکی تاريخ سے مخصوص نہينہيں دوسرے مورخين سے نقل ہيں۔ اہل
سنت کے سيرو تراجم کے تمام دانشوروں نے ہشام کے علم و حافظہ اور انکے شيعہ ہو نے کی صراحت کی ہے۔ابن خلکان
کہتے ہيں '' :تاريخ اور تاريخ نگاری کے سلسلے ميں ان کی معلومات بﮍی وسيع تھی۔ وه علم انساب کے سب سے بﮍے عالم
تھے اور اخباروروايات کے حفظ ميں مشہور روزگار تھے ۔آپ کی وفات  ٢٠٦ہجری ميں ہوئی ۔)(٢
اہلسنت کے دوسرے بزرگ عالم رجالی ابو احمدبن عدی اپنی کتاب'' کا مل'' ميں کہتے ہيں'' :کلبی کی حديثيں صالح ودرست
ہيں۔ تفسير ميں بھی انکا علم وسيع تھا اور وه اس علم کے ذريعہ معروف تھے؛ بلکہ تفسير ميں ان سے طوالنی اور سير
حاصل بحث کسی نے بھی نہينکی ہے ۔کلبی تفسير ميں مقاتل بن سليمان پر برتری اور فضيلت رکھتے ہيں ؛کيو نکہ مقاتل
کے يہاں عقيده اور مذہب کی سستی وخرابی موجودہے۔ ابن حبان نے کلبی کو ثقات ميں شمار کيا ہے'' ۔)(٣
رائج مقتل الحسين
اس زمانے ميں متداول ،لوگوں کے ہاتھوں اور مطبو عات ميں جو مقتل ہے اسے ابو مخنف نے تاليف نہيں کياہے ،بلکہ
اسے کسی دوسرے نے جمع کيا ہے ،ليکن يہ معلوم نہينہے کہ کہاں جمع کيا گيا ،کس
..............
١۔رجال طوسی ،ص ١٥٥۔
٢۔طبری نے اپنی تاريخ ميں کلبی سے  ٣٣٠موارد نقل کئے ہيں۔ اسکے باوجود اپنی کتاب'' ذيل المذيل ''مينان کے احوال مر قوم نہيں
کئے ہيں۔ فقط کلبی کے باپ کا تذکره) ص(١١٠پر کر تے ہوئے کہا ہے :ان کے دادا بشربن عمرو کلبی ہيں اور انکے فرزند سائب
،عبيد او رعبد الرحمن ہينجو جنگ جمل اور جنگ صفين ميں حضرت علی عليہ السالم کے ہمراه تھے۔
٣۔ لسان الميزان ،ج،٢ص٣٥٩۔

نے جمع کيا ،کس کے ہا تھوں يہ کتاب ملی اور سب سے پہلے يہ کتاب کہاں چھپی ہے ؟ کسی کو ان مسائل کا علم نہيں ہے ۔
امام شرف الدين مو سوی رحمةﷲ عليہ فر ماتے ہيں '' :يہ بات مخفی نہيں ہے کہ مقتل امام حسين عليہ السالم ميں جو کتاب
رائج ہے وه ابو مخنف کی طرف منسوب ہے جس ميں بہت ساری ايسی حد يثينموجود ہيں جسکا ابو مخنف کو علم بھی نہيں
تھا اور يہ سب کی سب حد يثيں جھو ٹی ہينجو ان کے سر مﮍ ھی گئی ہيں۔جھو ٹوں اور فر يب کاروں نے بہت ساری چيزوں
کا اس ميں اضافہ کيا ہے۔فر يب کاروں کا جھو ٹی روايتيں گﮍھ کر ان کی طرف نسبت دينا خود ان کی عظمت وجال لت کا
بين ثبوت ہے'' )(١کيو نکہ جعل ساز کو معلوم ہے کہ تاريخ کے مير کا رواں کا نام ابو مخنف ہے لہذا جھوٹی روايات انہيں
کی طرف منسوب کی جائينتا کہ لوگ صحيح و غلط ميں تمييز ديئے بغير قبول کر ليں۔
محدث قمی فر ما تے ہيں  :يہ بات معلو م ہو نی چاہئے کہ تاريخ و سير ميں ابو مخنف کی کتا بيں کثير تعدادميں موجودہيں ،
ان ميں سے ايک کتاب'' مقتل الحسين'' ہے جسے قديم بزرگ علماء نے ذکر کيا ہے اور اس پر اعتماد بھی کر تے تھے؛ليکن
بہت افسوس کی بات يہ ہے کہ اس وقت اسکا ايک بھی نسخہ مو جو دنہيں ہے۔يہ مقتل جو اس وقت ہما رے ہا تھوں ميں ہے
اور اسے ابو مخنف کی طرف منسوب کيا جا تاہے در حقيقت ان کا مقتل نہيں ہے بلکہ کسی دوسرے معتمد مورخ کا بھی
نہيں ہے ۔اگر کسی کو اس کی تصديق کر نی ہے تو جو کچھ اس مقتل ميں ہے اور جسے طبری وغيره نے نقل کيا ہے ان کا
مقايسہ کرکے ديکھ لے؛ حقيقت سا منے آجائے گی۔ ميں نے اس مطلب کو اپنی کتاب نفس المہموم ميں طرماح بن عدی کے
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واقعہ کے ذيل ميں بيان کرديا ہے۔ )(٢
اب جبکہ ہم نے اس کتاب کی تحقيق کا بيﮍااٹھايا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے جعلی ہونے کی بحث کو غور
وخوص کے ساتھ آگے بﮍھائيں تاکہ قارئين کرام پر بات واضح سے واضح تر ہوجائے ۔
يہ بات يقينی ہے کہ اس کتاب کی جمع آوری ابو مخنف کے عالوه کسی اور نے کی ہے ليکن کس نے کی اور کب کی ہے
اس کا کوئی سراغ نہيں ملتا ،اگر چہ اس بات کا اندازه ضرور ہوتا ہے کے جمع آوری کرنے
..............
١۔مو لفوا الشيعة فی صدر اال سالم ،ص،٤٢طبع النجاح
٢۔ الکنی وااللقاب ،ج ، ١ص١٤٨؛نفس المہموم ص،١٩٥اوراس کا مقدمہ ،ص، ٨طبع بصيرتی

واال شخص متاخرين مينسے ہے اور عرب زبان ہے ليکن نہ تو تاريخ شناس ہے ،نہ حديث شناس اور نہ ہی علم رجال سے
حتی عربی ادب سے بھی واقف نہيں ہے کيونکہ کتاب ميں اس نے ايسے الفاظ استعمال کئے ہينجو جديد عربی کے
آگاه ہے ٰ
عام اور بازاری الفاظ ہيں ۔
اس کتاب ميں ١٥٠روايات موجود ہيں جن ميں سے ٦روايتينمرسل ہيں ۔
مرسل روايات ميں پہلی روايت چوتھے امام حضرت زين العابدين عليہ السالم سے ہے جو ص ٤٩پر موجودہے ۔
دوسری مرسلہ روايت عبدﷲ بن عباس سے ہے جو ص ٩٤پرنقل ہوئی ہے ۔
تيسری روايت عماره بن سليمان سے ہے اور وه حميد بن مسلم سے نقل کرتے ہيں ،ص٨٢۔
چوتھی روايت ايک ايسے شخص سے ہے جس کے بارے ميں يہ دعوی کيا جاتا ہے کہ وه عبدﷲ بن قيس ہے ،ص٩٦۔
پرکلينی،متوفی ٣٢٩ھسے
پانچويں روايت کے بارے ميں دعوی کيا جاتا يہ کہ عمار سے نقل ہوئی۔يہ روايت ص٧٠
ٰ
مرفوعاًمنقول ہے اور اصول کافی مينيہ روايت موجود نہيں ہے۔
جمع آوری کرنے والے نے روايت نمبر (١)١٠٥سے کتاب ميں ايک شخص کو داخل کيا ہے جس کا نام سہل شہر زوری
حتی شا م سے مدينہ تک اہل بيت
ہے اور اس سے بہت ساری حديثيں نقل کی ہيں ۔مولف نے اس شخص کوکوفہ سے شام ٰ ،
کے ہمراه دکھايا ہے اور اس سے ٣١مرسل روايتيں نقل کی ہيں  ،منجملہ سہل بن سعد ساعدی کی روايت کو اسی شخص
يعنی ''سہل بن سعيد شہر زوری ''کے نام سے ذکر کرديا ہے! )(٢
اس کے عالوه اس کتاب کی بقيہ روايتوں کی نسبت خود ابو مخنف کی طرف دی گئی ہے جو  ١٣٨حديثيں ہيں۔
اس کتاب ميں بہت ساری واضح اور فاش غلطياں ہينجن کی طرف مندرجہ ذيل سطروں ميں اشاره کيا جارہا ہے ۔
..............
١۔ مقتل ابو مخنف ،ص،١٠٢طبع نجف
٢۔مقتل ابو مخنف ،ص،١٢٣نجف

واضح غلطياں
اس رائج مقتل ميں بہت ساری واضح غلطياں ہيں :
١۔ ايک صاحب بصيرت قاری اس مقتل کے پہلے صفحے کی پہلی ہی سطر ميں واضح غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے
گاکہ ابو مخنف کہتے ہيں '' :حدثنا ابو المنذرہشام عن محمد بن سائب کلبی'' مجھ سے ابو منذر ہشام نے محمدبن سائب کلبی
کے حوالے سے روايت نقل کی ہے  ،ذرا غور کيجئے کہ ابو مخنف ہشا م کے استاد ہيناور وه اپنے شاگرد ہشام سے روايتيں
نقل کررہے ہيں !مضحکہ خيز بات يہ ہے کہ اس بے اساس مقتل کے مطابق ہشام نے اپنے باپ محمد بن سائب کلبی کے
حوالے سے اپنے استاد ابو مخنف کے لئے ان روايات کو نقل کيا ہے۔اس سے اندازه ہوتا ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے واال
شخص راويوں کے حاالت زندگی سے کس قدر نابلد تھا کہ ا س کے اوپر يہ واضح امر بھی مخفی تھا۔)(١
٢۔اس کے بعد جب آپ اس کتاب کے چند اوراق اور پلٹيں گے تو آپ کا اس عبارت سے سامناہو گا '' و روی الکلينی فی
حديث'')(٢
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اے کاش معلوم ہوجاتا کہ کلينی سے روايت کرنے واال شخص کون ہے جبکہ کلينی نے  ٣٢٩ہجری ميں اس دار فانی کو
وداع کيا ہے اور ابو مخنف کی وفات ١٥٨ہجری ميں ہے۔ قابل غور بات يہ ہے کہ يہ روايت کافی ميں بھی موجود نہيں ہے ۔
٣۔کچھ اورورق گردانی کرنے کے بعدآپ کو يہ عبارت ملے گی ؛''فانفذ)يزيد(الکتاب الی الوليدوکا ن قد ومہ لعشرة ايام خلون
من شعبان'' )' (٣يزيد نے خط لکھ کر وليد کی طرف روانہ کيا اور يہ خط دس شعبان کوحاکم مدنيہ کے ہا تھ ميں پہنچا '۔جبکہ
تمام مورخين کا اس پر اتفاق ہے کہ
..............
مرتضی نے اپنی کتاب'' تنزيہ االنبيا ئ'' ص  ١٧١ميں نقل کی ہے کہ ابن عباس فرزند ہشام نے اپنے والد
١۔ايسی ہی ايک روايت سيد
ٰ
ہشام سے انھوں نے ابومخنف سے اور انھوننے ابی الکنودعبد الرحمٰ ن بن عبيد سے روايت کی ہے۔شايد اس کتاب کو جمع کرنے والے
نے سيد کی کتاب ياکسی اور جگہ سے اس بات کو تحريف و تصحيف و زيادتی کے ساتھ نقل کرديا ۔
 ٢۔ ص٧
٣۔ص١١

امام حسين عليہ االسالم  ٣شعبان کو مکہ وارد ہو گئے تھے۔ خود طبری نے ابو مخنف کے حوالے سے بھی يہی لکھا ہے۔اب
ذرا غور کيجئے کہ ان دونوں تاريخونکو کيسے جمع کيا جا سکتا ہے۔
٤۔ سفير امام حسين جناب مسلم بن عقيل کی شہادت کے سلسلے ميں فقط اسی مقتل ميں جناب مسلم کے راستے ميں گﮍھا
کھود نے اور انھيں زنجير ميں جکﮍ کر عبيد ﷲ بن زياد کے دربار ميں لے جانے کی خبر ملتی ہے۔کتاب کی عبارت اس
طرح ہے  '' :ابن زياد فوج کے پاس آيا اور ان سے کہا  :ميں نے ايک چال سونچی ہے کہ ہم مسلم کے راستے ميں ايک
گﮍھا کھود ديں اور اسے خس وخا شاک سے چھپا ديں ،پھر حملہ کر کے مسلم کو آگے آنے پر مجبور کريں ۔ جب وه اس
مين ِگر جائيں تو ہم انھيں پکﮍليں ۔ميں سمجھتا ہوں کہ وه اس دام ميں آکر زنده نہيں بچ پائيں گے۔ )(١
٥۔ اسی طرح يہ خبر بھی فقط اسی کتاب ميں موجودہے '' :جب امام حسين عليہ السالم کے دو فدا کا ر ساتھی مسلم و ہانی کو
فہ ميں شہيد کر ديئے گئے اور امام ان دونوں کی خبر سے مطلع نہ ہو سکے تو آپ بہت مضطرب اور پريشان حال نظر آنے
لگے ل ٰہذ ا آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کرکے سب کو فوراً مدنيہ واپس ہونے کا حکم ديا ۔ امام کے حکم کے مطابق
سب کے سب امام کے ہمراه مدنيہ کی طرف نکل گئے يہاں تک کہ سب لوگ مد نيہ پہنچ گئے۔يہاں پر امام حسين عليہ السالم
بنفس نفيس قبر رسو لخدا صلی ﷲ عليہ وآ لہ وسلم کے پاس آے اور تعويذقبر سے لپٹ کر زاروقطار رونے لگے اور روتے
روتے آپ کی آنکھ لگ گئی '') (٢جبکہ اس بے بنياد خبر کا ذکر کسی کتاب ياسفر نامہ ميں نہيں ملتا ہے ۔
٦۔تنہا يہی کتاب ہے جس ميں يہ خبر ملتی ہے '':جب امام وارد کر بال ہو ئے تو آپ نے  ٧گھوڑے بدلے؛ ليکن جب کسی
گھوڑے نے بھی حرکت نہ کی تو آپ وہيں اترگئے ،وہيں پﮍاوڈاال اور وہاں سے آگے نہ بﮍھے۔'' )(٣
٧۔ فقط اسی کتاب ميں يہ خبر ملتی ہے کہ امام زين العا بدين عليہ السالم نے نقل فرما يا کہ امام حسين عليہ السال م شب
عاشور کر بال ميں وارد ہو ئے۔ )(٤
..............
١۔ص ٣٠
٢۔ص٣٩
٣۔ ص ٤٨
٤۔ص٤٩

٨۔اسی کتاب ميں لشکر پسر سعد کی تعداد  ٨٠ہزار بتائی گئی ہے۔ )(١
٩۔ تنہا اسی کتاب نے فوج کی آمد پر زہير بن قين کا خطبہ نقل کيا ہے کہ زہير بن قين اپنے ساتھيوں کے پاس آئے اور کہا :
''اے گروه مہاجرو انصار !اس ملعون کتے اور اس جيسے افراد کے کالم تم کو دھو کہ ميں نہ ڈالنے پائيں کيو نکہ انھيں
محمد صلی ﷲ عليہ ولہ وسلم کی شفاعت ملنے والی نہيں ہے ،اس لئے کہ يہ وه لوگ ہيں جو آنحضرت ۖکی ذريت کو قتل کر
رہے ہيں اور جو ان کی مددکر رہا ہے اسے بھی قتل کرنے پر آماده ہيں يہ وه لوگ ہيں جو ہميشہ جہنم ميں رہيں گے۔ )(٢
١٠۔ تنہا اسی کتاب ميں ہے کہ امام حسين عليہ االسالم نے کنواں کھودا ليکن اس ميں پانی نہيں مال ۔ )(٣
١١۔تنہا اسی کتا ب نے شب عا شور اور روز عاشور کے واقعہ کو تين بار بغير ترتيب کے درہم برہم نقل کيا ہے :
سب سے پہلے امام حسين عليہ السالم کے خطبہ کی خبر نقل کی ہے اور اسکے بعد علمدار کر بال کی شہادت کی خبر بيان
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کی ہے۔ تنہا اسی کتاب نے لکھا ہے کہ جب آخری وقت ميں حضرت عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو انھوں نے تلوار کو منہ سے
پکﮍ ليا  ،اسکے بعد لکھتے ہيں کہ امام حسين عليہ السالم خون سے غلطاں الش پر پہنچے اور ان کی الش کو گھوڑے کی
پشت پر رکھ کرخيمے تک الئے ،پھر امام حسين عليہ السالم نے شديد گر يہ کيا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وه بھی
رونے لگے۔ )(٤
اس کے بعد آپ مال حظہ کريں گے کہ يہ کتاب شب عاشور کے واقعہ کو نقل کر تی ہے جس ميں امام حسين اپنے اصحاب
کے پاس آئے اور ان سے کہا '' :اے ميرے ساتھيوں ،يہ قوم ميرے عالوه کسی اور کو قتل کرنا نہيں چاہتی ہے پس جب شب
کا سناٹا چھاجائے تو اس کی تاريکی ميں تم سب يہاں سے چلے جاؤ  ،پھر آگے بﮍھ کر اس طرح رقمطرازہے :اور پھر امام
عليہ السالم سو گئے اور جب صبح اٹھے ...۔'')(٥
..............
١۔ص٥٢
٢۔ ص ٥٦
٣۔ص٥٧
٤۔ ص ٥٩
٥۔ ص  ٥٩۔ ٦٠

پھر وہاں سے پلٹ کر صبح عاشور کی داستان چھيﮍ تے ہيں اور امام حسين عليہ االسالم کے ايک دوسرے خطبہ کا ذکر کر
تے ہيں۔تنہا يہی کتا ب ہے جو بيان کر تی ہے کہ امام حسين عليہ السالم نے پسر سعد کے پاس انس بن کا ہل کو سفير بنا کر
بھيجا۔ جبکہ اس نا مہ بر کا نام انس بن حر ث بن کا ہل اسدی ہے ۔
تيسری بار پھر شب عاشوره کا تذکر ه چھيﮍ ا اور اس ميں امام عليہ االسالم کے ايک دوسرے معروف خطبہ کاذکر کيا جس
ميں امام نے اپنے اصحاب واہل بيت کو مخا طب کيا ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسين عليہ السالم اور پسر سعد کے لشکر کی
حکمت عملی کو بيان کيا ہے۔'' )(١
١٢۔ تنہا يہی کتاب ہے جس نے امام حسين عليہ السالم کے اصحاب ميں ابر اہيم بن حسين کا ذکر کيا ہے۔ )(٢
١٣۔ اس کتاب نے طر ماح بن عدی کو شہيد کر بال ميں شمار کيا ہے جبکہ طبری نے کلبی کے واسطہ سے ابو مخنف سے
نقل کيا ہے کہ طرما ح کر بال ميں موجود نہ تھے اور نہ ہی وه امام حسين عليہ السالم کے ساتھ قتل ہوئے ہيں۔ )(٣
محدث قمی نے بھی اپنی کتاب نفس المہموم ص ١٩٥پر اس خبر کے نيچے تعليقہ لگا يا ہے ۔
١٤۔ جناب حرريا حی کے قصے ميں يہ شخص چند اشعار ذکر کر تا ہے جو عبيد ﷲ بن حر جعفی کے ہيں اور وه قصر بنی
مقاتل کا رہنے واال ہے۔) اس کی قسمت کی خرابی يہ ہے کہ امام حسين عليہ السالم نے اسے بال يا تو اس نے مثبت جواب
نہيں ديا اور سعادت کی راه کو خود پر بند کر ليا( ليکن کتاب کی جمع آوری کر نے والے نے ان اشعار کو حر رياحی سے
منسوب کر ديا اور اس پر توجہ بھی نہ کی ،کہ يہ اشعارحررياحی کے حال سے تنا سب نہيں رکھتے ،کيو نکہ اس ميں ايک
شعر کا مصرع يہ ہے '':وقفت علی اجسادہم وقبورہم'' )(٤
..............
١۔ ص ٦٢ ٦١
٢۔ص ٧٠
٣۔ص ٧٢
٤۔ص، ٧٦طبری نے ج  ٥ص ٤٧٠طبع دار المعارف پر اس شعر کو ابو مخنف سے نقل کياہے اور انہوں نے عبد الر حمن بن جندب
سے نقل کيا ہے کہ عبيد ﷲ بن حر نے اس شعر کو مدا ئن ميں کہا تھا  :يقول امير غادر وابن غادر۔ أال کنت قاتلت الشہيد ابن فاطمہ ؟
ذرا غور کيجئے کہ اس خيا نت کا ر مؤلف نے کلمات بدل ديے تا کہ يہ شعر حر ريا حی کے حال سے متنا سب ہو جا ئے ليکن پھر بھی
متنا سب حال نہ ہو سکا۔ ہا ئے افسوس کہ يہ جمع آوری کر نے واال شخص کتنا نادان تھا ۔

١٥۔حر رياحی کی شہادت پر اما م حسين عليہ السالم کی طرف چند رثائی اشعار منسوب کئے ہيں جبکہ يہ اشعار امام حسين
عليہ السالم کی شان امامت سے منا سبت نہيں رکھتے ہيں
نعم الحر اذ واسی حسينا
لقد فازالذی نصرواحسينا! )(١
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حر کيا اچھے تھے کہ انھوں نے حسين کی مدد کی حقيقت ميں وہی کامياب ہے جس نے حسين کی مدد کی!
١٦۔نيز اسی کتا ب ميں چند اشعار کو امام حسين عليہ السالم کی طرف منسوب کيا گياہے کہ آپ نے اصحاب کی شہادت پر
يہ اشعار کہے جبکہ ان اشعار سے بالکل واضح ہے کہ يہ امام حسين عليہ السالم کے نہيں ہينبلکہ متا خرين ہی ميں سے
کسی شاعرکے اشعار ہيں کيو نکہ شاعر اس ميں کہتا ہے کہ ''نصرواالحسين فيا لھم من فتےة''اسی طرح کے اور دوسرے
اشعاربھی ہيں ۔)(٢
١٧۔ اسی کتاب نے کر بال ميں امام حسين عليہ السالم کے ورود کا دن روز چہار شنبہ لکھا ہے ) (٣اور شہادت کا دن روز
دوشنبہ تحرير کيا ہے ۔) (٤اس کا مطلب يہ ہوا کہ امام حسين عليہ السالم پانچ محرم کو کر بال وارد ہو ئے ہيں جبکہ تمام
مورخين  ،منجملہ تا ريخ طبری کی روايت کے مطابق ابو مخنف کا نظريہ بھی يہی ہے کہ امام عليہ السالم ٢محرم کو وارد
کر بال ہو ئے اور وه پنجشنبہ کا دن تھا۔ )(٥
١٨۔ اس کتا ب کی تدوين کر نے والے نے روايت نمبر (٦) ١٠٥سے مسلسل ايک ہی راوی سے کثرت کے ساتھ روايت نقل
ٰ
دعوی کيا ہے کہ اس کا نام سہل شہر زوری ہے۔ اس شخص کو مؤ لف نے کو
کی ہے جس کے بارے ميں اس شخص نے
فہ سے شام اور وہاں سے مد ينہ تک اہل حرم کے ساتھ دکھا يا
..............
١۔ص ٧٩
٢۔ص ٨٥
٣۔ص ٤٨
٤۔ ص ٩٣
٥۔ ج  ،٥ص ، ٤٠٩اس مطلب کی تا ئيد وه روايت بھی کر تی ہے جسے اربلی نے کشف الغمہ ،ج،٢ص ٥٥٢پرامام جعفر صادق سے
نقل کيا ہے کہ'' وقبض يو م عاشورء  ،الجمعہ ''جس کانتيجہ يہ ہو گا عاشور جمعہ کو تھا ۔
٦۔ص١٠٢

ہے۔ کو فہ ميں سليمان بن قتّہ ہاشمی )(١کے ان اشعار کو جو اس نے امام حسين عليہ السالم کی قبر پر کہے تھے  '' :مررت
علی ابيات آل محم ٍد '')(٢مولف نے اسی شہر زوری کی طرف منسوب کر ديا ہے۔ اسی طرح شام ميں سہل بن سعد ساعدی
ٰ
کی خبر کو اسی سہل بن سعيد شہر زوری کے نام سے منسوب کر ديا  (٣)،گويا مؤلف نے گمان کيا ہے کہ يہ شخص وہی
سھل ساعدی ہے۔
١٩۔اس کتاب ميں امام حسين عليہ السالم سے رزميہ اشعار اور رجز کو منسوب کيا گيا ہے جو تقريبا ً تيس اشعار پر مشتمل
ہيں۔ )(٤اسی طرح عبيد ﷲ بن زياد کے نزديک عبدﷲ بن عفيف ازدی کے قصيد ه کو بيان کيا ہے جو تقر يبا ً  ٣٠اشعار پر
مشتمل ہے۔)(٥
٢٠۔سب سے اہم بات يہ ہے کہ اس کتاب ميں ايسے الفاظ کی بہتات ہے جسے بعد ميں آ نے والوں نے عربی ميں داخل کر
ديا ہے جب کہ وه کو چہ و بازارکے الفاظ ہيں اور ايسے جملے ابو مخنف کی زبان سے اداہی نہيں ہو سکتے  ،مثال جناب
مسلم کے لئے گﮍھا کھودنے کے سلسلے ميں يہ جملے ہيں  '':واقبل عليہم لعين! وقال لہم ...ونط ّمہا با لد غل و التراب
...وننھز م قدامہ'' وه لعين ان لوگوں کے پاس آيا اور ان سے کہا  ... '':اور اسے خس و خاشاک اور مٹی سے بھر دو ...اور ہم
آگے سے ان پر حملہ کريں گے۔'' ) ص  ( ٣٥دوسری جگہ يہ جملہ ہے'' :راحت انصاره''اس کے ساتھی ان کے پاس گئے۔)
ص  (١٣٥تيسری جگہ يہ جملہ ہے  '':ويقظا نہ'' ان کو بيدار کيا ۔
..............
١۔ شيخ محمد سماوی نے اس پر تعليقہ لگا يا ہے کہ وه شخص خاندان بنی ہا شم کا چاہنے واال تھا ۔ اس کی والده کا نام قتہ اور باپ کا
نام حبيب تھا۔اس نے  ١٢٦ہجری ميں دمشق ميں وفات پائی ۔مسعودی نے انساب قر يش جو زبير بن بکار کی کتاب ہے  ،سے استفاده
کيا ہے کہ اس کا نام ابن قتتہ تھا )ج،٤ص(٧٤
٢۔ص١٠٣ ،١٠٢
٣۔ص ١٢٣
٤۔ ص  ٨٦۔ ،٨٧ان ميں سے  ١٧بيتيں علی بن
عيسی اربلی متوفی  ٦٩٣نے اپنی کتاب کشف الغمہ  ،ج ،٢ص ،٢٣٨طبع تبريزپر
ٰ
احمدبن ا عثم کوفی متوفی ٣١٤ھ کی کتاب الفتوح کے حوالے سے ذکر کيا ہے اور کہا ہے کہ امام عليہ السالم کا شير خوار جب شہيد
ہو گيا تو آپ نے اپنے ننھے بچے کی قبر کھو دتے وقت يہ اشعار پﮍھے تھے۔ اسی طرح اسی کتاب نے اس مو قع پر امام کے اشعار
کو ذکر کيا ہے کہ جب آپ نے دشمن کی فوج پر زبر دست حملہ کيا تھا اور وه فوج بھاگ گئی در حاليکہ ان ميں سے  ١٥٠٠افراد فی
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النار ہو گئے امام يہ اشعار پﮍھتے ہو ئے خيمے کی طرف بﮍھے ۔ اربلی نے ص ٢٥٠پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ يہ ابيات جس
کا پہال جملہ ''غدرالقوم''ہے جو بہت مشہور ہے اسے ابو مخنف نے ذکر نہيں کيا ہے ،وﷲ اعلم ۔ خو ارزمی ،متوفی ٥٦٨ہجری نے
ابن اعثم ہی کے حوالے سے ان ميں سے  ٣اشعار ذکر کئے ہيں۔ )ج،٦ص(٣٣
٥۔ص١٠٨۔١٠٩

) ص  (١٢٩چو تھی جگہ جملہ يہ ہے '' :ويتحر ش''وه دھوکہ دے رہا تھا۔ )ص(١٣٦
ان تمام محذورات اورمشکالت کے باوجود ميں تصور نہيں کرتا کہ کسی واقف کا ر انسان کے لئے اس کا احتمال بھی
درست ہو کہ يہ کتاب ابو مخنف کی ہے بلکہ اس ميں کو ئی شک نہيں ہے کہ يہ کتا ب جعلی ہے ۔
اسناد ابی مخنف
اب ہم آپ کے لئے تفصيلی طور پر ان راويوں کے اسماء کی فہر ست پيش کر تے ہيں جو ابو مخنف اور اس جانسوز واقعہ
کے درميان واسطہ ہيں۔ہم ہر راوی کے نام کے سامنے اس روايت کو بھی ذکر کر يں گے جو انھوں نے نقل کی ہے۔ اس
صورت ميں خود کتاب کی احاديث کی فہرست بھی سامنے آ جا ئے گی۔
راويونکے اختالف ،روايت کے کوائف اور ابی مخنف نے جن لوگوں سے روايتيں نقل کی ہيں ان کے اختالف کے اعتبار
سے ان اسماء کی فہرست چھ٦گروه پر تقسيم ہوتی ہے ۔
راويوں کے اسماء
١۔پہال گرو ه وه ہے جو اس جانسوزواقعہ کا عينی شاہد ہے اور اس نے ابی مخنف سے بال واسطہ بطورمستقيم ان واقعات کو
بيان کيا ہے؛ اس طرح ابو مخنف نے فقط ايک واسطہ سے
معرکہ کربال کو صفحہ قرطاس پر تحرير کيا ہے۔ يہ گروه تين
ٔ
افراد پر مشتمل ہے ۔
٢۔دوسرا گروه بھی وہی ہے جو اس واقعہ کا عينی گواه ہے ليکن اس نے اس واقعہ کوابومخنف سے بال واسطہ نقل نہيں کيا
ہے بلکہ ابو مخنف نے ايک يا دو واسطونسے ان لوگوں سے واقعات نقل کئے ہيں يعنی
معرکہ کربال کو دو ياتين
ٔ
واسطونسے نقل کيا ہے۔اس گروه ميں ١٥افرادہيں ۔اس طرح کربال کے روح فرسا واقعات کے عينی شاہدين کی تعداد١٨ہوتی
ہے ۔
٣۔تيسرا گروه وه ہے جو واقعہ کربال سے قبل يا بعد کسی نہ کسی طرح اس واقعہ ميں شريک تھا ۔ان لوگوں نے ابو مخنف
سے ان واقعات کی حکايت بال واسطہ کی ہے اور ابو مخنف نے ان لوگوں سے ايک واسطہ سے اس معرکہ کا نقشہ پيش کيا
ہے۔ يہ گروه پانچ افراد پر مشتمل ہے ۔
٤۔ چوتھے گروه ميں بھی وہی لوگ ہيں جو کسی نہ کسی طرح واقعہ کر بال کے پہلے يا بعد اس جا نسوز واقعہ ميں شريک
تھے ليکن ابو مخنف نے ايک يا دو واسطہ سے ان لوگوں سے روايت نقل کی ہے اور وه ٢ ١افراد ہيں ۔
٥۔ پانچواں گروه وه ہے جو نہ تو اس واقعہ کا عينی شاہد ہے اور نہ ہی اس واقعہ ميں شريک ہے يہ افر اد ابو مخنف کی
روايت اور ان راويوں کے در ميان واسطہ ہيں۔ اس بنا پر ابو مخنف نے معرکہ کربال اور وہاں گزرنے والے واقعات کو ان
لوگوں سے ايک يا چند واسطوں سے نقل کيا ہے اور وه  ٢٩افراد ہيں ۔
٦۔چھٹاگروه وه ہے جو عادل اور نيک کردار ہے ،جس ميں ائمہ کے اصحاب يا خود ائمہ عليہم السالم موجود ہيں ۔يہ وه لوگ
ہيں جو نہ تو اس معرکہ کے عينی شاہد ہيں نہ ہی العياذ با اس واقعہ ميں شامل تھے۔ اس طرح يہ افراد بھی وسائط ہی ميں
شمار ہوتے ہيں ليکن ان لوگوں نے واسطہ سے حديثيں نہيں بيان فرمائی ہيں يا واسطہ کی صراحت نہيں کی ہے اور يہ
١٤افراد ہيں ۔
اس جدول سے يہ روشن ہوجا تا ہے کہ جن لوگوننے بالواسطہ يا بال واسطہ ابو مخنف سے حديثيں نقل کی ہيں وه کل
انتاليس) (٣٩افراد ہيں جنھوں نے سند کے ساتھ ٦٥روايات نقل کی ہيناور کتاب ابو مخنف کل انھيں روايتوں کا مجموعہ ہے
جو فی الوقت ہماری دست رس ميں نہيں ہے۔ ہم نے ان افراد کی شرح احوال يا تو کتب رجالی سے حاصل کی ہے يا تاريخ
طبری ميں ان کی روايت کے سلسلے ميں تحقيق کے ذريعہ حاصل کيا ہے۔ ليکن اس کے باوجود بعض لوگوں کاکوئی پتہ نہ
چل سکا۔ اب ہم تفصيلی طور پرمذکوره فہرست کو بيان کررہے ہيں ۔
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واقعہ کربال
ٔ

پہلی فہرست
وه لوگ جو واقعہ کربالکے عينی شاہد ہيں اور انھوں نے ابو مخنف سے بال واسطہ روايتيں نقل کی ہيں جن کی تعداد تين
٣افراد پر مشتمل ہے۔
١۔ ثابت بن ہبيره :اس شخص نے عمرو بن قرظہ بن کعب انصار ی اور اس کے بھائی علی بن قرظہ کی شہادت کا تذکره کيا
ہے۔پورے مقتل ميں اس راوی سے فقط يہی ايک روايت نقل ہوئی ہے اور مجھے رجال کی کسی کتاب ميں اس کا تذکره
نہينمال۔ ،کتاب کی عبارت اس طرح ہے  '':قال ابومخنف عن ثابت بن ہبيره  :فقتل عمرو بن قرظہ بن کعب (١) ''...ابومخنف ،
ثابت بن ہبيره کے حوالے سے بيان کرتے ہيں کہ عمر وبن قرظةبن کعب نے جام شہادت نوش فرمايااس عبارت سے ظا ہر
ہوتا ہے کہ راوی کربال ميں تھا اور اس نے اس روايت کو بال واسطہ نقل کيا ہے ۔
٢۔ ٰ
يحبن ہانی بن عروة المرادی المذحجی :اس نے نافع بن ہالل جملی کی شہادت کا تذکره کيا ہے۔ متن روايت اس طرح ہے :
يح  ...ان نافع  (٢)''...مجھ سے ٰ
''حدثنی ٰ
يح نے بيان کيا ہے کہ نافع  ...۔واضح ہے کہ راوی نے بال واسطہ نقل کياہے۔
ٰ
ٰ
يح کی ماں کا نام روعہ بنت حجاج زبيدی ہے جو عمرو بن حجاج زبيدی کی بہن ہے يعنی مذکوره شخص يح کا ماموں ہے۔
) (٣يہ ملعون اپنے ماموں عمر وبن حجاج کے ساتھ عمر بن سعد کے لشکر ميں تھا اور اس نے نافع بن ہالل جملی کی
شہادت کا تذکره کيا ہے۔اسی ملعون نے نقل کيا ہے کہ ميں نے اپنے ماموں عمروبن حجاج زبيدی کو نافع بن ہالل کی شہادت
کے بعد يہ کہتے سنا کہ وه اپنے لشکر کو جنگ سے روک رہا تھا اور حکم دے رہا تھا کہ حسين اور اصحاب حسين) عليہم
يح نے اپنے ماموں سے اس واقعہ کے بارے ميں کچھ نقل نہيں کيا ہے۔) (٤اسی ٰ
السالم( پر پتھر برسائيں۔ اس کے بعد ٰ
يح نے
والی کوفہ عبدﷲ بن مطيع عدوی کے لئے اپنے ماموں کی اس گفتار کو بھی نقل کيا ہے کہ
ابن زبير کی طرف سے منسوب ٔ
جوعبد ﷲ بن مطيع کو مختار بن ابو عبيد ثقفی کے خالف جنگ کرنے پر بھﮍ کا رہی تھی۔ خود ٰ
يح مختار کے خالف جنگ
ميں اپنے ماموں کے ہمراه شريک تھا۔ )(٥
ا بن حباّن نے ٰ
يح کو ثقات ميں شمار کيا ہے۔ دار قطنی نے کہاکہ اس کی باتوں کے ذريعہ استدالل کيا جاسکتا ہے۔نسائی
کہتے ہيں:يہ ثقہ ہے اور ابو حاتم نے اضافہ کيا ہے کہ يہ بزرگان کوفہ ميں شمار
..............
١۔تاريخ طبری ،ج،٥ص٤٣٤
٢۔ طبری ،ج، ٥ص٤٣٥
٣۔ طبری ،ج ،٥ص٣٦٣
٤۔ طبری ،ج، ٥ص٤٣٥
٥۔طبری،ج، ٦ص٢٨

ہوتا ہے۔ شعبہ نے کہا '' :کان سيد اہل الکوفة''يہ اہل کوفہ کا سيد و سردار ہے  ،جيسا کہ تہذيب التہذيب ميں بھی يہی مرقوم
ہے۔
٣۔ زہيربن عبدالرحمن بن زہير خثعمی  :اسی نے سويد بن عمروبن ابی مطاع خثعمی کی شہادت کاذکر کيا ہے متن روايت اس
طرح ہے '' :حدثنی ...قال ...کان ''...اس نے مجھ سے بيان کيا ہے ...اسی نے کہا (١)...اس شخص سے فقط يہی ايک روايت
نقل ہوئی ہے اورکتب رجالی ميں ہم کو کہيں بھی اس کا تذکره نہيں مال ۔
دوسری فہرست
يہ گر وه بھی کر بال کے دلسوز واقعہ کا چشم ديد گواه ہے ليکن ابو مخنف نے ان لو گوں سے ايک يا دو واسطوں سے
واقعات کر بال کو نقل کيا ہے اور يہ  ١٥افراد ہيں ۔
عقبی بن سمعان(٢) :
١۔
ٰ
اس شخص نے امام حسين عليہ السالم کے کربال پہنچنے کی روايت کو نقل کيا ہے نيز ابن زياد کی طرف سے حر کو خط
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لکھنے کی خبر بھی اسی نے بيان کی ہے۔ )ج،٥ص(٤٠٧اس شخص سے ابو مخنف ايک واسطہ سے روايت نقل کر تے ہيں
۔
٢۔ ہانی بن ثبيت حضرمی سکونی :
اسی شخص نے کر بال ميں امام حسين عليہ السالم کے وارد ہو نے کے بعد دونوں لشکر کے درميا ن امام حسين عليہ السالم
اور پسر سعد کی مال قات کو نقل کيا ہے۔اسی طر ح عاشورا سے قبل بھی ايک مال قات کو نقل کيا ہے ۔ روايت کامتن اس
طرح ہے '' :ح ّد ثنی ابو جناب عن ہا نی  ...وکا ن قد شہد قتل الحسين'' مجھ سے ابو جناب نے ہا نی کے حوالے سے نقل کيا
ہے  ...در حا ليکہ وه امام حسين عليہ السالم کی شہادت کا عينی شاہدہے۔ )ج ، ٥ص (٤١٣يہی شخص عبدﷲ بن عمير کلبی
کی شہادت ميں شريک ہے جو سپا ه امام حسين عليہ السالم کے دوسرے شہيد ہيں۔ )ج ،٥ص  (٤٣٦اسی
ملعون نے امير المو منين کے دو فر زند عبد ﷲ اور جعفر کو شہيد کيا۔ اسی طرح خا ندان امام حسين عليہ السالم کے ايک
نوجوان کو قتل کيا  ،نيز اسی گمراه شخص نے امام حسين عليہ السالم کے فرزند عبدﷲ کو شہيد کر کے جناب رباب کی
آغوش کو ويران کر ديا ۔ )ج ،٥ص (٤٦٨
..............
١۔ طبری ،ج ،٥ص٤٤٦
٢۔يہ شخص سکينہ بنت الحسين عليہ السالم کی ماں جناب رباب بنت امر ء القيس کلبيہ کا خد مت گذار ہے عاشور کے دن اسے پکﮍ کر
عمر بن سعد کے پاس اليا گيا اور اس سے پو چھاگيا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب ديا '' :انا عبد مملوک'' ميں ايک مملوک )غالم(
ہوں  ،تو پسر سعد نے اسے چھوڑ ديا ۔ طبری ) ج ، ٥ص (٤٥٤

٣۔حميد بن مسلم ازدی :
اس شخص سے مندرجہ ذيل خبريں نقل ہوئی ہيں :
) الف ( ابن زياد نے پسر سعد کو خط لکھا کہ حسين اور اصحاب حسين عليہم السالم پر فوراً پانی بند کر ديا جائے اورشب ٧
محرم کو حضر ت ابو الفضل العباس پانی کی غرض سے باہر نکلے۔)ج ،٥ص (٤١٢
)ب( شمر ملعون کو کر بال بھيجا گيا۔ ) ج،٥ص (٤١٤
)ج( امام حسين عليہ السالم کی سپاه پر يزيد ی فوج نے حملہ کر ديا ۔)ج،٥ص(٤٦٩
)د(امام حسين عليہ السالم کی شہادت سے قبل جب شمر نے مخدارت عصمت کے خيمہ پر حملہ کيا تو امام حسين عليہ السالم
نے اسے للکا را اور فرمايا '':شيعہ آل ابی سفيان''نيز نماز ظہر اور جناب حبيب بن مظاہر کی شہادت ۔)ج،٥ص(٤٣٩
)ھ( جناب علی اکبر کی شہادت پر امام حسين عليہ السالم کا بيان  ،آپ کی شہادت پر حضرت زينب کبری کا خيمہ سے باہر
نکل آنا ،جناب قاسم بن حسن عليہ السالم کی شہادت اور امام حسين عليہ السالم کی آغوش ميں آپ کے نو نہال عبدﷲ کی
شہادت ۔)ج ،٥ص ٤٤٦۔ (٤٤٨
)و( اپنے تمام اصحاب وانصار کی شہادت کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک سر کا ر سيدالشہداء امام حسين عليہ السالم
کی حالت ۔)ج ،٥ص٥٥١۔ (٤٥٢
عقبی بن سمعان کی
اختالف
ميں
لشکر
پر
قتل
کے
السالم
عليہ
العابدين
زين
امام
فرزند
کے
)ز( امام کی شہادت کے بعد آپ
ٰ
گر فتاری اور رہائی کی خبر  ،امام حسين عليہ السالم کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑانا اور حميدبن مسلم کا خولی بن يزيد
اصبحی کے ہمراه امام حسين عليہ السالم کے سر کو ابن زيادکے پاس لے جا نا۔ )ج ،٥ص (٤٥٥
)ح(ابن زياد کا خولی کو اپنے گھر کی طرف روانہ کرنا تاکہ وه ابن زياد کے اہل وعيال تک اس کی خيريت کی خبر پہنچا
دے  ،ابن زياد کا دربارميں چھﮍی کے ذريعہ امام حسين عليہ السالم کے لبوں سے بے ادبی کر نا  ،اس جانکاه منظر کو
ديکھ کر زيد بن ارقم کا ابن زياد کو حديث نبوی کی طرف متوجہ کرانا ،اس پر ابن زياد کا زيد کو جواب دينا  ،پلٹ کر زيد
بن ارقم کا ابن زياد کو جواب دينا ،حضرت زينب سالم ﷲ عليہا کا دربارابن زياد ميں وارد ہو نا ،نيز اس ملعون کا ستانے کی
ٰ
کبری کا ابن زياد کو مسکت جواب دينا ،پر يشان ہو کر ابن
غرض سے حضرت سے ہم کالم ہو نا ،اس پر حضرت زينب
زياد کا دوباره چھﮍی کے ذريعہ اما م حسين کے لبوں سے بے ادبی کر نا  ،عمرو بن حريث اور ابن زياد کا امام زين
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العابدين عليہ السالم سے ہم کالم ہو نا  ،اس پرامام عليہ السالم کا اسے جواب دينا  ،اس جواب سے غصہ ميں آکرابن زيادکا
امام عليہ السالم کو قتل کر دينے کا اراده کرنا ،اس پر آپ کی پھو پھی زينب کا امام عليہ السالم سے لپٹ جانا اور آخرميں
ابن زياد کا مسجد ميں خطبہ دينا ،اس پر عبدﷲ بن عفيف کا اعتراض اور ان کی شہادت کی روداد ،يہ سب حميد بن مسلم نے
نقل کيا ہے ۔
روايات کی سند
ان تمام روايات ميں ابو مخنف کے لئے حميد بن مسلم سے روايت نقل کرنے کا واسطہ سليمان بن ابی راشد ہيں۔جستجو کر
نے والے پر يہ بات روشن ہے کہ مختلف منا سبتوں کے اعتبارسے اس سند ميں تقطيع )درميان سے حذف کرنا (کی گئی
ہے۔ان اخبار کو مال حظہ کر نے کے بعد اندازه ہو تا ہے کہ يہ پورا واقعہ شمرکے بھيجے جانے سے شروع ہو تاہے اور
ابن زياد کے درباراور عبدﷲ بن عفيف کی شہاد ت پر تمام ہو تا ہے ۔
يہيں سے دقت کر نے پر يہ بات بھی واضح ہو جا تی ہے کہ حميد بن مسلم  ،شمر بن ذ ی الجوشن کال بی کے لشکر کے
ہمراه تھا  ،خصوصاًيہ بات وہاں پر اور واضح ہو جاتی ہے جب يہ ديکھتے ہيں کہ حميد نے متعددمر تبہ شمر سے گفتگوکی
ہے اور بہت سارے مواردميں اسی نے شمر کی سرزنش کی ہے۔ اسی طرح حميد بن مسلم کا امام حسين عليہ السالم کی
شہادت کے بعد خيموں ميں موجود ہونا اس بات کی دليل ہے کہ يہ شخص شمر کے لشکر ميں تھاکيو نکہ امام کی شہا دت
کے بعد اسی ملعون نے اپنے اوباش ساتھيوں کے ساتھ خيمے پر حملہ کيا تھا اور اس کے عالوه کسی نے بھی يہ قبيح فعل
انجام نہيں ديا ہے۔
اسکے بعد يہی حميد بن مسلم تو ابين کے انقالب ميں بھی ہميں شر يک نظر آتا ہے ) ،ج  ،٥ص(٥٥٥نيز قيد خانے ميں حميد
نے مختار سے بھی مال قات کی ہے ليکن سليما ن کو مختا ر سے برحذر کيا اور انھيں خبری دی کہ مختار لو گو ں کو
تمہاری مدد کرنے سے روک رہے ہيں۔يہ سنتے ہی حميد  ،مختار سے منہ موڑ ليتا ہے)ج ،٥ص٥٨١۔ (٨٥٤اور تو ابين کے
ساتھ شکست کھا کر لوٹ جا تاہے۔ )ج ،٥ص (٦٠٦حميد بن مسلم  ،ابرا ہيم بن مالک اشتر نخعی کا دوست تھا اور اس کا
ابراہيم کے يہاں آنا جانا تھا ل ٰہذاتو ابين کے انقالب کے بعد وه ہرشب ابر اہيم کے ہمراه مختار کے پاس جا يا کر تاتھا  ،صبح
تک تدبير امور ميں مشغول رہتااور صبح ہو تے ہی لوٹ آتا تھا۔ )ج،٦ص  (١٨حميد بن مسلم شب سہ شنبہ شب قيام مختار ابر
اہيم کے ہمراه ان کے گھر سے نکال اور سو) (١٠٠برہنہ شمشير سپا ہيوں کے ہمراه جو اپنی قباؤنکے اندر زره پوش تھے
)ج،٦ص (١٩مختار کے گھر پہنچا )ج،٦ص(٣٦ليکن جب اس کو معلوم ہو اکہ مختار کا مصمم اراده يہ ہے کہ قاتلين امام
حسين عليہ السالم سے انتقام لينگے تو اس نے عبدالرحمن بن مخنف ازدی )ابو مخنف کے چچا( کے ہمراه مختار کے خالف
خروج کر ديا۔اس مڈبھيﮍ ميں جب عبدالرحمن زخمی ہو اتو حميد نے چند رثائی اشعار کہے )ج،٦ص (٥١اور جب
عبدالرحمن بن مخنف نے کو فہ سے فرار کر کے بصره ميں مصعب بن زبيرکے يہاں پناه لی تو حميد بھی اس سے ملحق ہو
گيا۔ )ج،٦ص (٥٨تاريخ طبری ميں اس کا آخری تذکره اس طرح سے ملتا ہے )ج،٦ص(٢١٣کہ اس نے عبد الرحمن بن
مخنف پر اس وقت مرثيہ سرائی کی جب '' کا زرون'' کے نزديک خوارج کے ايک گروه نے  ٧٥ہجری ميں اسے اس وقت
قتل کرديا جب وه مھلب بن صفره کے ہمراه حجاج بن يوسف ثقفی کی طرف سے گروه خوارج کے ساتھ جنگ کر رہا
تھا۔ذہبی نے ميزان االعتدل ) ج،١ص (٦١٦ميں اور ابن قدامہ نے مغنی )ج،١ص (١٩٥ميناس مطلب کا ذکر کيا ہے ۔
٤۔ضحاک بن عبدﷲ مشرقی ہمدانی:
شب عاشور اور روز عاشور کا واقعہ اسی شخص کی زبانی نقل ہوا ہے نيز لشکر کا مقابلہ اورروزعاشور امام عليہ السالم
کا مفصل خطبہ بھی اسی راوی نے نقل کيا ہے )ج،٥ص٤١٨۔ ،٤١٩اور(٤٢١،٤٢٣،٤٢٥،٤٤٤
ابو مخنف نے ان واقعات کو ايک واسطہ سے ضحاک بن عبد ﷲ سے نقل کيا ہے اور اس واسطہ کا نام عبد ﷲ بن عاصم
فائشی ہمدانی ہے ۔يہ بات پو شيده نہيں ہے کہ يہ شخص بھی ہمدانی ہے اور يہ وہی شخص ہے جس نے امام حسين عليہ
السالم سے اس شرط پر ساتھ رہنے کا عہد کيا تھا کہ اگر آپ کے اصحا ب شہيد ہو گئے تو ميں نکل بھا گوں گا؛ امام عليہ
السالم نے بھی اسے قبول کر ليا اور وہی ہوا کہ جب اصحاب وانصار شہيد ہو گئے تو يہ شخص اپنی جان بچا کرعين معرکہ
سے بھا گ گيا۔ )ج،٥ص  (٤٤٤ ،٤١٨شيخ طوسی نے اپنی کتاب رجال ميں اسے امام زين العابدين عليہ السالم کے اصحاب
ميں شمار کيا ہے! ۔
٥۔ امام زين العابدين :
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امام عليہ السالم سے شب عاشورکا واقعہ دو واسطوں سے نقل کيا گياہے ۔
)الف ( حار ث بن حصيره نے عبدﷲ بن شريک عامر ی سے اورعامری نے امام سجاد سے روايت نقل کی ہے۔
)ج،٥ص(٤١٨
)ب( حارث بن کعب والبی ازدی کو فی اور ابو ضحاک بصری دونوں نے امام عليہ السالم سے روايت نقل کی ہے۔
)ج،٥ص(٤٢٠
٦۔ عمرو حضرمی :
يہ شخص عمر بن سعد کے لشکر کا کا تب تھا۔ )ج،٥ص (٤٢٢عمرو حضرمی دو و اسطوں سے حديث بيان کر تا ہے۔ ليکن
اہل رجال کے نزديک يہ شخص غير معروف ہے ۔
٧۔ غالم عبد الر حمن انصاری :
عبد الرحمن بن عبد ربّہ انصاری کے غالم سے شب عاشور برير بن خضير ہمدانی کے مزاح کا واقعہ منقول ہے۔ ابو مخنف
نے يہ واقعہ دو واسطوں سے نقل کيا ہے اور وه دونوں واسطے اس طرح ہيں '' :عمروبن مرّه جملی نے ابی صالح حنفی
سے نقل کياہے'' دو سری خبر ميں اس طر ح آيا'' :جب ميں نے ان لو گو ں کو تيزی کے ساتھ آتے ہو ئے ديکھا تو پيچھے ہو
گيا اور ان کو چھوڑ ديا''۔ )ج،٥ص٤٢١و(٤٢٢
٨۔ مسروق بن وائل حضرمی :
جنگ شروع ہوتے وقت ابن حوزه کی روايت اسی شخص سے دو واسطوں ) عطاء بن سائب اور عبد الجبار بن وائل
حضرمی (کے ذريعہ نقل ہوئی ہے۔اس نے کہا  '':کنت فی اوائل الخيل ممن سارالی الحسين '' ...ميں اس لشکر ميں آگے آگے
تھا جو امام حسين کی طرف روانہ کيا گيا تھا  ...ميں اس آرزو ميں تھا کہ حسين کا سر کا ٹ کر ابن زياد کے پاس ليجاؤں تا
کہ اس کے دربار ميں مجھے کو ئی مقام حاصل ہو سکے۔''...فرجع مسروق  ...وقال لقد رايت من اہل ہذالبيت شيئاًال اقاتلہم
ابداً'')ج ،٥ص (٤٢١
پھر مسروق وہاں سے پلٹ آيا  ...اور اس نے کہا  :ميں نے اس خاندان ميں ايسی چيزديکھی ہے کہ ميں کبھی بھی ان سے
نہيں لﮍوں گا ۔
٩۔ کيثر بن عبدﷲ شعبی ہمدانی :
ابو مخنف نے زہيربن قين کا خطبہ علی بن حنظلہ بن اسعد شبامی کے حوالہ سے نقل کيا ہے۔ شبامی نے اس خطبہ کو اپنے
ہی قبيلہ کے ايک شخص سے نقل کيا ہے جو امام حسين عليہ السالم کی شہادت کا شاہد تھا ،اس کانام کثير بن عبدﷲ شعبی
ہے۔ )ج،٥ص  ( ٤٢٦طبری نے ہشام سے اوراس نے عوانہ سے نقل کيا ہے کہ وه بﮍا شجاع اور بے باک تھا کبھی بھی پيٹھ
نہيں دکھا تاتھا۔ جب عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے سپہ ساالروں سے چاہاکہ وه امام حسين عليہ السالم کے پاس جائيں
اوران سے سوال کريں کہ وه کيوں آئے ہيں اور کيا چاہتے ہيں ؟ تو تمام لوگوں نے انکارکرديا اور امام حسين کے سامنے
جانے ميں جھجھک کا اظہار کيا ،کوئی بھی جانے کے لئے تيار نہينہوا۔ اسی اثنا ميں کثير بن عبدﷲ شعبی اٹھا اور بوال :
ميں حسين کی طرف جاؤں گا  ،خدا کی قسم اگر آپ چاہيں تو غافل گير کر کے ميں ان کا خاتمہ بھی کر سکتا ہوں  ...يہ
شخص اسلحے سے ليس ہو کر وہاں پہنچا  ...تو زہير قين نے کہا  :اپنی تلوار اپنے جسم سے جدا کر کے آئو ! اس ملعون
نے کہا  :ہر گز نہيں !خد ا کی قسم يہ ميری کرامت کے منافی ہے۔ اس کے بعد دونوں ميں نوک جھونک ہو نے لگی ...۔)ج٥
،ص(٤١٠
يہی وه شخص ہے جس نے مہاجر بن اوس کے ہمراه زہير بن قين بجلی پرحملہ کيا اور ان دونوں ملعونوں نے مل کر اس
شجاع اور پاک طينت انسان کو شہيد کر ديا)ج ،٥ص (٤٤١
١٠۔ زبيدی :
يہ شخص دوسرے حملہ کی خبر نقل کر تاہے۔)ج ،٥س (٤٣٥يہ يمن کے قبيلہ زبيد کا ايک فرد ہے جو اپنے قبيلہ کے سردار
عمروبن حجاج زبيدی کی سپہ ساال ری کے واقعات کی روايت کر تا ہے۔
١١۔ ايو ب بن مشر ح خيوانی:
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اس شخص نے مادروہب کلبی کی جانثاری  ،فداکاری اور خلوص کا تذکره کيا ہے۔اس کے عالوه جناب حر کے گھوڑے کو
اسی نے پئے کيا تھا ۔ جب جناب حر کی شہادت کے بعد قبيلہ والوں نے اسے للکارا اور آپ کی شہادت کے سلسلے ميں
اسے متہم کيا تو اس نے کہا '':ال ّ
وﷲ ما انا قتلتہ ولکن قتلہ غيری''نہيں خدا کی قسم ميں نے انہيں قتل نہيں کياہے  ،انہيں تو
ميرے عالوه کسی دوسرے نے قتل کيا ہے ''وما احبّانی قتلتہ''  :نہ فقط يہ کہ ميں نے انہينقتل نہيں کيابلکہ ميں تواس بات کو
پسند بھی نہيں کرتا تھاکہ ميں ان کے قتل ميں شرکت کرو ں۔اس پر'' ابو و ّداک جبر بن نوف ہمدانی ''نے کہا  :ولم ال ترضی
بقتلہ ،تم ا ن کے قتل سے کيوں راضی نہينتھے ؟ اس نے کہا '':زعموا انہ کان من الصا لحين'' لوگ يہ سمجھتے تھے کہ وه
نيک سرشت ہيں'' فو ّ
ﷲ لئن کان آثما''...خدا کی قسم اگروه گناہگار تھے اورخداوندعالم اگر مجھے جہنم ميں ان کوزخمی
کرنے کے گناه ميں ڈالنا چاہتاتو اس موقف کو پسند کرتا بجائے اس کے کہ مجھے ان مينسے کسی ايک کے قتل کردينے
کے عذاب مينمبتالکردے،ا س پر ابوو ّداک نے کہا'':مااراک اال ستلقی ّ
ﷲ بأثم قتلھم اجمعين...انتم شرکاء کلکم فی دمائہم ''مينتو
اس کے عالوه کچھ بھی نہينسمجھتا کہ عنقريب خدائے متعال تم کو ان سب کے قتل کے عذاب مينمبتالکرے گا...تم سب کے
سب ان کے خون ميں شريک ہو۔ )ج،٥ص(٤٣٧
١٢۔ عفيف بن زہير بن ا بی االخنس :يہ شخص برير بن خضير ہمدانی کی شہادت کو بيان کرتا ہے  ،وه امام حسين عليہ
السالم کی شہادت کا عينی گواه ہے۔وه اپنی اس روايت ميں يہ کہتا ہے کہ واقعہ کربال سے قبل برير مسجد کوفہ ميں ان
ظالموں کو قرآن مجيد کا درس ديا کرتے تھے ۔ )ج، ٥ص (٤٣١
١٣۔ ربيع بن تميم ہمدانی :
اس شخص نے عابس بن شبيب شاکری کے مقتل کو بيان کيا ہے اور وه کربال کے جانسوز واقعے کا عينی شاہد ہے ۔)ج ،٥
ص(٤٤٤
١٤۔ عبدﷲ بن عمار با رقی :
اس نے دشمنوں پر حملہ کے وقت امام حسين عليہ السالم کی حالت کو بيان کياہے اور يہ شخص بھی امام حسين عليہ السالم
کی شہادت کا عينی گواه ہے۔ لوگوں نے جب اس بات پر اس کی مالمت کی کہ تو امام حسين کی شہادت کے وقت وہاں
ےداً ''ميں نے بنی ہاشم کی
موجود تھا تو اس ملعون نے اپنی جنايت کاريوں کی توجيہ کرتے ہوئے کہا '':ان لی عند بنی ہاشم لَ َ
خدمت کی ہے اس سلسلے ميں کسی حد تک ان پر حق رکھتا ہوں ۔لوگوں نے اس سے پوچھا  :بنی ہاشم کے پاس تمہارا
کونسا حق ہے ؟ تو اس ملعون نے کہا  :ميں نے نيزوں سے حسين پر حملہ کيا يہاں تک کہ بالکل ان کے نزديک پہنچ گيا ...
ليکن وہاں پہنچ کر ميں اپنے اراده سے منصرف ہو گيااور تھوڑی دور پر جا کرکھﮍا ہوگيا ۔)ج ، ٥ص(٤٥١
١٥۔ قرة بن قيس حنظلی تميمی :
اس شخص نے شہداء کے سرکو تن سے جداکئے جانے اور اہل بيت اطہار کی اسيری کی غم انگيز اور جگر سوز داستان
کو بيا ن کيا ہے ۔ )ج ، ٥ص (٤٥٥يہ شخص اپنے قبيلہ کے سر دار حر بن يزيد رياحی تميمی کے ہمراه اس لشکرمينتھا جو
امام حسين عليہ السالم کاراستہ روکنے کے لئے آيا تھا ۔ ) ج،٥ص (٤٢٧يہ وہی شخص ہے جسے پسر سعد نے امام حسين
عليہ السالم کے پاس بھيجا تھا تاکہ وه آپ سے سوال کرے کہ آپ کس لئے آئے ہيں اور کيا چاہتے ہيں ؟ جب يہ شخص امام
حسين عليہ السالم کے پاس آيا تو اس نے امام عليہ السالم کو سالم کيا ۔حبيب بن مظاہر اسدی نے اس کو امام حسين عليہ
السالم کی نصرت و مددکی طرف دعوت دی ليکن اس نے انکار کرديا۔ )ج، ٥ص  (٤١١يہی وه شخص ہے جس نے روايت
نقل کی ہے کہ جب حر نے امام حسين عليہ السالم کی طرف جانے کااراده کيا تو مجھ سے پوچھا  :کيا تم اپنے گھوڑے
ٰ
دعوی
کوپانی پالنا نہيں چاہتے ہو ؟ يہ کہہ کر حر اس سے دور ہوگئے اور امام حسين عليہ السالم سے ملحق ہوگئے ۔ اس کا
ہے کہ اگر حر نے مجھے اپنے ارادے سے آگا ه کرديا ہوتاتو ميں بھی ان کے ہمراه حسين سے ملحق ہوجاتا ۔)ج، ٥
ص( ٤٢٧
جی ہاں يہی وه ١٥افراد ہيں جو کربال کے دلسوز اور غمناک واقعہ کے عينی شاہد ہيں اور ابومخنف نے ان لوگوں سے ايک
يا دو واسطوں سے روايت نقل کی ہے ۔
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واقعہ کربال
ٔ

تيسری فہرست
تيسری فہرست ميں وه لوگ ہيں جو ان واقعات کے شاہد ہيں اور وہاں حاضر تھے۔ ان لوگوں نے بغير کسی واسطے کے
خود ابو مخنف سے واقعات بيان کئے ہيں اور يہ چارافراد ہيں:
١۔ ابو جناب ٰ
يح بن ابی حيہّ الوداعی کلبی  :اس شخص نے ا بن زياد سے جناب مسلم بن عقيل کے ساتھيوں کے مقابلہ کو نقل
کيا ہے )ج ٥ص  ٣٦٩و  (٣٧٠نيز جناب مسلم اور ہانی بن عروه کے سر کو يزيد کی طرف بھيجے جانے اور خط لکھ کر
اس خبر سے آگاه کرنے کی روايت بھی اسی شخص سے ملتی ہے۔ميں يہ سمجھتا ہوں کہ ابو جناب ان خبروں کو اپنے بھائی
ہانی بن ابی حيہ وداعی کلبی کے حوالے سے نقل کرتا ہے  ،کيونکہ ہانی بن ابی حيہ کے ہاتھوں ابن زياد نے يزيد کو خط
روانہ کيا تھا۔
تاريخ طبری ميں اس شخص سے  ٢٣روايتيں منقول ہيں  ،جن ميں سے ٩روايتيں جنگ جمل ،جنگ صفين اور جنگ نہروان
سے متعلق ہيں جو بالواسطہ ہيں اور ٩روايتيں کربال سے متعلق ہيں جن ميں سے پانچ بالواسطہ ہيں اور چار مرسل ہيں
)يعنی درميان سے راوی حذف ہے (۔آخری روايت جو ميرے ذہن ميں ہے اورمرسل ہے وه مصعب بن زبير کا ابراہيم بن
مالک اشتر کو خط لکھنے کا واقعہ ہے جس ميں مصعب نے ابراہيم کو مختار کے بعد  ٦٧ہجری ميں اپنی طرف باليا تھا۔
)ج٦ص (١١١تہذيب التہذيب )ج،١١ص(٢٠١پر اس کی پوری بايو گرافی موجود ہے۔ اس ميں راوی کے سلسلے ميں يہ
جملہ ملتا ہے '' :کوفی صدق مات ٤٧ھ ''يہ شخص کوفی تھا ،سچا تھا اور  ١٤٧ہجری ميں اس کی وفات ہوئی۔
٢۔ جعفر بن حذيفہ طائی :جناب مسلم نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسين عليہ السالم کو اہل کوفہ کی بيعت کے سلسلے ميں
جو خط لکھا ہے اس کی روايت اسی شخص سے نقل ہوئی ہے ،نيز محمد بن اشعث بن قيس کندی اور اياس بن عثل طائی
کے خط کاراوی بھی يہی شخص ہے جس ميں ان لو گو ں نے امام حسين کو جناب مسلم کی گر فتاری اور ان کی شہادت کی
خبر پہنچائی تھی۔ )ج  ،٥ص(٣٧٥
ذہبی نے ميزان االعتدال ميں اس کا تذکر ه کيا ہے اور کہا ہے کہ يہ شخص علی سے روايت نقل کرتا ہے اور اس سے
ابومخنف نے روايت نقل کی ہے۔جنگ صفين ميں يہ شخص علی عليہ السالم کے ہمراه تھا ۔ ابن حبان نے اسے ثقات)معتبر
وثقہ راويوں( ميں شمار کيا ہے  ،پھر کہا ہے کہ معلوم نہيں ہے کہ يہ کون ہے ؟
طبری نے اس شخص سے ٥روايتيں نقل کی ہيں ،جن ميں سے دو روايتينجنگ صفين سے متعلق ہيں،دوروايتيں خوارج کے
ايک گروه جس کا تعلق قبيلہ طئی سے تھا ،کے سلسلے ميں اورايک واقعہ کر بال کے ذيل مينو ہی مسلم بن عقيل کی خبر
ہے جو گزشتہ سطروں مينبيان ہوچکی ہے ۔
٣۔ دلہم بنت عمرو  :يہ خاتون ،زہيربن قين کی زوجہ ہيں۔ جناب زہير بن قين کا امام حسين کے لشکر ميں ملحق ہو نے کا
واقعہ انھينخاتون سے مروی ہے۔ روايت کا جملہ اس طرح ہے کہ ابو مخنف کہتے ہيں دلہم نے مجھ سے اس طرح روايت
نقل کی ہے ۔)ج ،٥ص(٣٩٦
٤۔ عقبہ بن ابی العيزار  :امام حسين عليہ السالم کی دواہم خطبے جسے آپ نے مقام '' بيضہ'' اور مقام ذی حسم ميں پيش کيا
تھا اسی شخص سے مروی ہيں،نيز امام حسين عليہ السالم کے جواب ميں زہير بن قين کی گفتگو،امام حسين عليہ السالم کے
اشعار اور طرماح بن عدی کے اشعار کی بھی اسی شخص سے روايت نقل ہوئی ہے ۔)ج ، ٥ص (٤٠٣ايسا لگتا ہے کہ يہ
شخص حر کے لشکر ميں تھال ٰہذانجات پا گيا۔ اپنی رجالی کتا بوں مينہميں اس کا تذکره کہيں نہيں مال۔ ہاں لسان الميزان ميں
اس کا ذکر موجود ہے۔لسان الميزان کے الفاظ اس طرح ہيں  '':يعتبر حديثہ'' اس کی حديث معتبر ہے ،نيز وہيں اس بات کی
بھی ياد آوری کی گئی ہے کہ ابن حبان نے اسے ثقات ميں شمار کيا ہے ۔
يہی وه چار افراد ہينجو ظاہراً ان واقعات کے شاہد ہيں اورابو مخنف نے ان سے بال واسطہ حديثيں نقل کی ہيں ۔
چو تھی فہرست
يہ وه لوگ ہيں جو اس جانسوزواقعہ ميں موجود تھے يا اس دلسوزحادثہ کے معاصر تھے ل ٰہذا انہوں نے ان واقعات کو نقل
کيا ہے ۔ ابومخنف نے ان لوگوں سے ايک يا دو واسطوں سے روايت نقل کی ہے۔ يہ ٢١افراد ہيں ۔
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١۔ ابو سعيد دينار :اس شخص کو'' کيسان''يا '' عقيصامقبری ''بھی کہا جا تا ہے۔مدينہ سے نکلتے وقت امام حسين عليہ السالم
کے اشعارکو اسی شخص نے ايک واسطہ سے عبدالملک بن نوفل بن مساحق بن مخرمہ سے نقل کئے ہيں۔)ج ،٥ص(٣٤٢
ذہبی نے اس کا ذکر ميزان االعتدال ميں کيا ہے۔ ذہبی کہتا ہے :وه ابو ہرير ه کے ہمنشين اور اس کے بيٹے کے دوست تھے۔
وه ثقہ اور حجت ہيں ۔پيرانہ سالی کے باوجودذہن مختل نہيں ہوا تھا  ...۔آپ کی وفات  ١٢٥ہجری ميں ہوئی ۔آپ کا شمار بنی
تميم کے طر فدارونميں ہوتا ہے۔ابن حبان نے بھی ان کو ثقات ميں شمارکيا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ يہ مورداعتماد اور
بھروسہ مند ہيں۔ )لسا ن الميزان ،ج،٢ص(١٣٩
تہذيب التہذيب ميں لکھاہے کہ واقدی نے کہا  :يہ ثقہ ہيناور ان سے بہت زياده حديثيں مروی ہيں۔پہلی صدی ہجری ميں آپ
کی وفات ہوئی ۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ وليد بن عبدالملک کی خال فت کے عہد ميں وفات پائی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ
عمر نے انھيں قبر کھود نے کے کام پر مامور کيا تھا لہذا وه قبروں کو کھود ا کر تے تھے اور مردوں کو قبروں ميں اتار
تے تھے ل ٰہذا ''المقبری'' کے نام سے مشہور ہو گئے ''۔ )تہذيب التہذيب ،ج ،٨ص (٤٥٣شيخ طوسی نے اپنی کتاب
''الرجال''ميں ان کا تذکره حضرت علی عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم کے اصحاب ميں ''دينار ''کے نام سے کيا ہے
ان کی کنيت ابو سعيد اور لقب عقيصاذکر کيا ہے۔ اس لقب کا سبب وه شعر ہے جسے ''دينار ''نے کہا تھا۔)رجال شيخ طوسی
 ،ص، ٤٠ط نجف (شيخ صدوق ابو سعيد عقيصا کے حوالے سے اپنی ''امالی ''ميں امام حسين عليہ السالم سے نقل کيا ہے کہ
وه اپنے والد سے اور وه نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے روايت کر تے ہيں کہ پيغمبر اسالم ۖ نے حضرت علی عليہ السالم
المجتبی لالمامة  ،وانا صاحب التنزيل  ،وانت صاحب
اناالمصطفی النبوة ،وانت
سے فر مايا '':ياعلی!انت اخی و انا اخوک،
ٰ
ٰ
ےوخليفتی ووزيری و وارثی وابو ولدوشيعتک شيعتی''اے علی!تم ميرے بھائی ہو اور
التاويل ،واناوانت ابواھذه االمة،انت وص ّ
ميں تمہارا بھائی ہوں  ،خدا نے مجھ کو نبوت کے لئے منتخب کيا اور تم کو امامت کيلئے چن ليا،مينصاحب تنزيل )قرآن(ہوں
تم صاحب تاويل ہو ،ميناور تم دونوں اس امت کے باپ ہيں،تم ميرے وصی،خليفہ،وزير،ميرے وارث اورميرے فرزندں کے
باپ ہو،تمہارے شيعہ اورپيروکارميرے شيعہ وپيرو کارہيں ۔
٢۔عقبہ بن سمعان  :مدينہ سے امام حسين عليہ السالم کے نکلنے کی خبر  ،عبدﷲ بن مطيع عدوی سے آپ کی مالقات  ،مکہ
پہنچنے کی خبر) ،ج،٥ص (٥٣١مکہ سے نکلتے وقت ابن عباس اور ابن زبير کی امام عليہ السالم سے گفتگو) ،ج، ٥
ص (٣٨٣والی مکہ عمرو بن سعيد بن عاص اشدق کے قاصد کاامام حسين تک پہنچنا اور حاکم مکہ کی جانب سے امام
حسين عليہ السالم کو مکہ واپس لوٹانے کی خبر ،منزل تنعيم پر '' ورس اليمن ''کی خبر  ،قصر بنی مقاتل سے گذرنے کے
بعد حضرت علی اکبر عليہ السالم کی اپنے بابا سے گفتگو  ،نينوا ميں اس نورانی کارواں کا ورود ،ابن زياد کے پيغامبر کا
حر تک ابن زياد کا خط ليکر پہنچنا امام عليہ السالم اور پسر سعد کا کربال ميں وارد ہونا )ج،٥ص ٤٠٧۔ (٤٠٩اور وه
شرطيں جو امام حسين نے پسر سعد کے سامنے پيش کی تھيں اسی شخص سے مروی ہيں۔ )ج، ٥ص(٤١٣يہ تمام روايتيں
اس نے ايک واسطہ سے حارث بن کعب و البی ہمدانی سے نقل کی ہيں۔ يہ اس بات کی تائيد ہے کہ ابو مخنف نے مناسبتوں
کے مطابق روايتوں کی اسناد ميں تقطيع ) درميان سے راوی کو حذف کردينا (کی ہے۔ عقبہ بن سمعان کی سوانح زندگی
گذشتہ صفحات پر گذرچکی ہے ل ٰہذ ا اسے وہاں ديکھا جا سکتا ہے ۔
٣۔محمد بن بشر ہمدانی :معاويہ کی موت کے بعد کوفہ کے شيعوں کا سليمان بن صرد خزاعی کے گھر اجتماع  ،سليمان بن
صرد کا خطبہ اور اجتماعی طور سے سب کاامام حسين عليہ السالم کو خط لکھنا  ،مسلم بن عقيل کے ہمراه امام حسين عليہ
السالم کا ان لوگوں کو جواب) ،ج، ٥ص٣۔ (٣٥٢راستے ہی سے جناب مسلم کا امام حسين عليہ السالم کو خط لکھنا  ،پھر
امام عليہ السالم کا جواب دينا  ،مسلم کا کوفہ پہنچنا اور کوفہ کے شيعوں کا جناب مختار کے گھر ميں مسلم کے پاس آناجانا
)ج٥ص٣٥٤۔  (٣٥٥اورہانی بن عروه کی شہادت کے بعد ابن زياد کا خطبہ،ان تمام روايتوں کو محمد بن بشير ہمدانی نے
ايک واسطہ سے حجاج بن علی بارقی ہمدانی کے حوالے سے نقل کيا ہے ۔
يہ شخص سليمان بن صرد کے گھر ميں شيعوں کے اس اجتماع ميں حاضر تھا ،کيونکہ وه کہتا ہے '' :فذکرنا ہالک معاويہ
فحمد نا ﷲ عليہ فقال لنا سليمان بن صرد ''...تو ہم نے معايہ کی ہالکت کا تذکره کيا او راس پر خدا کا شکر ادا کيا تو سليما ن
بن صرد نے ہم سے کہا '' ...ثم سرحنابالکتاب ''...پھر خط لے کر ہم لوگ نکلے  ''،وامر نا ھما با لنجاء ''...اور ہم نے ان
دونوں کو کامالًرازداری کا حکم ديا... ''،ثم سرحنا اليہ .''..پھر ہم لوگ اس کی طرف گئے'' ...ثم لبثنا يومين آخرين ثم سرحنا
اليہ ''...پھر ہم لوگ دو دنوں تک ٹھہرتے رہے پھر اس کی طرف گئے ''...وکتبنا معھما ''..اور ہم نے ان دونوں کے ساتھ
لکھا۔ )ج ،٥ص ٣٥٤۔ (٣٥٥يہ شخص مختار کے گھر ميں مسلم کے سامنے اس شيعی اجتماع ميں حاضر تھا ليکن جنگ و
جدال سے بچے رہنے کی غرض سے مسلم کی بيعت نہ کی ،کيونکہ راوی حجاج بن علی کا بيان ہے کہ ميں نے محمد بن
بشير سے کہا '':فھل کان منک ان تقول''؟کيا تم اس مورد ميں کوئی عہد پيمان کروگے تو محمد بن بشير نے جواب ديا '':ان
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ال حب ان يعز ّ
کنت ٔ
ﷲ أصحابی با لظفر'' اگرچہ ميں چاہتاہوں کہ خدا ہمارے ساتھيوں کو فتح وظفر کی عزت سے سر فراز
کرے ''وما کنت احب ان اقتل !وکر ہت ان اکذب'')ج ،٥ص (٣٥٥ليکن ميں قتل ہو نا نہيں چاہتااور ميں جھوٹ بولنا بھی پسند
نہيں کر تا ۔
لسان الميزان ميں ابو حاتم کے حوالے سے اس کا ذکر ہے کہ ابو حاتم کہتے ہيں '':يہ شخص محمد بن سائب کلبی کو فی
ہے۔اسے اس کے جد محمد بن سائب بن بشر کی طرف منسوب کر ديا گيا ہے۔ ) (١شيخ طوسی نے اپنی کتاب رجال ميں اس
شخص کو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليہما السالم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے ۔)(٢
٤۔ ابو الو ّداک جبربن نوف ہمدانی :کوفہ ميں نعمان بن بشير انصاری )معاويہ اوريزيد دونوں کی جانب سے کوفہ کاحاکم (کا
خطبہ  ،کو فيوں کا خط يزيدکے نام )،ج ،٥ص٣٥٥۔ (٣٥٦کوفہ ميں ابن زياد کا خطبہ) ،ج،٥ص٣٥٨۔ (٣٥٩مسلم کا ہانی
کے گھر منتقل ہو نا  ،ابن زياد کی طرف سے معقل شامی کا جاسوسی کے ذريعہ مسلم کا سراغ پانا  ،ابن زياد کا ہانی کی
عيادت کو آنا اور عماره بن عبيد سلولی کا اشاره کرنا کہ ابن زياد کو قتل کرديں ،ليکن ہانی کا اس مشوره کو پسند نہ کرنا ،
ہانی کے گھر ابن زياد کا شريک بن اعور حارثی ہمدانی کی عيادت کو آنا اور شريک کا مسلم کو اشاره کرنا کہ ابن زيادکو
قتل کر ديں ليکن مسلم کا انکار کر نا،جس پر ہانی کا کبيده خاطر ہونا  ،ابن زياد کا ہانی کو طلب کر نا اور انہينزدو کوب
کرنااور قيد کردينا ،اس پر عمروبن حجاج زبيد ی کا قبيلہ کے جوانوں اور بہادروں کو لے کر داراالماره کے ارد گردہانی
کی رہائی کے لئے ہجوم کرنا ،اس پر دھوکہ اور فريب کے ساتھ قاضی شريح کا ہانی کے پاس جانااور واپس لوٹ کر
جھوٹی خبر دينا کہ ہانی صحيح سالم ہيں ،اس پر قبيلہ والوں کاواپس پلٹ جا نا ،مندرجہ باال تمام خبريں اسی ابو و ّداک سے
مروی ہيں۔اس نے ان تمام اخبار کو نمير بن وعلہ ہمدانی کے حوالے سے نقل کيا ہے ،فقط آخری خبر معلی بن کليب سے نقل
کی ہے ۔
..............
١۔لسان الميزان ،ج ،٥ص٩٤
٢۔ رجال الشيخ ،ص ١٣٦۔ ٢٨٩ط نجف ،طبری نے ''ذيل المذيل'' ،ص٦٥١مطبوعہ دارسويدان پر طبقات بن سعدج ، ٦،ص ،٣٥٨کے
حوالے سے ذکر کيا ہے منصورکی خال فت کے زمانے ميں  ،١٤٦،ہجری ميں شہر کو فہ اس کی وفات ہوئی ۔

ابو و ّداک کا پورا نام امير المومنين کے اس خطبہ ميں ملتا ہے جس کی روايت خود اس نے کی ہے کہ'' نخيلہ'' ميں خوارج
کی ہدايت سے مايوس ہونے کے بعد حضرت علی عليہ السالم نے ايک خطبہ ديا۔ )ج،٥ص( ٧٨ظاہراًامام حسين عليہ السالم
کی شہادت کے بعد يہ شخص کوفہ ہی ميں تھا ۔ ايک دن اس نے ايوب بن مشرح خيوانی کی اس بات پر بﮍی مذمت کی کہ
اس نے حر کے گھوڑے کو کيوں پئے کيا ؛اس نے ايوب سے کہا '' :ميں تو يہی سمجھتا ہوں کہ خدا تم کو ان سب کے قتل
کے عذاب ميں واصل جہنم کرے گا،کيا تو نہيں جانتا ہے کہ اگر تو نے ان ميں سے کسی پر تير نہ چاليا ہوتا  ،کسی کے
گھوڑے کو پئے نہ کيا ہوتا  ،کسی پرتير بارانی نہ کی ہوتی ،کسی کے روبرو نہ آيا ہوتا  ،کسی پر ہجوم نہ کيا ہو تا  ،کسی
پر اپنے ساتھيوں کو بر انگيختہ نہ کيا ہوتا  ،کسی پر اپنے ساتھيوں کی کثرت کے ساتھ حملہ آ ور نہ ہوا ہوتا  ،جب تجھ پر
حملہ ہواہوتا تو مقابلہ کرنے کے بجا ئے اگر تو عقب نشينی کرليتا اور تيرے دوسرے ساتھی بھی ايسا ہی کرتے تو کيا حسين
اور ان کے اصحاب شہيد ہوجاتے ؟ تم سب کے سب ان پاک سرشت اور نيک طينت افراد کے خون ميں شريک ہو۔
)ج،٥ص ( ٣٥٨ ،٣٥٧ذہبی نے ان کا تذکره ميزان االعتدال ميں کيا ہے۔،ذہبی کا بيان ہے'' :صاحب ابی سعيد الغدری صدوق
مشہور'' يہ ابو سعيد غدری کے ساتھی اور صداقت ميں مشہور تھے۔ )(١تہذيب ميں اس طرح ہے '':ابن حبان نے ان کا ذکر
ثقات ميں کيا ہے اور ابن معين نے کہا ہے کہ يہ ثقہ ہيں ۔نسائی نے کہا ہے کہ صالح ہيں اور اپنی کتاب سنن ميں ان سے
روايت نقل کی ہے۔'' )(٢
٥۔ ابو عثمان نہدی  :اہل بصره کے نام امام حسين عليہ السالم کا خط اور ابن زياد کا اپنے بھائی عثمان کو بصره کا والی بنا
کر کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر اسی شخص نے ايک واسطہ صقعب بن زہير کے حوالے سے نقل کی ہے۔ يہ شخص
مختار کے ساتھيوں ميں تھا؛ جب يہ ابن مطيع کی حکومت ميں کوفہ وارد ہواتو اسے ناداروں کی دادرسی کے امور پر مقرر
کيا گيا۔ )ج ،٥ص٢٢و(٢٩
..............
١۔ميزان االعتدال ،ج ،٤ص، ٥٨٤ط حلبی ۔
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٢۔تہذيب التہذيب ،ج،٢ص٦٠وتنقيح المقال ،ج،٣ص٢٧

تہذيب التہذيب ميں اس کا ذکرملتا ہے۔روايت مينہے کہ وه قبيلہ قضاعہ سے تھا۔ اس نے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ و سلم کا
زمانہ درک کيا ہے ليکن آپ کے ديدار کا شرف اسے حاصل نہ ہوا ۔يہ شخص کوفہ کا باشنده تھا ۔جب امام حسين عليہ السالم
شہيد ہوگئے تو اس نے بصره کو اپنا مسکن بنا ليا۔ يہ شخص اپنی قوم ميں معروف آدمی تھا٦٠ ،حج انجام دئے ،اس کا
شمارصائم النہار اورقائم الليل ميں ہوتا تھا)يعنی دن روزں ميں گذرتا تھا اور شب عبادت ميں( اس پر لوگ بھروسہ کيا کرتے
تھے ،ايک سو تيس)(١٣٠سا ل کے سن ميں ٩٥ھ ميں وفات پائی ۔ )(١
٦۔ عبدﷲ بن خازم کثيری ازدی  :يہ شخص يوسف بن يزيد کے حوالے سے حضرت مسلم بن عقيل کی جنگ کا تذکره کرتا
ہے اور سليمان بن ابی راشد کے واسطہ سے لوگوں کے مسلم کو دھوکہ دينے کے واقعہ کو نقل کرتا ہے۔ اس شخص نے
پہلے مسلم بن عقيل عليہ السالم کی بيعت کی۔ جناب مسلم نے اسے ابن زياد کے قصر کی طرف بھيجا تاکہ ہانی کا حال معلوم
کرکے آئے  ،پھر اس شخص نے جناب مسلم اورامام حسين عليہما السالم دونوں کو دھوکہ ديا ۔ )ج ،٥ص٣٦٨۔(٣٦٩آخر کار
اپنے کئے پر نادم ہوا اورتوابين کے ساتھ ہوگيا اور انھيں کے ہمراه خروج کيا۔ )ج،٥ص (٥٨٣يہاں تک کہ قتل ہوگيا ۔)ج،٥
ص(٦٠١
٧۔ عباس بن جعده جُدلی :اس شخص کو عياش بن جعده جُدلی کے نام سے بھی ياد کيا جاتا ہے ۔ جناب مسلم کا اموی حاکم
کے خالف قيام  ،کوفيوں کی مسلم کے ساتھ دغااور ابن زيادکا موقف اسی شخص نے يونس بن ابی اسحاق سبيعہمدانی کے
واسطہ سے نقل کيا ہے۔ يہ وه شخص ہے جس نے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بيعت کی اور ان کے ہمراه نبرد ميں شريک
رہا ،پھر درميان جنگ سے غائب ہوگيا اوردکھائی نہ ديا  ،روايت کا جملہ اس طرح ہے۔'' خرجنا مع مسلم.''..ہم لوگ مسلم
کے ہمراه سپاه سے نبرد آزمائی کے لئے نکل پﮍے ۔
٨۔عبدالرحمن بن ابی عمير ثقفی :مختار کو ابن زيا د کے پرچم امان کے تلے آنے کی دعوت دينااسی شخص سے منقول ہے ۔
٩۔ زائد ه بن قدامہ ثقفی  :جناب مسلم بن عقيل سے جنگ کے لئے محمد بن اشعث کا ميدان نبرد
..............
١۔تہذيب التہذيب ،ج،٦ص٢٧٧

ميں آنا  ،آپ کا اسير ہو نا ،قصر کے دروازه پر پہنچ کر پانی طلب کرنااورآپ کوپانی پالئے جانے کاواقعہ اسی شخص کے
حوالے سے مرقوم ہے ۔)ج،٥ص(٣٧٥
'' طبری ''نے اس شخص کو'' قدامہ بن سعيدبن زائده بن قدامہ ثقفی'' کے نام سے ياد کياہے جبکہ حقيقت يہ ہے کہ زائده بن
قدامہ  ،قدامہ بن سعيد کے دادا ہيناور وه کوفہ کی پر ماجراداستان ميں موجود تھا اور اس کا پوتا'' قدامہ بن سعيد ''وه ہے
جسے جناب شيخ طوسی نے اما م صادق عليہ السالم کے اصحاب ميں ذکر کيا ہے۔ )طبری ،ص،٢٧٥ط نجف (لہٰذاہمارے
نزديک يہی صحيح ہے کہ'' قدامہ بن سعيد ،زائده بن قدامہ ثقفی'' سے روايت نقل کرتے ہيں ۔
 ٥٨ہجری ميں عام الجماعة) (١کے بعد معاويہ بن ابی سفيان کی طرف سے عبدالرحمن بن ام حکم ثقفی کے دور حکومت
ميں قدامہ بن سعيدکا دادا زائده بن قدامہ کو فہ کی پو ليس کا سربراه تھا۔ )ج، ٥ص(٣١٠جب ابن زياد نے جناب مسلم عليہ
السالم کے ارد گرد سے لوگوں کو جدا کرنے کے لئے پرچم امان بلند کيا تو'' عمر و بن حريث ''کے ہمراه يہ شخص اس
پرچم امن کا پرچمدار تھا۔ اسی شخص نے اپنے چچا زاد بھائی مختار کی سفار ش کی تھی ،يہی وه شخص ہے جو کوفہ ميں
ابن زياد کے قيد خانے سے مختار کا خط ليکر مختار کے بہنوئی عبدﷲ بن عمر کے پاس لے گيا تھا۔ تاکہ وه يزيد کے پاس
جا کرمختار کی رہائی کی سفارش کرے۔ صفيہ بنت ابی عبيد ثقفی کے شوہر عبدﷲ بن عمر  ،مختار کے بہنوئی نے جاکر
وہاں سفارش کی تو مختار کو ابن زياد نے آزاد کرديا  ،ليکن ابن زياد نے اس فعل پر ''زائد بن قدامہ'' کا پيچھاکيا تو وه بھاگ
نکال يہاں تک کہ ان کے لئے امن کی ضمانت حاصل کی گئی۔ )ج،٥ص(٥٧١جب عبدﷲ بن زبير کی طرف سے مقرر والی
کوفہ عبدﷲ بن مطيع کی بيعت ہونے لگی تو بيعت کرنے والوں کے ہمراه'' زائد بن قدامہ ''نے بھی ابن مطيع کی بيعت کی
ابن مطيع نے بيعت کے فوراً بعد ابن ''قدامہ'' کو مختار کی طرف روانہ کيا تاکہ مختار کو بيعت کی دعوت ديں ،ليکن ابن
قدامہ نے جب مختار کو اس کی خبر دی تو مختار نے خوشی کا اظہار نہيں کيا۔ )ج،٦ص(١١
..............
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١۔ جماعت کا سال وه سال ہے جس کا نام معاويہ نے جماعت کا سال رکھا تھا جسکے بعد اہلسنت خود کو اہلسنت والجماعت کہنے لگے
۔

کوفہ سے مختار کے قيام کا آغاز اسی شخص کے باغ سے ہواتھا جو محلہ'' سبخہ'' ميں تھا۔ )ج، ٦ص (٢٢ابن زبير کے
والی کوفہ عمر بن عبدالرحمن مخزومی کو ہٹانے کے لئے مختار نے اسی شخص کو روانہ کيا تھا اور ابن قدامہ
مقرر کرده ٔ
نے اسے دھمکی اورمال کی اللچ ديکرہٹاديا ۔)ج ،٦ص (٧٢کچھ دنوں کے بعد يہ شخص عبدالملک بن مروان سے ملحق
ہوگيااور اس کے ہمراه مصعب بن زبير سے جنگ شروع کی يہاں تک کہ ''دير جاثليق ''ميں مختار کے خون کا انتقام لينے
کے لئے اس نے مصعب کے خون سے اپنی شمشير کو سيراب کر ديا ۔)ج،٦ص(١٥٩
باآلخر حجاج نے ابن قدامہ کوايک ہزار فوج کے ہمراه مقام'' رودباد ''ميں شبيب خارجی سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ
کيا۔وہاں پر اس نے خوب جنگ کی يہاں تک کہ وه ماراگيا؛ جبکہ اس کے ساتھی اس کے ارد گرد تھے۔ ،يہ واقعہ ٧٦ہجری
کے آس پاس کا ہے۔ )ج، ٦ص(٢٤٦اس سے يہ صاف واضح ہے کہ'' قدامہ بن سعيد بن زائد ه'' جن سے ابومخنف نے روايت
نقل کی ہے کوفہ ميں جناب مسلم کے قيام کے عينی شاہد نہيں ہيں  ،پس صحيح يہی ہے کہ'' قدامہ بن سعيد ''نے ''زائده بن
قدامہ'' سے روايت نقل کی ہے کيونکہ زائده ) جيسا کہ گذشتہ سطروں ميں مالحظہ کيا ( عمروبن حريث کے ہمراه تھا ل ٰہذا
حضرت مسلم کی طرف ابن زيادکی جانب سے محمدبن اشعث کو بھيجے جانے کی خبر اسی شخص نے اپنے پوتے قدامہ بن
سعيد سے نقل کی ہے ۔
١٠۔عماره بن عقبہ بن ابی معيط اموی :مسلم بن عقيل کا پانی طلب کرنا اور اس پر انھينپانی پالئے جانے کی خبر اسی
شخص کے پوتے سعيد بن مدرک بن عماره بن عقبہ نے اس سے نقل کی ہے اور ابو مخنف نے اس سے روايت کی ہے۔
تقريب التہذيب ميں لکھا ہے  :يہ شخص روايت ميں مورد اعتماد ہے جس کی وفات  ١١٦ہجری ميں واقع ہوئی ہے۔
١١۔عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی  :صقعب بن زہير کے حوالے سے اس شخص نے مکہ سے امام حسين
عليہ السالم کے نکلتے وقت کی خبر کو ذکر کيا ہے۔) ج ،٥ص (٣٨٢مختار کے زمانے ميں عبدﷲ بن زبير نے اس شخص
کو کوفہ کا والی بنايا تو مختار نے مال کی اللچ اور ڈرا دھمکا کر اسے اس عہده سے ہٹاديا۔ )ج ،٦ص (٧١تہذيب التہذيب
ميں اس کا تذکره موجود ہے  ،صاحب کتاب کا بيان ہے کہ ابن حبان نے اسے ثقات ميں شمار کيا ہے  ،دوسرا بيان يہ ہے کہ
صحابہ کی ايک جماعت سے يہ شخص روايت نقل کرتا ہے ۔
١٢۔ عبدﷲ اور مذری  :عبدﷲ بن مسلم اور مذری بن مشمعل يہ دونوں قبيلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہيں۔حجر اسود اور
باب کعبہ کے پاس امام حسين عليہ السالم کا ابن زبير سے روبرو ہونا  ،فرزدق کی امام سے مالقات اور'' ثعلبيہ'' کے مقام پر
امام عليہ السالم کا جناب مسلم کی شہادت سے باخبر ہونا،انھيں دونوں افراد نے دو واسطوں (١):ابی جنا ب ٰ
يحبن ابی
حےةالوداعی کلبی سے اور اس نے عدی بن حرملہ اسدی سے نقل کيا ہے۔يہ دونوں افراد وه ہيں جنہوں نے امام حسين عليہ
السالم کی فرياد سنی ليکن آپ کی مدد نہيں کی عبد ﷲ بن مسلم اسدی  ٧٧ہجری تک زنده رہا۔ )(٢
١٣۔امام علی بن الحسين بن علی عليہماالسالم :عبدﷲ بن جعفر کا اپنے فرزند عون ومحمد کے ہمراه خط  ،عمرو بن سعيد
اشدق کا اپنے بھائی ٰ
يح کے ہمراه خط اور امام عليہ السالم کا جواب چوتھے امام عليہ السالم سے ايک واسطہ سے مروی
ہے اور وه واسطہ حارث بن کعب والبی ہے ۔)(٣
١٤۔ بکر بن مصعب مزنی  :عبدﷲ بن بقطر کی شہادت اور منزل'' زبالہ'' کا واقعہ ايک واسطہ سے اسی شخص سے مروی
ہے اور وه واسطہ ا بو علی انصاری ہے ۔) (٤قابل ذکر بات يہ ہے کہ علماء رجال کی نگاہوں ميں ان دونوں کی کوئی
شناخت نہيں ہے ۔
١٥۔ ف ّزاری :س ّدی کے واسطہ سے زہير بن قين کے امام حسين عليہ السالم کے لشکر سے ملحق ہونے کی خبر اسی شخص
سے مروی ہے۔ روايت کا جملہ اس طرح ہے  '':رجل من بنی فزار '')(٥بنی فزاره کے ايک شخص نے بيان کيا ہے ۔
١٦۔ طرماح بن عدی :طرماح بن عدی کی روايت ايک واسطہ سے ''جميل بن مرثد غنوی '' نے نقل کی ہے کہ طرماح نے
امام حسين عليہ السالم سے مالقات کا شرف حاصل کيا ۔ امام حسين ے انہيں اپنی مدد کے لئے باليا تو انھوں نے اپنی تنگ
دستی اور عيال کے رزق کی فراہمی کا عذر پيش کيا ۔ امام عليہ السالم
..............
١۔تہذيب التہذيب ،ج ، ٧ص ٤٧٢وخالصہ تذہيب تہذيب الکمال ،ص٢٨٤
٢۔طبری ،ج ، ٦ص٢ ٩٥
٣۔طبری ،ج، ٥ص٣٨٧،٣٨٨
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٤۔ج ،٥ص٣٩٨۔ ٣٩٩
٥۔ج،٥ص٣٩٦

نے بھی ان کو نہيں روکا ؛اس طرح طرماح امام عليہ السالم کی نصرت کے شرف سے محروم ره گئے۔شيخ طوسی نے آپ
کا تذکره امير امومنين اور امام حسين عليہما السالم کے اصحاب مينکيا ہے ۔
ليکن مامقانی نے آپ کی توثيق کرتے ہوئے يہ فرمايا ہے '' :انہ ادرک نصرة االمام عليہ السالم وجرح و برء ثم مات بعد
ذالک'' )(١
''آپ امام عليہ السالم کی نصرت ومدد سے شرفياب ہو ئے اور جنگ کے دوران زخمی ہو ئے ليکن بعد ميں آپ کا زخم
مندمل ہو گيا؛ پھر اس کے بعد آپ نے وفات پائی ہے '' ليکن ما مقانی نے اس سلسلے ميں کو ئی ما خذذکر نہيں کيا ہے ۔
١٧۔ عامر بن شراحيل بن عبد الشعبی ہمدانی  :مجالد بن سعيد کے حوالے سے انھوں نے قصر بنی مقاتل کی خبر کا تذکره کيا
ہے ۔ ) (٢مذکوره شخص نے  ٢١ہجری ميں اس سرائے فانی ميں آنکھ کھولی ) (٣اس کی ماں  ١٦ہجری کے ''جلوالئ''کے
اسيروں ميں شمار ہو تی ہے۔يہی دونوں باپ بيٹے ہينجنہوں نے جناب مختار کو سب سے پہلے مثبت جواب ديا اور ان کی
حقانيت کی گواہی دی۔ ) ٦٧(٤ہجری ميں يہ دو نوں باپ بيٹے جناب مختار کے ہمراه مدائن کے شہر ''ساباط ''کی طرف نکل
گئے۔ ) (٥مختار کے بعد عامر بن شراحيل  ،اموی جال د''حجاج بن يوسف ثقفی ''سے ملحق ہو کر اس کا ہمنشين ہو گيا
)(٦ليکن  ٨٢ہجری ميں ''عبد الرحمن بن اشعث بن قيس کندی ''کے ہمراه حجاج کے خالف قيام کر ديا ) (٧اور جب عبد
الرحمن نے شکست کھا ئی تو ''ری'' ميں حجاج کے والی قتيبہ بن مسلم سے ملحق ہو گئے اور امن کی درخواست کی تو
حجاج نے امان ديديا۔ ) (٨اسی طر ح ز ندگی گذارتا رہا يہاں تک کہ عمر بن عبدالعزيزکے دور حکومت ميں ٩٩ھ سے ١٠١
ھ تک يزيد بن عبد الملک بن مروان کی طرف سے اسے کوفہ کے قاضيوں کا سربراه قرار ديا گيا۔
..............
١۔ تنقيح المقال ،ج ،٢ص ١٠٩يہ بات پہلے گذرچکی ہے کہ يہ وہی معروف مقتل ہے جو ابو مخنف کی طرف منسوب ہے اور يہ وہی
روايت ہے جس پر نفس المہموم کے صفحہ ١٩٥پر محدث قمی نے تعليقہ لگا يا ہے ۔ ٢۔ طبری ج ،٥ص٧
٣۔ج٤ص١٤٥
٤۔ج،٦ص٦۔٧
٥۔ج،٦ص٣٥
٦۔ج،٦ص٣٢٧
٧۔ج،٦ص٣٥٠
٨۔طبری ،ج ،٦س ٣٤٤

يہی وه شخص ہے جس نے جناب مسلم اور امام حسين عليہماالسالم کی مدد سے سر پيچی کی اور امام عليہ السالم کا سا تھ
نہيں ديا۔ ابو مخنف ان سے بطور مرسل حديث نقل کر تے ہيں اور''الکنی واال لقاب'' کے مطابق  ١٠٤ھميں نا گہاناس کو
موت آگئی۔ )(١
تا ريخ طبری ميں اس شخص سے  ١١٤روايتيں مو جود ہيں۔ تہذيب التہذيب مينمذکوره شخص کا تذکر ه مو جود ہے؛ اس
کتاب ميں عجلی سے يہ روايت نقل ہوئی ہے کہ شعبی نے ٤٨صحابہ سے حديثيں سنی ہيں اور اس نے حضر ت علی عليہ
السالم کے زمانے کو بھی درک کيا ہے۔ ايک نقل کے مطابق  ١١٠ھميں وفات ہوئی ۔)(٢
١٨۔ حسان بن فائدبن بکيرعبسی  :نضر بن صالح بن حبيب بن زہيرعبسی کے حوالے سے اس شخص نے پسر سعد کے اس
خط کا تذکره کيا ہے جو اس نے عبيد ﷲ بن زياد کے پاس روانہ کيا تھا اور اس کے بعد ابن زياد کے جواب کا بھی تذکره
موجود ہے۔روايت کا جملہ يہ ہے  '':اشہد ان کتاب عمربن سعد جاء الی عبيدﷲ بن زياد وأ نا عنده فاذا فيہ (١) ''...ميں اس بات
کی گواہی ديتا ہوں کہ عمر بن سعد کا خط عبيد ﷲ بن زياد کے پاس آيااور ميں اس وقت وہاں موجود تھا ؛اس خط ميں يہ لکھا
تھا ...۔
والی کو فہ عبد ﷲ بن مطيع عدوی کے لشکر کے سر براه راشد
اس شخص نے.عبد ﷲ بن زبير کی طرف سے مقرر کر ده ٔ
بن اياس کے ہمراه جناب مختار اور ان کے ساتھيوں کے خالف جنگ مينشرکت کی تھی؛ ) (٢جب قصر کوفہ کا محاصره
کيا گيا تو يہ شخص ابن معيط کے ہمراه اس ميں موجود تھا۔ )(٣آخر کارر  ٦٤ھميں ابن معيط کے ساتھيوں کے ہمراه مقام''
مضر'' کو فہ کے کوڑے خانہ کے پاس قتل کر دياگيا ۔
تہذيب التہذيب ميں مذکو ره شخص کا تذکره اس طرح ہے  :ابن حبان نے ان کو ثقات ميں شمار کيا ہے اور سوره نساء کی
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آيہ  ٥١ميں ''جبت'' کی تفسير ميں بخاری نے شعبہ سے ،اس نے ابو اسحاق سبيعی سے،
..............
١۔الکنی واال لقاب ،ج،٢ص٣٢٨
٢۔ تہذيب التہذيب ،ج،٥ص ٦٥
٣۔ طبری ،ج ،٥ص٤١١
٤۔ طبری ،ج ،٦ص،٢٦
٥۔ ج ،٦ص٣١

اس نے حسان سے اور اس نے عمر بن خطاب سے روايت کی ہے کہ ''جبت'' يعنی سحر اور يہ بھی کہا ہے کہ اس شخص
کا شمار کوفيوں ميں ہوتا ہے۔ )(١
١٩۔ ابوعمار ه عبسی  :ابوجعفر عبسی کے حوالہ سے اس شخص نے
يحےی بن حکم کی گفتگو اور دربار يزيد کا تذکره کيا
ٰ
ہے۔ )(٢
ٰ
٢٠۔قاسم بن بخيت :شہداء کے سروں کا دمشق ال ياجانا،مروان کے بھائی يحيی بن حکم بن عاص کی گفتگو ،زوجہ يزيد
ہندکی گفتگو اور يزيد کا چھﮍی سے امام حسين عليہ السالم کے لبوں کے ساتھ بے ادبی کر نے کا تذکره اسی شخص نے
ابوحمزئہ ثمالی سے اور انھوں نے عبدﷲ ثمالی اور انھوں نے قاسم کے ذريعہ کيا ہے۔)(٣
٢١۔'' ابو الکنودعبدالرحمن بن عبيد'' :اس نے ام لقمان بنت عقيل بن ابی طالب کے اشعارکو سليمان بن ابی راشد کے حوالے
سے نقل کيا ہے۔ ) ''(٤زياد بن ابيہ'' کی طرف سے يہ شخص کوفہ کا والی تھا۔ ) (٥يہ مختار کے ساتھيوں ميں تھا اور اس
ٰ
دعوی کيا کہ اسی نے شمر کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ابو مخنف کے حوالے سے تاريخ طبری ميں اس سے ٩
نے
روايتيں مذکور ہيں جيسا کہ'' اعال م'' ميں بھی ملتا ہے ۔
٢٢۔ فاطمہ بنت علی  :طبری کے بيان مطابق يہ خاتو ن جناب امير کی دختر ہيں ۔ابو مخنف نے حارث بن کعب والبی کے
حوالہ سے دربار يزيد کا منظر انھيں خاتون سے نقل کياہے۔الغرض ان لوگوں ميں  ٢١افراد وه ہيں جو يا تو ان مظالم ميں
شريک تھے يا اس دلسوز واقعہ کے معاصرتھے جنہوں نے روايتيں نقل کی ہيں اور ابو مخنف نے ان لوگوں سے ايک يا دو
واسطوں سے روايتيں نقل کی ہيں ۔
..............
١۔ تہذيب التہذيب ،ج ،٢ص٢٥١
٢۔ طبری ،ج ،٥ص٤٦٠۔ ٤٦١
٣۔ طبری ،ج ، ٥س٤٦٥
٤۔ ج ،٥ص ٤٦٦
٥۔ج٢٤٦ ،٥

پا نچويں فہرست
يہ وه گروه ہے جس سے ابو مخنف نے دويا چند واسطوں سے روايتيں نقل کی ہيں۔ يہ گروه  ٢٩افراد پر مشتمل ہے ۔
١۔ عبد الملک بن نوفل بن عبدﷲ بن مخرمہ :مدينہ سے نکلتے وقت امام حسين عليہ السالم کے اشعارکو انھوں نے ابو سعد
سعيدبن ابی سعيد مقبری کے حوالے سے نقل کيا ہے۔ )(١
اسکے عالوه اپنی موت کے وقت معاويہ کا لوگوں سے يزيد کی بيعت لينا ،معاويہ کے سپاہيوں کے سر برا ه اور اس کے ا
مورد فن کے ذمہ دارضحاک بن قيس فہری کی گفتگواور اپنے باپ معاويہ کی خبر مرگ سن کر يزيد کے اشعاراسی شخص
نے واسطوں کی تصريح کئے بغير ذکر کئے ہيں ۔
ابو مخنف کے حوالے سے تاريخ طبری ميں اس شخص سے ١٥روايتيں مذکور ہيں جنھيں خود ابو مخنف نے ايک شخص
کے واسطے سے نقل کيا ہے ۔ان ميں اکثر وبيشترروايتيں مکہ ميں ابن زبير اور مدنيہ ميں عبد ﷲ بن حنظلہ کے خروج سے
متعلق ہيں۔ ان ميں سے ايک روايت وه اپنے باپ نوفل سے نقل کر تا ہے)(٢تو دوسر ی روايت عبدﷲ بن عروه سے(٣) ،اور
تيسری روايت معاويہ کے ايک دوست حميد بن حمزه سے منقول ہے۔ )(٤
سات روايتيں بنی اميہ کے ايک چاہنے والے شخص بنام حبيب بن کرّه سے منقول ہينيہ مروان بن حکم کا پر چمدار بھی تھا
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) (٥اور آخری خبر سعيد بن عمر وبن سعيد بن عاص اشدق کے حوالے سے مروی ہے۔)(٦غالبا ً عبدالملک نے معاويہ کی
وصيت اور اس کے دفن ہو نے کی روايت کو بنی اميہ کے کسی موالی سے نقل کياہے؛ اگر چہ اس کے نام کی تصريح نہيں
کی ہے۔عبد الملک کا باپ نوفل بن مساحق بن مطيع کی جانب سے دو يا پانچ ہزارکی فوج کا کما نڈر ا مقرر تھا ۔خود ابن
مطيع کو ابن زبير نے مقرر کيا تھا۔ ايک
..............
١۔ طبری ،ج ،٥ص ٣٤٢
٢۔ج ،٥ص ٤٧٤
٣۔ج،٥ص٤٧٨
٤۔ج،٥ص٤٧٨
٥۔ ج ، ٥ص ٤٨٢اور ٥٣٩
٦۔ج، ٥ص ٥٧٧

بار ميدان جنگ ميں ابراہيم بن مالک اشتر نخعی نے اسے اپنے قبضہ ميں لے ليا اور گردن پر تلوار رکھ دی ليکن پھر
چھوڑديا ۔
عسقالنی نے تہذيب التہذيب ) (١اور الکا شف ) (٢ميں مذکور ه شخص کی روايتوں کو قابل اعتماد بتايا ہے ۔
٢۔ ابو سعيد عقيصا  :مسجد الحرام ميں احرام کی حالت ميں امام حسين عليہ السالم کا عبدﷲ بن زبير سے روبرو ہونا اسی
شخص نے اپنے بعض ساتھيوں کے حوالے سے نقل کيا ہے ۔ )(٣
عالمہ حلی اپنی کتاب ''خال صہ '' کے باب اول ميں ابو سعيد کو امير المو منين عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار کرتے
ہيں۔ ) ، (٤ذہبی نے بھی'' ميزان االعتدال'' ميں ان کا تذکره کرتے ہوئے يو ں کہا ہے '' :يہ شخص علی عليہ السالم سے
روايتيں نقل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہيں کہ ابن سعيد نے کہا ہے کہ يہ ثقہ ہيں اور ان کانام دينار ہے ۔ يہ شيعہ ہيناور
انھوں نے ١٢٥ھميں وفات پائی ہے۔ )(٥
تہذيب التہذيب ميں عسقالنی کہتے ہيں '' :واقدی کہتے ہيں کہ يہ ثقہ ہيں ان سے بہت زياده حديثيں مروی ہيں۔ پہلی صدی
ہجری ميں ان کی وفات ہوئی۔ ابن سعد نے کہا کہ انھوں نے وليدبن عبدالملک کے زمانے ميں وفات پائی۔بعضوں نے کہا ہے
کہ عمر نے ابوسعيد کو قبريں کھود نے پر مامور کيا تھا اور بعضوں کا يہ کہنا ہے کہ چونکہ يہ پائيتی سے قبر ميں اترتے
تھے ل ٰہذا ان کو مقبری کہا جانے لگا۔ )(٦
..............
١۔ تہذيب التہذيب ،ج ،٦ص٤٢٨
٢۔الکا شف ،ج، ٢ص٢١٦
٣۔طبری ،ج ،٥ص٣٨٥
٤۔ الخال صہ ،ص١٩٣
٥۔ ميزان اال عتدال ،ج،٢ص ١٣٩وج، ٣ص ٨٨؛ کا مل الزيارات کے ص  ٢٣پر ابن قولو يہ نے اپنی سند سے ابو سعيد عقيصا کے
حوالے سے نقل کيا ہے کہ وه کہتے ہيں '' :ميں نے کافی دير تک امام حسين عليہ السالم کو عبد ﷲ بن زبير کے ساتھ آہستہ آہستہ
گفتگو کر تے ہوئے سنا۔راوی کہتا ہے  :پھر امام عليہ السالم عبد ﷲ بن زبير سے اپنا رخ موڑ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمايا
 :يہ مجھ سے کہتا ہے کہ حرم کے کبوتر وں کی طرح ہو جايئے جبکہ اگر مجھے حرم ميں شرف کے ساتھ قتل کيا جائے تو مجھ کو
اس سے زياده يہ پسند ہے کہ مجھ کو کسی ايسی جگہ دفن کيا جائے جہاں فقط ايک بالشت زمين ہو۔اگر مجھ کو طف )کربال ( ميں قتل
کيا جائے تو حرم ميں قتل ہونے سے زياده مجھ کو يہی پسند ہے کہ ميں کر بال ميں قتل کيا جاؤں''اس روايت سے يہ اندازه ہو تا ہے
کہ راوی نے خود امام عليہ السالم سے حديث سنی ہے ،نہ اس طرح جس طرح ابو مخنف نے سند ذکر کی ہے اور اس ميں کوئی شک
نہيں کہ ''کامل '' اکمل ہے ۔
٦۔تہذيب التہذيب ،ج،٨ص٤٥٣ولسان الميزان ،ج ،٢ص٤٢٢

٣۔ عبد الرحمن بن جندب ازدی  :مذکوره شخص کی کچھ روايتيں عقبہ بن سمعان کے حوالے سے نقل ہوئی ہيں ۔تاريخ طبری
ميں اس شخص سے تقريبا ً  ٣٠روايتيں کے مروی ہيں جن ميں جنگ جمل  ،صفين ،نہروان اور کر بال کا واقعہ ايک واسطہ
عقبہ بن سمعان سے منقول ہے۔وه حجاج کے زمانے کا واقعہ کسی واسطے کے بغير نقل کر تا ہے کيو نکہ ابن جندب نے
٧٦ھ ميں زائده بن قدامہ کی سر براہی ميں حجاج کی فوج کے ہمراه رودبار ميں شبيب خارجی کے خالف جنگ ميں شرکت
کی )(١اوراس ميناسير کر ليا گيا۔ خوف کے عالم ميناس نے شبيب کے ہاتھوں پر بيعت کرلی )(٢پھر کسی طرح کوفہ پہنچ
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گيا۔يہ وه موقع تھا جب حجاج دوسری مرتبہ شبيب پرحملہ کرنے کے لئے تقرير کررہاتھا اوريہ ٧٧ھ کا زمانہ
تھا۔)(٣استرآبادی کی ''رجال الوسيط'' کے حوالے سے مقدس اردبيلی نے ابن جندب کو اصحاب امير المومنين عليہ السالم
ميں شمار کيا ہے)(٤اور'' لسان الميزان'' ميں عسقالنی نے بھی ان کا تذکره کرتے ہوئے يوں کہا ہے '':يہ کميل بن زياد اور
ابو حمزه ثمالی سے روايتيں نقل کرتے ہيں۔'' )(٥
٤۔حجاج بن علی بارقی ہمدانی  :مذکوره شخص کی تمام روايتيں محمد بن بشر ہمدانی کے واسطے سے نقل ہوئی ہينلہٰذا محمد
بن بشر کی طرف مراجعہ کيا جائے۔ تاريخ طبری ميں بارقی سے ابن بشر کے عالوه کسی دوسرے سے کوئی روايت نقل
نہينہوئی ہے'' لسان الميزان'' ميں ان کاتذکره يوں ملتا ہے '' :شيخ روی عنہ ابو مخنف''يہ ايسے بزرگ ہيں کہ ابو مخنف ان
سے روايتيں نقل کر تے ہيں ۔)(٦
ّ
٥۔ نمير بن وعلة الہمدانی ينا عی  :مذکور ه شخص اپنی روايتيں ابو وداک جبربن نو فل ہمدانی  ،ايوب بن مشرح خيوانی اور
ربيع بن تميم کے حوالے سے نقل کر تا ہے ۔
تاريخ طبری ميں اس شخص سے  ١٠روايتيں موجود ہيں۔ آخری روايت شعبی سے  ٨ ٠ھ ميں حجاج بن يوسف ثقفی کے
دربار کے بارے ميں ہے۔ ) (٧لسان الميزان ميں يناعی کا تذکره يوں ملتا ہے
..............
١۔طبری ،ج،٦ص٢٤٤
٢۔طبری ،ج،٦ص٢٤٢
٣۔طبری ،ج،٦ص٢٦٢
٤۔جامع الرواة،ج ،١ص٤٤٧
٥۔لسان الميزان ،ج، ٣ص،٤٠٨ط حيدر آباد
٦۔ لسان الميزان ،ج ،٢ص ١٧٨
٧۔ طبری ،ج ،٦ص ٣٢٨

اور يہ شعبی سے روايت کر تے ہيں اور ان سے ابو مخنف روايت کر تے ہيں۔'' ) (١مغنی ميں بھی يہی مطلب موجود ہے۔
)(٢
٦۔ صقعب بن زہيرازدی  :مذکوره شخص اپنی روايتيں ابو عثمان نہدی ،عون بن ابی جحيفہ سوائی اور عبدالر حمن بن شريح
معافری اسکندری کے حوالے سے نقل کرتا ہے۔ تہذيب التہذيب کی جلد، ٦ص  ١٩٣پر مرقوم ہے کہ  ١٦٧ہجری ميں
اسکندرہی ميں ''صقعب ''نے وفات پائی وه عمر بن عبدالر حمن بن حا رث بن ہشام مخزومی اور حميد بن مسلم کی روايتوں
کو بھی نقل کرتا ہے ۔
تاريح طبری ميں ابن زہير سے  ٢٠خبريں منقول ہيں اور تمام خبريں اس طرح ہيں ''عن ابی مخنف عنہ'' ابو مخنف ان
)صقعب( سے روايت نقل کرتے ہيں۔ ان روايتوں ميں ٣روايتينپيغمبر خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق ہيں۔
چونکہ يہ جنگ صفين ميں حضرت علی عليہ السالم کے لشکر ميں تھے ل ٰہذا جناب عمار بن ياسرکی شہادت کا بھی تذکره کيا
ہے ) (٣اسی طرح حجر بن عدی کی شہادت کے واقعہ کا بھی تذکره کيا ہے۔ ) (٤کر بالکے سلسلے ميننو روايتيں نقل کی
ہيں اور تين روايتيں مختار کے قيام کے سلسلے ميں ہيں۔ تہذيب التہذيب ميں عسقالنی کا بيان اس طرح ہے :ابن حبان نے ان
کو ثقات ميں شمار کيا ہے۔ ابوزرعہ کا بيان ہے کہ روايت کے سلسلے ميں يہ مورد اعتماد ہيں؛ ابو حاتم کا بيا ن ہے کہ يہ
مشہور نہيں ہيں۔)'' (٥خال صة تہذيب ا لتہذيب الکمال '' کے حاشيہ پر ہے کہ ابو زرعہ نے ان کی توثيق کی ہے۔ )(٦
٧۔ معلی بن کليب ہمدانی  :کر بال کا دلسوز واقعہ انھوں نے ابو وداک جبر بن نو فل کے واسطہ سے نقل کيا ہے لہٰذا ابو
وداک کی روايتوں کو ديکھا جائے ۔
٨۔ يوسف بن يزيد بن بکر ازدی  :مذکوره شخص عبدﷲ بن حازم ازدی اور عفيف بن زہير بن ابی اخنس سے روايتيں نقل کر
تا ہے۔ تار يخ طبری ميں ان کاپورانام مذکورہے ) (٧اور ان سے ١٥روايتيننقل
..............
١۔ لسان الميزان ،ج ،٦ص،١٧١ط حيدرآباد
٢۔ج ،٢ص ،٧٠١طبع دارالدعوه
٣۔ج ،٥ص ٣٨
٤۔ ج ، ٥ص٢٥٣
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٥۔تہذيب التہذيب ج ،٤ص ،٤٣٢
٦۔ الخال صہ ،ص  ،١٧٦ط دارالد عوه
٧۔طبری ،ج ،٦ص ٢٨٤

ہوئی ہيں ٧٧ .ھ کے بعد تک انھوں نے زندگی گزاری ہے۔ ذہبی نے'' ميزان االعتدال'' ميں ان کا اس طرح ذکر کيا ہے  :آپ
بﮍے سچے شريف اور بصره کے رہنے والے تھے ،آپ سے ايک جماعت نے روايتيں نقل کی ہيں اور بہت سارے لوگوں
نے ان کی تعريف کی ہے ۔وه اپنی حديثيں خودلکھا کر تے تھے۔) (١تہذيب التہذيب مينعسقال نی نے ان کا اس طرح تذکره کيا
ہے  :ابن حبان نے انھيں ثقات ميں شمار کيا ہے۔مقدسی نے کہا کہ يہ ثقہ ہيں۔ابو حاتم کا بيا ن ہے کہ وه اپنی حديثيں خود لکھا
کر تے تھے۔ ) (٢يہی تذکره خالصة تذ ہيب تہذيب الکمال ميں بھی ملتا ہے۔ )(٣
٩۔يونس بن ابی اسحاق :ابو اسحاق عمروبن عبدﷲ سبيعی ہمدانی کوفی کے فرزنديونس ،عباس بن جعده جدلی کے حوالے
سے روايتيں نقل کرتے ہيں اورحضرت مسلم بن عقيل کے قيام کے سلسلے مينانھوں نے روايت کی ہے کہ آپ کے مقابلہ
ميں چار ہزار کا لشکر تھا ۔
عالمہ سيد شرف الدين موسوی اپنی گرانقدر کتاب ''المراجعات''ميں فرماتے ہيں:'':يونس کے والد ابو اسحاق عمروبن عبد
بن سبيعی ہمدانی کوفی ،کے شيعہ ہونے کی تصريح ابن قتيبہ نے اپنی کتاب ''المعارف ''اور شہرستانی نے اپنی کتاب ''الملل
و النحل''ميں کی ہے۔ آپ ان محدثين کے سربراه تھے جن کے مذہب کو دشمنان اہل بيت کسی طرح الئق ستائش نہيں
سمجھتے ،نہ ہی اصول ميناور نہ ہی فروع ميں کيونکہ يہ وه لوگ ہيں جو اہل بيت اطہار عليہم السالم کے نقش قدم پرچلتے
ہيں اوردين کے مسئلہ ميں فقط اہل بيت اطہار کی پيروی کرتے ہيں۔يہی وجہ ہے کہ جوزجانی )گرگانی ()جيسا کہ ميزان
االعتدال ميں زبيدی کے شرح حال ميں ذکر ہواہے( ) (٤نے کہا ہے کہ اہل کوفہ ميں کچھ لوگوں کا تعلق ايسے گروه سے تھا
۔جن کے مذہب ومرام کو لوگ اچھی نگاه سے نہيں ديکھتے تھے جبکہ يہ لوگ محدثين کوفہ کے بزرگوں ميں سے تھے
مثالًابو اسحاق  ،منصور  ،زبيد اليامی  ،اعمش اوران جيسے دوسرے افراد ،ان لوگوں کی روايتيں فقط ان کے سچے ہونے
کی بنياد پر قبول کی جاتی ہيں؛ ليکن اگر ان کی طرف سے مرسلہ روايتيں نقل ہوں تو
..............
١۔ميزان اال عتدال ،ج  ،٤ص ٤٧٥
٢۔ تہذيب التہذيب ،ج ،١١ص ٤٢٩
٣۔الخال صہ ،ص ٤٤٠
٤۔ميزان االعتدال ،ج،٢ص،٦٦ط حلبی

چوں و چرا کيا جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر ان ميں سے ايک روايت جسے دشمنان اہل بيت ابو اسحاق کے مراسل)مرسلہ
کی جمع وه روايت جس ميں درميان سے راوی حذف ہو(مينشمار کرتے ہوئے انکار کرتے ہيں ابو اسحاق کی وه روايت ہے
جسے عمرو بن اسماعيل نے )جيسا کہ ميزان االعتدال ميں عمرو بن اسماعيل کے شرح حال ميں مذکور ہے () (١ابو اسحاق
ﷲ صلی ّ
سے نقل کيا ہے کہ انھوں نے فرمايا '' :قال رسول ّ
علی کشجرةانااصلھاوعلی فرعھا و الحسن
ﷲ عليہ و آلہ وسلم مثل ﱟ
والحسين ثمرھا والشيعةورقھا''نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا  :علی کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کی جﮍ
ميں ہونشاخ علی ہيں ،حسن و حسين اس کے پھل اور شيعہ اس کے پتے ہيں ۔
پھر عالمہ شرف الدين اعلی ﷲ مقامہ فرماتے ہيں کہ ) جيسا کہ ميزان االعتدا ل ميں ہے کہ( مغيره کا يہ بيان کہ اہل کوفہ کی
حديثوں کو ابو اسحاق اور اعمش جيسے لوگوں نے تباه کيا ہے  (٢) ،يايہ کہ اہل کوفہ کو ابو اسحاق اور اعمش جيسے
لوگوں نے ہالک کيا ہے )(٣فقط اس لئے ہے کہ يہ دونوں آل محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے خالص پيرو تھے اور ان کی
سنتوں ميں جو چيزيں ان کی خصوصيات و صفات کے سلسلے ميں وارد ہوئی ہيں۔ اس کے محافظ و نگراں تھے ۔
پھر فرماتے ہيں  :صحاح ستہ اور غير صحاح )اہل سنت کی ٦کتابيں جنہيں وه صحاح کے نام سے ياد کرتے ہيں ( کے
مصنفين نے ان دونوں سے روايتوں کونقل کيا ہے۔ )(٤
بہر حال ''الو فيات '' کے بيان کے مطابق عثمان کی خالفت ختم ہونے کے ٣سال قبل يعنی ٣٣ھ ميں آپ کی والدت ہوئی اور
ابن معين و مدائنی کے بيان کے مطابق ١٣٢ھ ميں آپ نے وفات پائی ۔
آپ کے فرزند يونس آپ ہی سے روايتيں نقل کرتے ہيں جنکی وفات  ١٥٩ھ ميں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر  ٩٠سال کی
تھی ۔ يہ وہی شخص ہيں جو ابو مخنف سے عباس بن جعده کے حوالے سے کوفہ ميں جناب مسلم کے قيام کے واقعہ کو بيان
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کرتے ہيں۔ تاريخ طبری ميں اس خبر کے عالوه يونس سے ايک اور خبر
..............
١۔ميزان االعتدال ،ج، ٣ص٢٧٠
٢۔ ميزان االعتدال ،ج، ٣ص ٢٧٠
٣۔ ميزان االعتدال  ،ج، ٢ص ٢٢٤
٤۔ المراجعات ،ص ، ١٠٠ط دار الصادق

منقول ہے ليکن کسی کا حوالہ موجود نہيں ہے اور وه خبر ابن زياد کے سلسلے ميں ہے کہ ابن زياد نے ايک لشکر روانہ
کيا تاکہ کوفہ پہنچنے سے پہلے امام حسين عليہ السالم کو گھير لے  ،اس کے عالوه تاريخ طبری ميں گياره دوسری روايتيں
بھی ہيں جنہيں ابو مخنف نے يونس سے نقل کياہے نيز ١٣روايتيں اور ہيں ليکن وه ابو مخنف کے عالوه کسی اور سے
مروی ہيں ۔
تہذيب التہذيب ميں عسقالنی کا بيان ہے کہ ابن حبان نے آپ کو ثقات ميں شمار کيا ہے۔ ابن معين کا بيان ہے کہ آپ ثقہ ہيں۔
ابو حاتم نے کہا کہ آپ بہت سچے تھے۔نسائی کا بيان ہے کہ ان کی روايتوں ميں کوئی مشکل نہيں ہے۔ ابن عدی کا بيان ہے
کہ ان کی روايتيں بہت اچھی ہيں ۔ لوگ ان سے روايتيں نقل کرتے ہيں اور يہ کہا جاتا ہے کہ ١٥٩ھ ميں ان کی وفات ہوئی
ہے۔ )(١
١٠۔ سليمان بن راشدازدی  :مذکوره شخص عبدﷲ بن خازم بکری ازدی  ،حميد بن مسلم ازدی اور ابو کنود عبد الرحمن بن
عبيد کی روايتوں کو نقل کرتا ہے۔ تاريخ طبری ميں اس شخص سے ٢٠روايتيں نقل ہوئی ہيں جن ميں اکثر و بيشتر بالواسطہ
ہينوه  ٨٥ھتک زنده رہے۔ )(٢
١١۔ مجالد بن سعيد ہمدانی  :يہ شخص عامر شعبی ہمدانی سے روايتيں نقل کرتا ہے۔ اس کی روايت قصر بنی مقاتل کے
سلسلے ميں ہے ۔) (٣مسلم بن عقيل کے ساتھ کوفيوں کی بے وفائی  ،جناب مسلم عليہ السالم کی تنہائی اور غريب الوطنی ،
آپ کا طوعہ کے گھر ميں داخل ہونا  ،ابن زياد کا خطبہ  ،بالل بن طوعہ کی خبر اور ابن زياد کااشعث کے بيٹے کو جناب
مسلم عليہ السالم سے لﮍنے کے لئے بھيجنے کے سلسلے ميں بھی'' مجالد ''کی روايتيں موجود ہيں ليکن وه مرسل ہيں جن
کو طبری نے کسی کی طرف مستند نہيں کيا ہے۔)(٤
تاريخ طبری ميں مجالد سے  ٧٠خبريں نقل ہوئی ہيں جن ميں سے اکثر و بيشتر شعبی کے حوالے سے ہيں۔ ابو مخنف اسے
محدث کے نام سے ياد کرتے ہيں۔ )(٥
..............
١۔تہذيب التہذيب ،ج ، ١ص ٤٣٣
٢۔ طبری ،ج ، ٦ص ٣٦٠
٣۔طبری ،ج ٥ص ٤٠٧
٤۔ ج ،٥ص ٣٧١۔٣٧٣
٥۔ طبری ،ج ، ٥ص٤١٣

ذہبی نے ميزان االعتدال ميں''مجالد'' کا تذکره اس طرح کيا ہے  :يہ مشہور اور صاحب روايت ہيں اور ''اشبح ''نے ذکر کيا
ہے کہ وه خاندان رسالت کے پيرو تھے۔ مجالد کی وفات ١٤٣ھ ميں ہوئی ۔اس کے بعد ذہبی ،بخاری سے روايت کرتے ہيں
کہ بخاری نے مجالد کے شرح حال ميں ان سے روايت نقل کی ہے اور وه شعبی سے اور وه ابن عباس سے روايت نقل
ۖ
رسولنے اس دنيا ميں قدم رکھ کر اس دنيا کو منور کيا تو پيغمبر اسالمۖ نے ان کا
کرتے ہيں کہ ابن عباس نے کہا  :جب بنت
پر
آپ
!ﷲ
محمد
اے
:
فرمايا
اور
ہوئے
نازل
نام ''منصوره '' رکھا۔ اسی وقت جبرائيل
تحفہ درودسالم بھيجتا ہے اور آپ کے
ٔ
گھر پيدا ہونے والی بچی کے لئے بھی ہديہ درود و سالم بھيجتا اورفرماتا ہے '' :مااحب مولود احب الی منھا '' ہمارے نزديک
اس مولود سے زياده کوئی دوسرا مولود محبوب نہيں ہے ل ٰہذا خداوند عالم نے اس نام سے بہتر نا م منتخب کيا ہے؛ جسے آپ
نے اس بيٹی کے لئے منتخب کيا ہے  ،خدا نے اس کا نا م'' فاطمہ'' رکھا ہے'' النھا تفطم شيعتھا من النار''کيونکہ يہ اپنے
شيعوں کو جہنم سے جداکرے گی ،ليکن يہ حديث ذہبی کے حلق سے کيسے اتر سکتی ہے ل ٰہذا انہو ں نے فوراًاس حديث کو
جھٹاليا اور دليل يہ پيش کی کہ بنت رسول کی والدت تو بعثت سے قبل ہوئی ہے۔ )اگر چہ ذہبی کا يہ نظريہ غلط ہے ليکن
دشمنی اہل بيت اطہار ميں وه بے بنياد حديث کو بھی صحيح ما ن ليتے ہيں اور فضائل کی متواتر حديث کو ايﮍی چوٹی کا
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زور لگا کر ضعيف ثابت کر نے کی ناکام کوشش کرتے ہيں ( اسی حديث کی بنيا د پر ذہبی نے کہہ ديا کہ وه توشيعہ تھے۔
)(١
١٢۔ قدامہ بن سعيد بن زائده بن قدامہ ثقفی :قدامہ اپنے دادا زائده بن قدامہ سے روايتيں نقل کرتے ہيں۔قدامہ کی روايت ہے کہ
محمد بن اشعث مسلم بن عقيل عليہ السالم سے جنگ کے لئے نکال ،پھر جناب مسلم قيد کئے گئے  ،آپ نے دار االماره کے
دروازه پر پانی طلب کيا اور آپ کو پانی پيش کيا گيا۔ ) (٢طبری نے ان کا ذکر کيا ہے ليکن ان کے باپ يا دادا سے استناد
نہيں کيا اور ظاہراًيہ صحيح نہيں ہے کيونکہ قدامہ کوفہ ميں ان واقعات کے رونما ہوتے وقت موجود ہی نہيں تھے وه تو ان
کے دادا ''زائده''تھے جو اس
..............
١۔ ميزان االعتدال ،ج  ، ٣ص ، ٤٣٨ايک قول يہ ہے کہ  ١٤٢يا  ١٤٤ہجری ذی الحجہ کے مہينہ ميں مجالد نے وفات پائی۔ ذہبی نے
تہذيب التہذيب ميں يہی لکھا ہے ۔
٢۔ طبری ،ج  ، ٥ص  ٣٧٣۔ ٣٧٥

وقت وہاں موجود تھے اور عمر و بن حريث کے ہمراه کوفہ کی جامع مسجد ميں ابن زياد کا پرچم امن لہرارہے تھے ،
کيونکہ ابن زياد نے يہ کہا تھا کہ مسلم سے جنگ کے لئے محمدبن اشعث کے ہمراه بنی قيس کے  ٧٠جوان بھيجے جائيں
) (١اور اس وقت زائده نے اپنے چچازاد بھائی مختار کے لئے سفارش کی تھی (٢) ،ليکن قدامہ بن سعيد کو شيخ طوسی
عليہ الرحمہ نے امام جعفر صادق عليہ السالم کے اصحاب ميں ذکر کيا ہے) (٣جس کی تفصيل پہلے گذرچکی ہے ل ٰہذا وہاں
ديکھاجائے ۔
١٣۔ سعيد بن مدرک بن عماره بن عقبہ بن ابی معيط اموی :يہ شخص اپنے دادا عماره بن عقبہ سے روايت نقل کر تا ہے کہ
اس کے دادا نے اپنے غالم قيس کو اپنے گھر روانہ کيا تا کہ وه پا نی لے کر آئے اور محل کے دروازه پر کھﮍ ے مسلم ابن
عقيل کو ابن زياد کے پاس لے جانے سے پہلے پا نی پال دے۔) (٤کتا ب کی عبارت ہے '' :حد ثنی سعيد  ...ان عماره بن عقبہ
 '' '' ...سعيد نے ہم سے حديث نقل کی ہے  ...کہ عماره بن عقبہ ''...اس عبارت سے يہی ظاہر ہو تا ہے کہ حديث بغير کسی
سند کے بال واسطہ نقل ہو رہی ہے ليکن يہ بہت بعيد ہے۔ظاہر يہی ہے کہ سعيد اپنے دادا عماره کے حوالے سے حديثيں نقل
کر تے ہيں۔ہمارے نزديک پا نی ال نے کے سلسلے ميں قدامہ بن سعيد ہی کی روايت تر جيح رکھتی ہے جس ميں اس بات
کی صراحت ہے کہ پا نی عمر وبن حريث لے کر آيا تھا ،نہ کہ عماره يا اس کا غالم۔ اس حقيقت کا تذکر ه اس کتاب ميں
صحيح موقع پر کيا گيا ہے۔
١٤۔ ابو جناب ٰ
يح بن ابی حيہ وداعی کلبی  :يہ شخص عدی بن حرملہ اسدی سے اور وه عبد ﷲ بن سليم اسدی ومذری بن
مشمعل اسدی سے اور وه ہا نی بن ثبيت حضرمی سے روايتيں نقل کر تا ہے۔ يہ روايتيں کبھی کبھی مرسل بھی نقل ہو ئی
ہينجن ميں کسی سند کا تذکره نہينہے۔ انھينميں سے ايک روايت جناب مسلم کے ساتھيوں کا ابن زياد سے روبروہو نا(٥) ،
ابن زياد کاجناب مسلم اور جناب ہا نی کے سروں کو يزيد کے پا س بھيجنا اور اس سلسلے ميں يزيد کو ايک خط لکھنا بھی
ہے۔)(٦
..............
١۔طبری ،ج ، ٥ص ٣٧٣
٢۔ طبری ،ج  ، ٥ص ٥٧٠
٣۔ رجال شيخ  ،ص ، ٢٧٥ط نجف
٤۔ طبری ،ج ،٥ص ٣٧٦
٥۔ج، ٥ص ٣٦٩۔ ٣٧٠
٦۔ج٥ص٣٨٠

جيسا کہ يہ بات پہلے گذرچکی ہے کہ ظاہراً ان واقعات کو ابو جناب نے اپنے بھائی ہانی بن ابی حيہ و داعی کلبی کے
حوالے سے نقل کيا ہے جس کو ابن زياد نے جناب مسلم کے سراور اپنے نامے کے ساتھ يزيد کے پاس بھيجا تھا۔ ) (١تا
ريخ طبری ميں ٢٣روايتيں با لو اسطہ جنگ جمل ،جنگ صفين اور جنگ نہروان کے سلسلے ميں نقل ہوئی ہيں اور
واقعہ کر بال کے سلسلے ميں ہيں جن ميں سے پا نچ بالواسطہ اور تين مر سل ہيں ،ليکن ظاہر يہ ہے کہ در حقيقت
٩روايتيں
ٔ
يہ تينو ں روايتيں بھی مستند ہيں۔ان روايتوں سے يہ انداز ه ہو تا ہے کہ وه ان لو گوں ميں سے نہ تھا جو دشمن کے لشکر
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ميں تھے ،البتہ اس کا ان کے ہم عصروں ميں شمار ہو تا ہے ۔
آخری مرسل روايت جو ميری نظروں سے گذری ہے يہ ہے کہ جناب مختار کے قيام کے بعد  ٦٧ھميں مصعب بن زبير نے
ابراہيم بن مالک اشتر کو خط لکھوا کر اپنی طرف بال يا ۔)(٢عسقالنی تہذيب التہذيب ميں کہتے ہيں :ابن حبان نے ان کو ثقات
ميں شمار کيا ہے۔اسی طرح ابن نمير ،ابن خراش ،ابو زرعہ اور ساجی نے کہا کہ يہ کو فہ کے رہنے والے تھے اور بہت
سچے تھے۔ ابو نعيم کا بيان ہے کہ ان کی روايتوں ميں کو ئی مشکل نہيں ہے۔ ١٥٠ہجری مينان کی وفات ہوئی ،اگرچہ ابن
معين کا بيان ہے کہ ١٤ ٧ھ ميں وفات پا ئی۔ )(٣
١٥۔ حارث بن کعب بن فقيم والبی ازدی کوفی  :حارث بن کعب عقبہ بن سمعان  ،امام زين العابدين عليہ السالم اور فاطمہ بنت
علی کے حوالے سے روايتيں نقل کرتے ہيں۔وه شروع ميں کيسا نيہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے ) ) (٤جو جناب مختار کو
امام سمجھتے تھے ( ليکن بعد ميں امام زين العابدين عليہ السالم کی امامت کے قائل ہوگئے اور ان سے روايتيں بھی نقل
کرنے لگے۔ ) (٥ايسا اندازه ہو تا ہے کہ يہ کو فہ سے مدينہ منتقل ہو گئے تھے کيو نکہ انھوں نے امام زين العابدين اور
فاطمہ بنت علی عليہما السالم سے خودحد يثيں سنی ہيں۔)(٦
..............
١۔ ج ، ٥ص ٣٨٠
٢۔طبری ،ج ،٦ص ١١
٣۔ تہذيب التہذيب ،ج،١١ص ٢٠١
٤۔طبری ،ج ،٦ص ٢٣
٥۔طبری ،ج،٥ص ٣٨٧
٦۔ ج ،٥ص ٤٦١

شيخ طوسی عليہ الرحمہ نے آپ کو امام زين العابدين عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے،ليکن نجف سے طبع ہو نے
والی اس کتاب ميں جو رجال شيخ کے نام سے معروف ہے شيخ نے کعب کی جگہ حر بن کعب ازدی کو فی کر ديا ہے۔
محقق کتاب نے حاشيہ ميں ايک دوسرے نسخہ کی مدد سے حارث لکھا ہے اور يہی صحيح ہے ۔
 ١٦۔ اسما عيل بن عبد الرحمن بن ابی کريمہ س ّدی کو فی  :زہير بن قين کے واقعہ کو يہ فزاری کے حوالے سے نقل کر تے
ہيں ۔
ذہبی نے'' ميزان اال عتدال'' ميں ان کا تذکره کر تے ہو ئے کہا ہے  :ان پر تشيع کی نسبت دی گئی ہے اور وه ابو بکر وعمر
ٰ
ہيں۔يح نے
پر لعنت ومال مت کر تے تھے ا۔بن عدی نے کہا ہے کہ يہ ميرے نزديک بﮍے سچے ہيں۔ احمد نے کہا کہ يہ ثقہ
کہا کہ ميں نے کسی کو نہيں ديکھا مگر يہ کہ وه س ّدی کو اچھے نا م سے ياد کرتا ہے اور ان کو کسی نے ترک نہينکيا ۔ ان
سے شعبہ اور ثوری روايت کر تے ہيں ۔) (١تا ريخ طبری ميں ان سے  ٨٤روايتيننقل ہوئی ہيں جن ميں دوسری صدی ہجری
کے واقعات بيان ہوئے ہيں۔
''تہذيب التہذيب اور ''الکاشف '' ميں مذکور ہے کہ انھوں نے ١٢ ٧ھميں وفات پائی ،چونکہ يہ مسجد کو فہ کے درواز ه پر
با لکل وسط ميں بيٹھا کر تے تھے ل ٰہذ ان کو'' س ّدی'' کہا جا نے لگا ۔يہ قر يش کے موالی ميں شمار ہو تے ہيں اور امام حسن
عليہ السال م سے روايتيں نقل کر تے ہيں۔
١٧۔ ابو علی انصاری  :يہ بکر بن مصعب ْمزنی ّ سے روايت نقل کر تے ہيں۔عبد ﷲ بن بقطر کی شہادت کا تذکره انھيں کی
روايت ميں مو جو د ہے۔ تاريخ طبری ميں اس روايت کے عالوه ان کی کو ئی دوسری روايت موجود نہيں ہے۔ رجال کی کتا
بوں ميں ان کا کوئی تذکره موجود نہيں ہے ۔
١٨۔ لو ذان  :يہ شخص اپنے چچا کے حوالے سے امام حسين عليہ السالم سے راستے ميں اپنے چچا کی مال قات کا تذکره
کر تا ہے اورخود غير معروف ہے ۔
١٩۔ جميل بن مر ثدی غنوی  :يہ شخص طر ماح بن عدی طائی سے انھيں کی خبر کو نقل کر تا ہے ۔
..............
١۔تہذيب التہذيب ،ج،١ص ،٢٣٦ط جلی

 ٢٠۔ ابو زہير نضربن صالح بن حبيب عبسی  :مذکو ره شخص حسان بن فا ئد بن بکير عبسی کے حوالے سے پسر سعد کے
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ابن زياد کو خط لکھنے کی روايت اور ابن زياد کے جواب دينے کا تذکره کر تا ہے۔اس کے عال وه قره بن قيس تميمی کے
حوا لے سے جناب حر کا واقعہ بيان کر تا ہے ۔
تا ريخ طبری ميناس راوی سے  ٣١روايتيں منقول ہيں۔ ابو زہير نے جناب مختار کے زما نے کو بھی درک کيا ہے۔ ) (١اس
کے بعد  ٦٨ہجری ميں مصعب بن زبير کے ہمراه يہ قطر ّ
ی خارجی سے جنگ کے لئے ميدان نبرد ميں اتر آئے ،پھر ٧٧
ہجری ميں مطرف بن مغيره بن شعبہ ثقفی خارجی کے مدائن ميننگہبان اور دربان ہوگئے۔ اس وقت ان کی جوانی کے ايام
تھے ل ٰہذا ہر وقت مطرف کی نگہبانی کے لئے تلوار کھينچے کھﮍے رہتے تھے ،نيز اسی سال انھوں نے مطرف کی فوج
مينره کر حجاج کے لشکر سے جنگ کی (٢)،اس کے بعد کوفہ پلٹ گئے۔ )(٣
امام رازی نے اپنی کتاب ''الجرح والتعديل'' ميں ان کا تذکره کرتے ہوے کہا ہے '':ميں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ وه کہا
کرتے تھے کہ ابو مخنف ان سے روايت نقل کرتے ہيں اوروه بالواسطہ امير المومنين حضرت علی عليہ السالم سے روايت
نقل کرتے ہيں۔)(٤
٢١۔ حارث بن حصيره ازدی  :يہ شخص بعض روايتوں کو عبدﷲ بن شريک عامری نہدی کے حوالے سے نقل کرتا ہے اور
بعض روايتوں کو اس کے واسطے سے امام زين العابدين عليہ السالم سے نقل کرتا ہے ۔
ذہبی نے'' ميزان االعتدال'' ميں ان کا تذکره کرتے ہوئے کہا ہے  :ابو احمد زبيری کا بيا ن ہے کہ يہ رجعت پر ايمان رکھتے
تھے اور ٰ
يح بن معين نے کہا ہے کہ يہ ثقہ ہيں ۔ان کو خشبی کہا جاتا ہے کيونکہ يہ اس خشب )لکﮍی( کی طرف منسوب ہيں
جس پر زيد بن علی کو پھانسی دی گئی تھی ۔
ابن عدی کا بيان ہے کہ ان کا شمار کوفہ کے شديد شيعونمينہوتا ہے ۔ ابوحاتم رازی کہتے ہيں کہ ان کا شماربہت قديم شيعوں
ميں ہوتا ہے ليکن اگر ثوری نے ان سے روايت نقل نہ کی ہوتی تو يہ متروک تھے۔ )(٥
..............
١۔ طبری ،ج  ،٦ص ٨١
٢۔ ج ، ٦ص٢٩٨
٣۔ ج ،٦ص٢٩٩
٤۔الجرح والتعديل،ج ،٨ص ٤٧٧
٥۔ميزان االعتدال ،ج  ،ص،٤٣٢ط حلبی

ذہبی نے نفيع بن حارث نخعی ہمدانی کوفی اعمی )جو اندھے تھے ( کے شرح حال ميں حارث بن حصيره سے روايت نقل
کرتے ہوئے کہا ہے  '' :بہت سچے تھے ليکن رافضی تھے۔ اس کے بعد سند روايت کو آگے بﮍھاتے ہوئے کہتے ہيں کہ
حارث بن حصيره نے عمران بن حصين سے روايت نقل کی ہے کہ انھوں نے کہا '':کنت جالساعندالنبی صلی ﷲ عليہ وآلہ
وعلی الی جنبہ '' ميں نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ و سلم کے پاس بيٹھاتھا اور علی )عليہ السالم( ان کے پہلو ميں بيٹھے تھے ''،
ﱡ
اذقرأ النبی صلی ﷲ عليہ وآلہ'' امن يجيب المضطرّاذا دعاه و يکشف السوء و يجعلکم خلفاء االرض'' )(١
اسی درميان پيغمبراسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اس آيہ شريفہ ''امن يجيب المضطر''...کی تالوت فرمائی'' فارتعد َع ِل ّی
،فضرب النبی صلی ﷲ عليہ وآلہ بيده علی کتفہ''آيت کو سن کر علی لرزنے لگے تو پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے
اپنے ہاتھوں کو علی کے شانے پر رکھا''فقال :اليحبک اال مومن وال يبغضک اال منافق الی يوم القيا مة'')(٢اور فرمايا :قيامت
تک تم سے محبت نہيں کريگا مگر مومن او ر دشمنی نہيں کرے گا مگر منافق۔
تاريخ طبری ميں ابن حصيره سے  ١٠روايتيں موجود ہيں اور ان تمام روايتوں کو ابو مخنف نے ان سے نقل کياہے۔ شيخ
طوسی نے اپنے رجال ميں ان کو امير المومنين عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے)(٣ليکن آپ نے حارث بن حصين
ازدی نامی شخص کا تذکره امام محمد باقر عليہ السالم کے اصحاب مينکيا ہے جو غلط ہے ۔
٢٢۔ عبدﷲ بن عاصم فائشی ہمدانی  :يہ ضحاک بن عبدﷲ مشرقی ہمدانی کی روايتوں کو نقل کرتے ہيں۔مقدس اردبيلی نے
''جامع الرواة ''ميں ذکر کيا ہے کہ کافی ميں تيمم کے وقت کے سلسلے ميں ان سے امام جعفر صادق عليہ السالم کی زبانی
ايک روايت منقول ہے ۔
تہذيب ميں عسقالنی نے ان کا تذ کره کيا ہے ،نيز بصائر الدرجات ميں بھی ان کا تذکره موجود ہے۔ ان سے ابان بن عثمان
اور جعفر بن بشير نے روايتيں نقل کی ہيں۔ )(٤
..............
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١۔نمل ٦٢
٢۔ميزان االعتدال ،ج ، ٤ص٢٧٢
٣۔ رجال شيخ  ،ص ،٣٩ط نجف
٤۔جامع الرواة ،ج،١ص ٤٩٤

٢٣۔ ابو ضحاک  :يہ شب عاشور کا واقعہ امام زين العابدين عليہ السالم سے نقل کرتے ہيں ۔
ذھبی نے'' ميزان االعتدال '')(١ميں اور عسقالنی نے'' تہذيب التہذيب'' )(٢ميں ان کا تذکره کيا ہے۔ شعبہ نے ان سے روايت
نقل کی ہے ۔
٢٤۔ عمرو بن م ّره الجملی  :يہ ابو صالح حنفی سے اوروه عبد ربہ انصاری کے غالم سے روايتيں نقل کرتے ہيں ۔ان کی
خبر ميں جناب برير بن خضير کی شوخی کا تذکره ہے ۔) (١ذہبی نے ''ميزان االعتدال'' ) (٢مينا ور عسقالنی نے'' تہذيب
التہذيب'')(٣ميں انکا تذکره کيا ہے۔وه کہتے ہيں :ابن حبان نے ان کو ثقہ ميں شمار کيا ہے اس کے بعد کہتے ہيں کہ انھوں
نے ١١٦ھ ميں وفات پائی۔احمد بن حنبل نے ان کی ذکاوت اورپاکيزگی کا تذکره کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات  ١١٨ہجری
ميں ہوئی اور بخاری کا بيان ہے کہ علی )عليہ السالم ( سے انھوں نے تقريبا١٠٠روايتيں نقل کی ہيں۔ شعبہ کا بيا ن ہے کہ
يہ بﮍے صاحب علم تھے۔ابو حاتم کہتے ہيں کہ وه سچے اور مورد اعتماد ہيں ابن معين کا بيا ن ہے کہ وه ثقہ ہيں ۔
٢٥۔ عطأ بن سائب :انھوں نے جنگ کے شروع ميں ابن حوزه کی شہادت کا تذکره عبدالجبار بن وائل حضرمی کے حوالے
سے اور اس نے اپنے بھائی مسروق بن وائل حضرمی کے حوالے سے نقل کيا ہے۔ )(٤
عسقالنی نے'' تہذيب التہذيب'' ميں انکا اس طرح تذکره کيا ہے  :عبدالجبار بن وائل اپنے بھائی سے روايت نقل کرتا ہے۔ ابن
حبان نے ان کو ثقات ميں شمار کيا ہے،اس کے بعد کہتے ہيں کہ ١٢٢ھ ميں ان کی وفات ہوئی ہے۔عطاء مکہ کے رہنے
والے ہيں  ٦٤ہجری ميں ابن زبير کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی خرابی اور اس کی تجديد کوانھوں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا
ہے۔يہ ان لوگوں ميں سے ہيں جو  ٩٤ہجری تک حجاج کے ہاتھوں قتل نہ ہوسکے۔ ) ''(٧تہذيب التہذيب'' ميں ہے کہ ابن
حبان نے ان کو ثقات ميں شمار کيا ہے۔ ابن سعد نے طبقات ميں بھی ان کا تذکره کيا ہے  ،اور يہ کہا ہے کہ ان کی
وفات ١٣٧ہجری ميں ہوئی ہے ۔
..............
١۔ميزان االعتدال ،ج، ٤ص ،٥٤٠ط حيدر آباد
٢۔تہذيب التہذيب ،ج، ١٢ص ١٣٦
٣۔طبری ،ج، ٥ص ٥٢٣
٤۔ ميزان االعتدال ،ج، ٣ص ٢٨٨
٥۔ تہذيب التہذيب ،ج  ، ٨ص ١٠٢
٦۔طبری ،ج ٥ص٤٣١
٧۔ج،٦ص٤٨٨

٢٦۔ علی بن حنظلہ بن اسعد شبامی ہمدانی  :زہير بن قين کے خطبہ کی روايت کو انھوں نے کثير بن عبدﷲ شعبی ہمدانی کے
حوالے سے نقل کياہے۔حنظلہ بن اسعد شبامی اصحاب امام حسين عليہ السالم ميں شمار ہوتے ہيں جنہوں نے کربال ميں جام
شہادت نوش فرمايا ہے۔ علی ان کے فرزند ہيں ؛ايسا لگتا ہے کہ يا تو علی اس وقت کربال ميں موجود نہ تھے يا کمسن ہونے
کی وجہ سے قتل نہ ہو پائے ۔يہ بال واسطہ کوئی خبر نقل نہيں کرتے ہيں۔ مذکوره روايت انھوں نے کثير بن عبدﷲ شعبی
قاتل زہير بن قين کے حوالے سے نقل کی ہے ۔
٢٧۔ حسين بن عقبہ مرادی  :يہ عمر و بن حجاج کے حملے کا تذکره زبيدی کے حوالے سے نقل کرتے ہيں ۔
٢٨۔ ابو حمزه ثابت بن دينار ثمالی  :اہل حرم کی شام ميں اسيری کی روايت کو يہ قاسم بن بخيت کے حوالے سے نقل کرتے
ہيں۔ آپ کی شخصيت محتاج تعارف نہيں ہے بلکہ تعريف و تمجيد سے باال تر ہے ۔
٢٩۔ ابو جعفر عبسی ٰ :
يحبن حکم کے اشعار کو يہ ابو عماره عبسی کے حوالے سے نقل کرتے ہيں ۔
يہ وه ٢٩افراد ہيں جو ابو مخنف اور عينی گواہوں کے درميان واسطہ ہيں ۔
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واقعہ کربال
ٔ

چھٹی فہرست
اس فہرست ميں ائمہ عليہم السالم  ،ان کے اصحا ب اور مورخين موجود ہيں جو  ١٤افراد پر مشتمل ہيں ۔
١۔ امام زين العابدين عليہ السالم :اپنے دونوں فرزند عون اور محمد کے ہمراه عبدﷲ بن جعفر کا امام حسين عليہ السالم کے
نام خط اورمکہ سے نکلتے وقت امام عليہ السالم کے پاس سعيد بن عاص اشدق کا اپنے بھائی ٰ
يح بن سعيد بن عا ص کے
ہمراه خط النا اور امام عليہ السالم کا اس خط کا جواب ديناحارث بن کعب والبی ازدی کے واسطے سے امام زين العابدين
عليہ السالم سے نقل ہوا ہے ۔ )(١
اسی طرح حارث بن کعب والبی عبدﷲ بن شريک عامری نہدی کے حوالے سے امام زين العابدين عليہ السالم سے روايت
کرتا ہے کہ امام حسين عليہ السالم نے ٩محرم کو ايک شب کی مہلت لی اور اپنے اصحاب کے درميا ن خطبہ ديا۔ ) (٢اسی
طرح حارث بن کعب والبی ازدی اور ابو ضحاک
..............
١۔طبری ،ج، ٥ص  ٣٨٧۔ ٣٨٨
٢۔طبری، ٥ ،ص٤١٨

کے حوالے سے امام حسين عليہ السالم کے شب عاشور کے اشعار  ،حضرت زينب سالم ﷲ عليہا کی امام عليہ السالم سے
گفتگو ،اس پر امام حسين عليہ السالم کا جواب آپ سے منقول ہے۔ )(١
٢۔ اما م محمد باقر عليہ السالم  :عقبہ بن بشير اسدی کے حوالے سے شير خوار کی شہادت کا واقعہ امام عليہ السالم سے نقل
ہوا ہے۔ )(٢
٣۔ امام جعفر صادق عليہ السالم  :ايک مرسل روايت ميں امام حسين عليہ السالم کے جسم مبارک پر شمشير و تير و تبر کے
زخموں کی تعداد آپ ہی سے مروی ہے ۔
٤۔ زيد بن علی بن حسين عليہماالسالم  :زيد بن علی اور داود بن عبيد ﷲ بن عباس کے حوالے سے فرزندان عقيل کی حماسہ
آفرين تقرير منقول ہے۔ ان دونوں حضرات سے روايت کرنے والے شخص کا نام عمر و بن خالد واسطی ہے جو بنی ہاشم
کے چاہنے والوں ميں شمار ہوتا ہے۔ وه پہلے کوفہ ميں رہتاتھا پھر ''واسط '' منتقل ہوگيا وه زيد اورامام جعفر صادق سے
روايتيں نقل کرتا ہے ۔
نجاشی نے ان کا تذکره کيا ہے اور کہا ہے '' :ان کی ايک بہت بﮍی کتاب ہے جس سے نصر بن مزاحم منقری وغيره روايتيں
نقل کرتے ہيں۔ )(٣
شيخ طوسی نے ان کو امام با قرعليہ السال م کے اصحاب ميں شمار کيا ہے۔ ) (٤اس کے عالوه مامقانی نے تنقيح المقال ميں
ان کا ذکر کيا۔ ) ( ٥اسی طرح عسقالنی نے بھی'' تہذيب التہذيب'' ميں ان کا تذکره کيا ہے۔ )(٦
٥۔ فاطمہ بنت علی  :آپ کا تذکره طبری نے کيا ہے۔ حارث بن کعب والبی ازدی کے واسطے سے دربار يزيد کا واقعہ انہی
مخدره سے منقول ہے۔ ) (٧واضح رہے کہ ان بی بی اور امام سجاد عليہ السالم سے روايت کرنے واال راوی ايک ہی ہے ۔
..............
١۔طبری ،ج ، ٥ص  ٤٢٠۔ ٤٢١
٢۔ طبری ،ج ، ٥ص ٤٤٨
٣۔ رجال نجاشی ،ص ، ٢٠٥ط ھند
٤۔ رجال شيخ ،ص ، ١٢٨ط نجف
 ٥۔تنقيح المقال ،ج  ،٢ص ٣٣٠
٦۔ تہذيب التہذيب ،ج  ، ٨ص ٣٦
٧۔طبری ،ج  ، ٥ص  ٤٦١۔ ٤٦٢
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٦۔ ابو سعيد عقيصا :مسجد الحرام ميں امام حسين عليہ السالم سے ابن زبير کے رو برو ہونے کی روايت اپنے بعض اصحاب
کے واسطے سے انھوں نے نقل کی ہے۔ ) (١عالّمہ حلی نے اپنی کتاب'' الخالصہ'' کی قسم اول ميں آپ کو امير المومنين
کے اصحاب ميں شمار کيا ہے۔)(٢
'' ميزان االعتدال ''ميں ذہبی نے بھی ان کاتذکره کرتے ہوئے کہا ہے  :يہ علی عليہ السالم سے روايت نقل کرتے ہيناور پھر
کہتے ہيں  :شعبہ نے کہا ہے کہ يہ ثقہ ہيں ۔ ان کا نام دينار ہے اور اہل بيت کے پيرو ہيں۔ ان کی وفات  ١٢٥ھ ميں ہوئی
۔) (٣ان کے حاالت پہلے گزر چکے ہيں۔
٧۔محمد بن قيس :قيس بن مصھرصيداوی کو خط دے کر امام حسين عليہ السالم کا ان کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کرنا ،
جناب مسلم عليہ السالم کی شہادت کی خبر  ،عبد ﷲ بن مطيع کی امام حسين عليہ السالم سے گفتگو ،نيزحضرت )ع(کا جواب
)(٤اور جناب حبيب بن مظاہر کی شہادت کی روايت انھوں نے نقل کی ہے۔ ) (٥واضح رہے کہ عبدﷲ بن مطيع والی روايت
اور جناب حبيب بن مظاہر کی شہادت کی خبر ان سے بطور مرسل نقل ہوئی ہے يعنی درميان سے راوی حذف ہے۔
کشی نے ذکر کيا ہے '' :يہ امام باقر عليہ السالم سے بﮍی شديد محبت رکھتے تھے لہذاآپ نے ان کو فالں اور فالں کی باتيں
سننے سے منع کياتھا۔ )(٦اس کے بعد کشی نے ذکر کيا ہے کہ آپ امام محمد باقر عليہ السالم کی امامت کے مدافع تھے۔ )(٧
نجاشی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے  :يہ ثقہ  ،سر شناس اور کوفی ہيں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليہما
السالم سے روايتيں نقل کرتے ہيں۔ )(٨
شيخ طوسی نے اپنی فہرست کے رقم ٥٩١و(٩)٦٤٤اور رجال ميں آپ کو امام جعفر صادق کے اصحاب ميں شمار کيا
ہے۔اور آپ کو اس نا م سے چار بار ياد کيا ہے۔ ) (١٠اسی طرح عالمہ حلی نے الخالصہ ميں آپ کا تذکره کيا ہے۔ )(١١
..............
١۔طبری ،ج  ،٥ص ٣٨٥
٢۔ الخالصہ ،ص  ،١٩٣ط نجف
٣۔ ميزان االعتدال ،ج  ،٢ص ١٣٩
٤۔طبری ،ج ،٥ص  ٣٩٤۔ ٣٩٦
٥۔ طبری ،ج ، ٥ص ٤٤٠
٦۔ص  ٣٤٠حديث ،رقم ٦٣٠
٧۔ص ٢٣٧حد يث ٤٣٠
٨۔رجال نجاشی ،ص ،٢٢٦ط ھند ٩۔فہرست ،ص ١٥٧و١٧٦
١٠۔ رجال شيخ ،ص ٢٩٨رقم ، ٢٩٤طبع نجف
١١۔ الخالصہ ،ص ١٥٠رقم ٦٠اور اس کے بعد ،ط نجف

٨۔ عبدﷲ بن شريک عامری نہدی  :امام حسين عليہ السالم کا شب عاشور مہلت مانگنا ،شب عاشورآپ کے خطبے اور
اشعار ،حضرت زينب سالم ﷲ عليہاکی گفتگو اور امام حسين عليہ السالم کے جواب کو يہ راوی امام زين العابدين عليہ
السالم کے حوالے سے نقل کرتا ہے۔اسی طرح ايک مرسل روايت ميں يہ راوی شمر کا حضرت عباس کے لئے شب عاشور
امان نامہ النا اور  ٩محرم کو غروب کے نزديک پسر سعد ملعون کا امام عليہ السالم کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا واقعہ
نقل کرتا ہے۔ )(١
کشی نے ذکر کيا ہے '' :يہ امام باقر اور صادق عليہما السالم کے خاص اصحاب ميں شمار ہوتے ہيں''۔ )(٢
ايک روايت ميں آيا ہے کہ عبد ﷲ بن شريک امام زمانہ عجل ﷲ فرجہ الشريف کی سپاه ميں بﮍھ بﮍھ کے حملہ کرنے والوں
ميں ہوں گے۔ ) (٣اسی طرح ايک دوسری حديث ميں ہے کہ اس زمانہ ميں يہ علمدار لشکر ہوں گے۔)(٤
تاريخ طبری سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ جناب مختار کے خاص ساتھيوں مينسے تھے۔ ) (٥اس کے بعد مصعب بن زبير کے
اصحاب ميں شمار ہونے لگے۔ )(٦پھر  ٧٢ہجری ميں عبدالملک بن مروان کے امان نامہ کی وجہ سے مصعب سے جدا
ہوگئے۔ اس کے بعدشايد انھوں نے توبہ کرلی اور پھر ائمہ عليہم السالم کے اصحاب ميں شمار ہونے لگے ۔
٩۔ ابو خالد کابلی  :انھوں نے ايک مرسل روايت ميں صبح عاشورامام حسين عليہ السال م کی دعا کو نقل کيا ہے۔ طبری نے
ان کا نام ابو خالد کاہلی لکھا ہے ليکن کتب رجالی ميں اس نا م کا کوئی شخص موجود نہيں ہے۔ مشہور وہی ہے جوہم نے
ذکر کيا ہے اور يہی صحيح ہے ۔
کشی نے ذکر کيا کہ وه حجاج کے خوف سے مکہ بھاگ نکلے اور وہاں خود کو چھپائے رکھا؛ اس طرح خود کو حجا ج
کے شر سے نجات دالئی اور جناب محمد بن حنفيہ کے خدمت گذار ہوگئے يہاں تک کہ ان کی
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..............
١۔طبری ،ج ، ٥ص  ٤١٥۔ ٤١٦
٢۔رجال کشی ،ص ، ١٠حديث ٢٠
٣۔ص  ،٣١٧حديث ٣٩٠
٤۔ص ٣٩١ ، ٢١٧
٥۔طبری ،ج  ٦ص ٥١ ،٤٩و١٠٤
٦۔ج ،٦ص ١٦١

امامت کے قائل ہوگئے ليکن بعد ميں اس باطل عقيده سے منھ موڑ کرامام سجاد عليہ السالم کی امامت کے معتقد ہوگئے۔اس
کے بعد ان کاعقيده اتنا راسخ ہوا کہ آپ کے خاص اصحاب ميں شمار ہونے لگے اور ايک عمر تک امام عليہ السالم کی
خدمت گذاری کے شرف سے شرفياب ہوتے رہے ،پھر اپنے شہر کی طرف چلے گئے ۔) (١شيخ طوسی نے رجال ميں ان
کو امام سجاد عليہ السالم کے اصحاب ميں ذکر کيا ہے ۔
ظاہراً يہ ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو جناب مختار کے ساتھ تھے ،اسی لئے جناب محمدبن حنفيہ کی امامت کے قائل
ہوگئے اور اسی وجہ سے وه حجاج کے چنگل سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگ نکلے ،ورنہ مکہ کی طرف بھاگنے کا اس
کے عالوه کوئی دوسرا سبب نہيں ہوسکتا۔
ّ
١٠۔ عقبہ بن بشير اسدی  :شير خوار کی شہادت کا واقعہ انھوں نے امام صادق عليہ السالم کے حوالے سے نقل کيا ہے۔کشی
نے ان کا اس طرح ذکر کيا ہے'':عقبہ نے امام با قرعليہ السال م سے اجازت طلب کی کہ وه حکومت وقت کی طرف سے
اپنی قوم ميں اپنے قبيلہ کے کارگزار بن جائيں۔امام عليہ السالم نے انھيں اجازت نہيں دی۔ انھوں نے شير خوار کی شہادت کو
نقل کيا ہے۔ )(٢
شيخ طوسی نے رجال ميں ان کو امام زين العابدين ) (٣اور امام محمد باقرعليہ ا لسالم )(٤کے اصحاب ميں ذکر کيا ہے۔
تاريخ طبری ميں جناب مختار کے ساتھيونکی مصيبت اور غم ميں ان کے مر ثيے موجو د ہيں جسے پﮍھاکرتے تھے۔ )(٥
١١۔ قدامہ بن سعيد  :قدامہ بن سعيد بن زائده بن قدامہ ثقفی اپنے دادا سے روايتيں نقل کرتے ہيں جناب مسلم بن عقيل کے
مقابلہ کيلئے محمد بن اشعث بن قيس کندی کے ميدان نبرد ميں آنے کی خبر ،جناب مسلم کا قيد کياجانا (٦)،آپ کاقصر دار
االماره کے دروازه پر پانی مانگنا اور آپ کو پانی پالئے جانے کی خبر )(٧قدامہ نے اپنے دادا زائد سے نقل کی ہے ۔شيخ
طوسی نے ان کو امام صادق عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے۔ )(٨
..............
١۔رجال کشی ،ص ، ١٢١حديث  ١٩٣؛ رجال شيخ ،ص ١٠٠رقم ٢
٢۔ رجال کشی ،ص ، ٢٠٣حديث ٣٥٨
٣۔ رجال شيخ ،ص ٣٢
٤۔ص، ١٢٩رقم ، ٢٩ط نجف
٥۔طبری ،ج، ٦ص ١١٦
٦۔ج ، ٥ص ٣٧٣
٧۔ج  ، ٥ص ٣٧٥
٨۔رجال شيخ ،ص ،٢٧٥ط نجف

١٢۔ حارث بن کعب والبی ازدی  :حارث بن کعب نے عقبہ بن سمعان  ،امام زين العابدين عليہ السالم اور فاطمہ بنت علی
عليہما السالم کے حوالے سے روايتيں نقل کرتے ہيں ۔
يہ جناب مختار کے ساتھيوں ميں تھے ،پھرکوفہ سے مدينہ منتقل ہوگئے اور وہاں پر امام عليہ السالم سے حديثيں سنيں۔شيخ
طوسی نے ان کو اپنے رجال ميں امام زين العابدين عليہ السالم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے۔ )(١
١٣۔ حارث بن حصيره ازدی :يہ عبدﷲ بن شريک عامری نہدی اور وه امام علی بن الحسين عليہما السالم کے حوالے سے
روايتيں نقل کرتے ہيں۔ ان کے بارے ميں تفصيالت گذرچکی ہے۔ شيخ طوسی نے ان کو امام زين العابدين اور امام محمد
باقر عليھما السالم کے اصحاب ميں ذکر کيا ہے۔ )(٢
١٤۔ ابو حمزه ثمالی  :ابوحمزه ثابت بن دينار ثمالی ازدی عبدﷲ ثمالی ازدی اور قاسم بن بخيت کے حوالے سے روايتيں نقل
کرتے ہيں۔ ان کی روايت شام ميں اہل حرم کی اسيری کے سلسلے ميں ہے۔ کشی نے ان کا تذکره کرتے ہوئے امام رضا عليہ
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السالم سے ايک روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا '' :ابوحمزة الثمالی فی زمانہ ،کلقمان فی زمانہ  ،و ذالک انہ خدم ار
بعةمنّا علی بن الحسين و محمد بن علی و جعفر بن محمد و بر ھة من عصر موسی بن جعفر '')(٣
ابو حمزه ،لقمان زمانہ تھے اس کا سبب يہ ہے کہ انھوں نے ہم ميں سے چار)اماموں( کو درک کيا ہے ؛ علی بن
الحسين،محمد بن علی ،جعفر بن محمد اور موسی بن جعفر کے تھوڑے سے زمانے کو درک کرنے کا شرف حاصل کيا ہے ۔
عامر بن عبدﷲ بن جذاعہ ازدی نے امام جعفر صادق عليہ ا لسالم سے نشہ آور چيزوں کے بارے ميں سوال کياآپ نے فرمايا
'' :کل مسکر حرام'' ہر مست کرنے والی چيز حرام ہے۔ عامر بن عبدﷲ نے کہا :ليکن ابو حمزه تو بعض مسکرات کو
استعمال کرتے ہيں! جب يہ خبر ابو حمزه کو ملی تو انھوں نے تہہ دل سے
..............
١۔رجال طوسی ،ص  ،٨٧ط نجف
٢۔ ص ٣٩۔ ، ١١٨ط نجف
٣۔ طبری ،ج ،٥ص ٤٦٥

توبہ کی اور کہا '' :استغفر ّ
ﷲ منہ االن و اتوب اليہ '' ميں ابھی خدا سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاه ميں توبہ کرتا
ہوں۔
ابو بصير امام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں شرفياب ہوئے تو امام عليہ السالم نے ابو حمزه ثمالی کے بارے ميں
سوال کيا۔ انھوں نے عرض کيا :ميں جب ان کو چھوڑ کے آيا تو وه مريض تھے۔ امام عليہ السالم نے فرما يا  :جب پلٹنا تو
ان کو ميرا سالم کہنا اور ان کو بتا دينا کہ وه فالں مہينے او رفالں روزوفات پائيں گے ۔
علی بن حسن بن فضال کہتے ہيں  :حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی شہادت کے تقريبا ً ايک سال بعدابو حمزه ،
زراره اور محمد بن مسلم کی وفات ايک ہی سال ميں واقع ہوئی ہے۔
نجاشی نے آپ کا تذکره کرتے ہوئے کہا ہے :يہ کوفہ کے رہنے والے اور ثقہ تھے۔ محمد بن عمر جعابی تميمی کا بيان ہے
کہ آپ مہلب بن ابو صفره کے آزاد کرده تھے۔آپ کے بيٹے منصور اور نوح سب کے سب زيد بن علی بن حسين عليھما
السالم کے ہمراه شہيدکئے گئے ۔
آپ نے امام زين العابدين  ،امام محمد باقر  ،امام جعفر صادق اور امام موسی کاظم عليہ السالم کا زمانہ ديکھا ہے اور ان تما
م ائمہ عليہم السالم سے روايتيں نقل کينہيں آپ کا شمار ہمارے نيکو کار بزرگوں اور روايت و حديث ميں معتمد و ثقہ لوگوں
ميں ہوتا ہے۔ )(١
شيخ طوسی نے فہرست )(٢اور رجال ميں آپ کو امام سجاد ) (٣امام محمد باقر ) (٤امام جعفر صادق ) (٥اور امام موسی
کاظم عليہم السالم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے۔ ذہبی نے'' ميزان االعتدال'' )(٦اور عسقالنی نے ''تہذيب '') (٧ميں آپ کا
تذکره کيا ہے۔
..............
١۔رجال نجاشی ،ص  ،٨٣ط ہند
٢۔فہرست شيخ ،ص ،٦٦ط نجف
٣۔رجال شيخ ،ص  ،٨٤ط نجف
٤۔ص ١١ ٠
٥۔ ،١٦٠ط نجف
٦۔ميزان االعتدال ،ج ،١ص ٣٦٣
٧۔تہذيب التہذيب ،ج ،٢ص ٧

يہ ہيں وه چوده  ١٤افراد جو ائمہ معصومين عليہم السالم اور ان کے اصحاب پر مشتمل ہيناور اس کتاب کی سند ميں واقع
متوفی ١١٦ھ سے يعنی اس کتاب ميں تاريخ کے
ہوئے ہيں ۔ ان کے عالوه ابو مخنف نے عون بن ابی جحيفہ سوائی کوفی
ٰ
حوالے سے روايتيں نقل کی ہيں ليکن ان سے عينی شاہدين کے عنوان سے نہيں بلکہ بعنوان مورخ روايت نقل کی ہے ۔جيسا
کہ'' تقريب التہذيب'' ميں يہی مذکورہے۔ اس مورخ نے صقعب بن زھير کے حوالے سے مدينہ سے مکہ کی طرف امام عليہ
السالم کی روانگی  ،مکہ ميں آپ کی مدت اقامت اور پھر وہاں سے کوچ ...کا تذکره کيا ہے ۔
اب ہم اسی مقام پر اپنے مقدمہ کو اس اميد کے ساتھ ختم کرتے ہيں کہ خداوند متعال ہميں توفيق عطافر مائے کہ ہم سيد
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الشہداء امام حسين بن علی عليہما السالم کی صحيح خدمت نيزان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرسکيں ۔

واقعہ کربال
ٔ

امام حسين عليہ السالم مدينہ ميں
* معاويہ کی وصيت
* معاويہ کی ہالکت
* يزيد کا خط وليد کے نام
* مروان سے مشورت
* قاصد بيعت
* امام حسين عليہ السالم مدينہ ميں
* ا بن زبير کا موقف
* امام حسين عليہ السالم کا مدينہ سے سفر
امام حسين عليہ السالم مد ينہ ميں
معاويہ کی وصيت)(١
طبری نے اپنی تاريخ ميں جلد ،٥ص ٣٢٢پراس طرح ذکر کيا ہے  :پھر  ٦٠ھ کا زمانہ آگيا ...اور اس سال معاويہ نے ان
تمام لوگوں کو باليا جو عبيد ﷲ کی ہمراہی ميں وفد کی شکل ميں يزيد کی بيعت کے لئے لوگوں کودعوت دے رہے تھے
...ان تمام لوگوں کو بال کر اس نے عہدو پيمان باندھے جسے ہشام بن محمد نے ابو مخنف کے حوالے سے ذکر کيا ہے۔ابو
مخنف کہتے ہيں کہ ہم سے عبد الملک بن نوفل بن مساحق بن عبدﷲ بن مخرمہ نے بيا ن کيا ہے کہ معاويہ جس مرض
الموت ميں ہالک ہوا اسی مرض کی حالت ميں اس نے اپنے
..............
١۔معاويہ بن صخربن حرب بن اميہ بن عبدالشمس،ہجرت سے ٢٥سال پہلے متولد ہوا۔)طبری ،ج ،٥ص (٣٢٥رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم نے مختلف جنگوں ميں اس کے باپ ابو سفيان سے جنگ کی ہے۔ آخر کار ٨ھ ميں فتح مکہ کے موقع پراپنے باپ ابو
سفيان کے ساتھ دامن اسالم ميں پناه لی اور نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے معاويہ اور اس کے باپ کو مولفة القلوب ميں شمار کيا۔
)طبری ،ج ، ٣ص  ( ٩٠عمر نے اپنے دور حکومت ميں اس کو شا م کا گورنر بناديا ۔)طبری ،ج ،٣ص (٦٠٤عثمان کے قتل تک اسی
طرح يہ گورنری پر باقی رہا ۔ عثمان کے قتل کے بعد امير المومنين علی عليہ السالم سے عثمان کے خون کا بدلہ لينے پر آماده ہوا اور
جنگ صفين ميں حضرت کے خالف ميدان جنگ ميں آگيا۔ اس جنگ و جدال اور مخالفت کا سلسلہ جاری رہايہاں تک کہ حضرت علی
االولی ٤١ھ ميں صلح ہوگئی اور
عليہ السالم شھيد ہوگئے تو اس نے امام حسن عليہ السالم سے جنگ شروع کردی ؛باآلخر جمادی
ٰ
اس سال کانام''عام الجماعة''رکھا گيا۔اس کے بعد ١٩سال ٣مہينہ يا٣مہينہ سے کچھ کم امير شام نے حکو مت کی يہاں تک کہ ٦٠ھ
ماه رجب ميناس کی موت ہوگئی۔ اس وقت معاويہ کا سن  ٨٥سال تھا ۔ اس واقعہ کوطبری نے کلبی کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ کلبی
نے اپنے والد سے نقل کيا ہے )تاريخ طبری،ج ،٥ص (٣٢٥

بيٹے يزيد )(١کو باليا اور کہا :اے ميرے بيٹے!ميں نے رنج سفر سے تجھے آسوده  ،تمام چيزوں کو تيرے لئے مہيا  ،تيرے
لئے دشمنوں کو سرنگوں ،ذليل و رسوا  ،سارے عرب کی گردن کو تيرے آگے جھکاديااور تمام چيزوں کو تيرے لئے جمع
کرديا ہے۔)(٢
..............
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١۔ ٢٨ھ ميں يزيد نے دنيا ميں جنم ليا۔ اس کی ماں کا نام ميسون بنت بجدل کلبی ہے۔معاويہ نے لوگوں کو اپنے بعديزيد کی ولی عہدی
کی بيعت کے سلسلہ ميں باليا ۔بيعت يزيد کی دعوت کا سلسلہ ٥٦ھ ميں شروع ہوا ۔اور ٥٩ھ ميں معاويہ نے وفد بھيج کر بيعت لينا
شروع کيا ۔ يزيد کی ولی عہدی کا سلسلہ ماه رجب ٦٠ھ سے شروع ہوا ۔اس وقت وه ٣٢سال کچھ مہينہ کا تھا اور ربيع االول کی
١٤تاريخ کو ٦٤ھميں مقام حوارين ميں فی النار ہوا ۔)طبری ،ج، ٥ص  ( ٤٩٩اس طرح اس کی مدت حکومت ٣سال  ٨مہينہ  ١٤دن
ہوئی اور کل حيات ٣٦سال ہوئی ۔
آئنده گفتگو ميں يہ بات آ ئے گی کہ باپ کی موت کے وقت يزيد وہاں موجود تھا۔ اس کے وجود کی موافقت سبط بن جوزی نے'' تذکرة
خواص االمة ''،ص٢٣٥پر کی ہے ليکن شيخ صدوق نے اپنی'' امالی'' ميں امام زين العابدين عليہ السالم کے حوالے سے نقل کيا ہے
متوفی٣١٤ھکے حوالے سے نقل کيا ہے کہ وه موجود تھا ليکن
اور اسی کو خوارزمی نے اپنے مقتل کے ص١٧٧پر ''اعثم کوفی''
ٰ
پھر شکار کے لئے چال گيا اورتين دنوں کے بعد واپس آيا تو محل ميں داخل ہوگيا اور پھر ٣دن کے بعد باہرنکال ۔ ممکن ہے کہ ايسا ہی
ہو ليکن يہ بھی ممکن ہے کہ معاويہ نے دووصيتيں کی ہو ں  ،پہلی يزيد کی موجودگی ميں اوردوسری يزيد کی غير موجودگی ميناور
يہ وصيتيں دو لوگوں کے واسطے سے ہيں جن کا ذکر بعد ميں آئے گا ،يہی وجہ ہے کہ دونوں وصيتوں ميں اختالف ہے ۔
٢۔ يہ کام معاويہ نے  ١٠سال ميں کيا ہے ،جس کی ابتدائ ٥٠ھسے ہوئی اور اس کے مرگ پر تمام ہوئی ہے ۔طبری نے اس کے سبب
کو ج ،٥ص  ٣٠١پر ذکر کيا ہے :مغيره بن شعبہ  ٤٩ھ ميں طاعون کے خوف سے بھاگ کر کوفہ سے معاويہ کے پاس پہنچا
)٤١ہجری يعنی عام الجماعةہی کے زمانے سے مغيره کوفہ کا گورنر تھا (اور معاويہ سے اپنی ناتوانی کا تذکره کرتے ہوئے چاہا کہ
اسے دوباره کوفہ جانے سے معاف رکھا جائے معاويہ نے اسکے عذر کو قبول کرليااور سعيدبن عاص کو اس کی جگہ پر کوفہ
کاگورنر بنا کر بھيجنے کا اراده کرليا ۔ اس واقعہ نے مغيره کی حسد کی چنگاری کو آتش فشاں ميں تبديل کرديا لہٰ ذا وه فوراً يزيد کے
پاس آيا اور ولی عہدی کے عنوان سے يزيد کی بيعت کا سلسلہ چھيﮍا ۔اس بات کو يزيد نے اپنے باپ تک پہنچايا تو اس پر معاويہ نے
مغيره کو کوفہ لوٹا ديااور حکم ديا کہ لوگوں سے يزيد کے لئے بيعت لے۔ اس طرح مغيره کوفہ لوٹا اور يزيد کی بيعت کے سلسلہ ميں
کام کرنے لگا اور وفد کی شکل ميں گروه گروه بنا کرلوگوں کو معاويہ کے پاس بھيجنے لگا ۔
اس کے بعد معاويہ نے ايک خط زياد بن سميہ کو اس عنوان سے لکھا ) اس زمانے ميں زياد معاويہ کی طرف سے بصره کا گورنر تھا
جس کی ابتدا ء ٤٥ھ سے ہوئی ( کہ وه اس امر ميں مشوره چاہتاہے۔ زياد نے عبيد بن کعب نميری ازدی کو معاويہ کے پاس
روانہ کيا اور اس تک يہ پيغام پہنچايا کہ زياد يہ سمجھتا ہے کہ يزيد کچھ دنوں کے لئے اپنی ايسی رنگينيوں سے دست بردارہوجائے
جو لوگوں کو انتقام لينے پر مجبور کرديتی ہيں تاکہ گورنروں کو يزيد کی ولی عہدی کی بيعت لينے ميں آسانی ہو ...پھر ٥ ٣ھماه
مبارک رمضان ميں زياد بن سميہ فی النار ہوا۔اس وقت وه کوفہ اور بصره دونوں کا گورنر تھا۔٥٦ھ ماه رجب ميں معاويہ نے عمره کا
پروگرام بنايا اوروہاں پہنچ کر اس نے يزيد کی ولی عہدی کا اعالن کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی بيعت کی دعوت دينے لگا ۔ اس
پرسعيد بن عثمان سامنے آيا اور اس نے اس کی بﮍی مخالفت کی تو يزيد کی سفارش پرمعاويہ نے اسے خراسان کا گورنر بناديا۔ اس
کے بعد ٥٤ھ سے معاويہ کا نمک خوار مروان جو اس وقت سے ليکر آج تک مدينہ کا گورنرتھا معاويہ کے سامنے آيا اوربہت مخالفت
کی تو معاويہ نے اسے خوب پھٹکارااور ٥٧ھ ميں اسے گورنری سے معزول کرديا۔ طبری نے اس واقعہ کو اسی طرح لکھا ہے۔
مالحظہ ہو ج ،٥ص ٣٠٩۔ مسعودی نے اپنی کتاب کی تيسری جلد کے٣٨ويں صفحہ پر مروان کی مخالفت کا مفصل تذکره کيا
ہے۔عبيدﷲ بن زيادجو ٥٥ھسے بصره کا گورنر تھا اس نے  ٦٠ھ ميں ايک وفد شام کی طرف روانہ کيا تاکہ وه معاويہ کے سامنے
يزيد کی بيعت کرے۔ )طبری ،ج  ،٥ص (٣٢٢

مجھکو اس حکومت کے سلسلے ميں جو ميں نے تيرے لئے استوار کی ہے قريش کے چار افرادسے خوف ہے :
١۔حسين بن علی )٢(١۔ عبد ﷲ بن عمر)(٢
..............
١۔ امام حسين عليہ السالم نے ماه شعبان ٤ھ ميں اس دار فانی ميں آنکھيں کھوليں۔)طبری ،ج ، ٣ص (٥٥٥اس طرح آپ نے ٦سال
اپنے جد رسول خداصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس کے بعد  ٣٠سال اپنے والد امير المومنين عليہ السالم کے
ساتھ زندگی گزاری ۔  ٣٠سال کے سن ميں عثمان کی خالفت کے زمانے ميں اپنے بھائی امام حسن عليہ السالم ،حذيفہ بن يمانی ،
عبدﷲ بن عباس اور اصحاب کے ايک گروه کے ہمراه سعيد بن عاص کی سربراہی ميں خراسان کی جنگ ميں شرکت فرمائی۔ ) طبری
،جلد، ٤ص ( ٢٦٩امام علی عليہ السالم کی شہادت کے بعد  ١٠سال اپنے بھائی امام حسن کے ہمراه ان کی خوشی و غم ميں شريک
رہے ۔يہی ١٠سال امام حسن عليہ السال م کی امامت کی مدت ہے جو معاويہ کا بھی زمانہ ہے ،يہاں تک کہ وه ہالک ہوگيا اور آپ١٠
محرم ٦١ھبروزجمعہ شہيد کردئے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ٥٦سال ٦مہينے تھی۔
٢۔عثمان کے بعد حضرت علی عليہ السالم کی بيعت نہ کرنے والوں ميں سے ايک يہ بھی ہيں۔ بيعت نہ کرنے پرحضرت علی عليہ
سيی ء الخلق صغيراً و کبيراً'')طبری ،ج ، ٤ص  ( ٤٢٨تمہاری خلقت ہی خراب ہے چھوٹے رہو
السالم نے ابن عمر سے کہا '':انک لَ َ
يا بﮍے ہوجائو ۔دوسری جگہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمايا  '':لوالمااعرف من سوء خلقک صغيراً و کبيراً الٔنکرتنی'' ) طبری ،ج ،٤
ص ( ٤٣٦اگر مجھے تمہار ی بری خلقت کی معرفت نہ ہوتی تو بھی تم ميری مخالفت کرتے ؛ليکن حفصہ نے اپنے بھائی عبدﷲ
کوعائشہ کی ہمراہی سے روک ديا ۔) طبری ،ج  ،٤ص  (٤٥١اسی طرح حضرت علی عليہ السالم کے خالف طلحہ و زبير کے قيام کی
درخواست کا جواب دينے سے بھی حفصہ نے عبدﷲ بن عمر کو روک ديا۔ ) طبری ،ج ، ٤ص ( ٤٦٠عبد ﷲ بن عمر
ابو موسی اشعری کا داماد تھا  ،جب جنگ صفين ميں ابو موسی کو َحکَم کے لئے منتخب کيا گيا تو ابو موسی نے اس کو )عبد ﷲ بن
عمر( باليا اور اس کے ساتھ ايک جماعت کو دعوت دی ۔ عمروعاص نے اسے خالفت کی دعوت دی ليکن اس نے قبول نہيں کيا۔جب
مرحلہ معاويہ تک پہنچ گياتو يہ معاويہ کے پاس چال گيا ) طبری ،ج ،٥ص  ( ٥٨اس نے اگر چہ يزيد کی بيعت نہيں کی تھی ليکن امام
حسين عليہ السالم کی شہادت کے بعدا س نے اپنے داماد مختارکی آزادی کے لئے يزيد کو ايک خط لکھا اور يزيد نے بھی اس کی
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درخواست کو رد نہيں کيا۔ شايد اس کے بعد اس نے يزيد کی بيعت کی ہے۔ ) طبری ،ج،٥ص  (٥٧١مسعودی کا بيان ہے کہ اس کے بعد
اس نے وليد کے ہاتھوں پر يزيد کے لئے اور حجاج کے ہاتھوں پر مروان کے لئے بيعت کی ہے۔ )مروج الذہب ،ج ،٢ص(٣١٦

٣۔ عبدﷲ بن زبير)٤(١۔عبد الرحمن بن ابی بکر )(٢
ان ميں سے عبد ﷲ بن عمر وه ہے جسے عبادت نے تھکا ديا ہے؛ اگر وه تنہا ره جا ئے گا تو بيعت کر لے گا ،ليکن حسين
بن علی وه ہيں کہ اگر اہل عراق ان کو دعوت ديں گے تو وه قيام کر يں گے؛ )(٣اگر وه
..............
١۔عبد ﷲ بن زبيرپہلی يا دوسری ہجری مينمتولد ہوا۔جب عثمان کا گھر اؤ ہوا تھا تو اسی نے عثمان کی مدد کی يہاں تک کہ خود
مجروح ہوگيا ۔ ) طبری ،ج ،٤ص  (٣٨٢يہ کا م اس نے اپنے باپ زبير کے حکم پر انجام ديا تھا ۔)طبری ،ج،٤ص (٣٨٥اور عثمان نے
زبير سے اس کے سلسلہ ميں ايک وصيت کی تھی۔ )طبری ،ج،٤ص (٤٥١يہ اپنے باپ کے ساتھ جنگ جمل ميں شريک تھا۔اور اس کو
حق کی طرف پلٹنے اور تو بہ کر نے سے روکا تھا۔ )طبری ،ج،٤ص  ( ٥٠٢عائشہ نے اسے بصره کے بيت المال کا امير بنا يا تھاکيو
نکہ يہ عائشہ کا مادری بھا ئی تھا جس کا نام''ام رومان'' تھا )ج،٤ص (٣٧٥پھر يہ زخمی ہوا اور وہا ں سے بھاگ نکال پھرٹھيک
ہوگيا ۔)ج،٤ص (٥٠٩حضرت علی عليہ السالم نے اسے'' برائيوں کے فرزند'' کے نام سے ياد کيا ہے۔ )ج،٤ص (٥٠٩يہ معاويہ کے
ساتھ تھا تو معاويہ نے عمر وعاص کے ہمراه اسے محمدبن ابی بکر سے جنگ کے لئے بھيجا ۔جب عمروعاص نے محمد کو قتل کر
نے کا اراده کيا تو اس نے محمد کے سلسلے ميں سفارش کی ليکن معاويہ نے اس کی سفارش قبول نہيں کی )طبری ،ج ،٥ص (١٠٤
امام حسين عليہ السالم کی شہادت کے بعد يہ مکہ نکل گيا )طبری ،ج،٥ص  (٤٧٤اور  ١٢سال تک وہاں ان لو گوں سے لﮍتا رہا يہاں
تک کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے ميں جمادی االولی  ٧٣ھميں حجاج نے اس کو قتل کر ديا۔)ج، ٦ص  ( ١٨٧اس کے ايک سال
قبل اس کا بھا ئی مصعب'' انبار'' نامی جگہ پر قتل ہوا جس کی طرف خود عبدالملک نے اقدام کيا تھا۔
٢۔ اسد ا لغابہ ميں ہے کہ عبدالرحمن بن ابی بکر يزيد کی بيعت کے مطالبہ سے پہلے ہی مدينہ سے نکل گئے تھے اور حبشی نامی
جگہ پر وفات ہو چکی تھی جو مکہ سے  ١٠ميل کے فاصلہ پر ہے۔ يہ واقعہ  ٥٥ھ کا ہے لہٰ ذا يہ بات معاويہ کی وصيت سے يہ موا
فقت نہيں رکھتی ہے ،وﷲ اعلم ۔
٣۔ اس کا اندازه اس سے ہو تا ہے جيسا کہ يعقوبی نے روايت کی ہے کہ اہل عراق نے امام عليہ السالم کو اس وقت خط لکھا جب آپ
مدينہ ميں تھے اور امام حسن عليہ السالم شہيد ہو چکے تھے۔ اس خط مينتحرير تھا کہ وه لوگ امام عليہ السالم کے حق کے لئے قيام
کے منتظر ہيں۔ جب معاويہ نے يہ سنا تو اس پر اس نے امام عليہ السالم کی مذمت کرنے کی کو شش کی ۔ امام عليہ السالم نے اس کی
تکذيب کی اور اس کو خاموش کرديا ۔

خروج کريں تو ان سے جنگ کر کے ان پر فتح حاصل کر نا ليکن ان کے قتل سے درگذر کرنا اور گزشتہ سياست پر عمل
کرنا )  (١کيونکہ ان سے رشتہ داری بھی ہے اور ان کا حق بھی بزرگ ہے ۔اور جہاں تک ابوبکر کے بيٹے کی بات ہے تو
اس کی رائے وہی ہو گی جو اس کے حاشيہ نشينوں کا مطمح نظر ہو گا۔ اس کا ہم وغم فقط عورتيں اور لہوو لعب ہے؛ ليکن
جوشير کی طرح تمہاری گھات ميں لگا ہے اور لو مﮍی کی طرح تجھ کو موقع ملتے ہی فريب دينا چاہتاہے اور اگر فر صت
مل جائے تو تجھ پر حملہ کردے وه ابن زبير ہے ؛ اگر اس نے تيرے ساتھ ايسا کيا تو اسے ٹکﮍے ٹکﮍے کر دينا ۔)(٢
معاويہ کی ہال کت
 ٦٠ھ ميں معاويہ واصل جہنم ہوا ) (٣معاويہ کی موت کے بعد ضحاک بن قيس فہری )(٤اپنے ہاتھوں ميں معاويہ کا کفن
لپيٹے باہر نکال اور منبر پر گيا۔ خدا کی حمد و ثنا کی اور اس طرح کہنے لگا  :بيشک معاويہ قوم عرب کی تکيہ گا ه تھے۔
ان کی شمشير براں کے ذريعہ خدا نے فتنوں کو ٹاال،بندوں پر حکومت عطا کی اور ملکوں پر فتح و ظفر عنايت فرمائی۔ اب
وه مر چکے ہيں اور يہ ان کا کفن ہے ہم اس ميں ان کو لپيٹ کر قبر ميں لٹاديں
..............
١۔يہ بات پو شيده نہيں رہنی چا ہئے کہ امير شام نے يہ کہا تھا کہ'' فان خرج عليک فظفرت '' ،يعنی اگر وه خروج کريں تو ان کے
ساتھ فتح وظفر تک لﮍتے رہنا ليکن قتل نہ کر نا۔ اس طرح وه دو خوبيوں کو جمع کر نا چاہتا تھا؛ ايک فتح وظفر دوسرے انتقام نہ لينا
۔اس مطلب پر معاويہ کا وه خط داللت کر تا ہے جو اس نے امام حسين عليہ السالم سے جنگ کرنے کے سلسلے ميں لکھا تھا اور اپنے
غالم سر جون رومی کے پاس امانت کے طور پر رکھو ايا تھا؛ جس ميں اس نے يہ لکھا تھا کہ اگر عراق ميں حاالت خراب ہونے لگيں
تو فوراًابن زياد کو وہاں بھيج دينا؛ جيسا کہ آئنده اس کی روداد بيان ہو گی ۔
٢۔اس کی روايت خوارزمی نے اپنی کتاب کے ص ١٧٥پر کچھ اضافے کے ساتھ کی ہے ۔
٣۔ طبری ،ج ،٥ص ٣٢٤پر ہشام بن محمد کا بيان ہے اور ص ٣٣٨۔ پر ہشام بن محمد ابو مخنف سے نقل کرتے ہيں کہ ماه رجب  ٦٠ھ
ميں يزيد نے حکو مت کی باگ ڈور سنبھالی ۔
٤۔ ضحاک بن قيس فہری جنگ صفين ميں معاويہ کے ہمرا ه تھا۔ وہاں معاويہ نے اسے پياده يا قلب لشکر کا سر برا ه بنا يا تھا۔ اس
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کے بعد اپنی حکومت ميں جزيره'' حران'' کا والی بنايا ۔وہاں پر عثمان کے چاہنے والے کوفہ وبصره سے اس کے ارد گرد جمع ہونے
لگے۔ اس پر علی عليہ السالم نے اس کی طرف مالک اشتر نخعی کو روانہ کيا اور ٣٦ھ ميں جناب مالک اشتر نے اس سے جنگ کی
،پھر
معاويہ نے دمشق ميں اسے اپنی پولس کی سربراہی پر مقرر کرديايہاں تک کہ ٥٥ھميں جب يزيد کی ولی عہدی کی بيعت لينے کا اراده
کيا تو اسے کوفہ بھيج ديا ۔پھر ٥٨ھ ميں اسے کوفہ سے واپس بال کر دوباره پولس کا سربراه بنا ديا ٦٠ھتک وه اس عہدے پرمقرر
رہا يہاں تک کہ بصره سے عبيدﷲ بن زياد کا ايک گروه وفد کی شکل ميں وہاں پہنچا اور معاويہ نے ان لوگوں سے اپنے بيٹے يزيد
کی بيعت لی ۔) مسعودی ،ج،٢ص(٣٢٨
ان واقعات کی طبيعی مسير سے يہ اندازه ہوتا ہے کہ يہ ملعون اس وقت تک اپنے منصب پر باقی تھا جب آل محمد کا قافلہ شام پہنچا
ہے۔ ٦٤ھ ميں معاويہ بن يزيد مر گيا توپہلے ضحاک نے لوگوں کو اپنی طرف باليا پھر لوگوں کو ابن زبير کی طرف دعوت دی يہاں
تک کہ جب مروان مدينے سے اور عبيد ﷲ بن زياد عراق سے شام پہونچے تو ابن زياد نے مروان کو خالفت کی اللچ دالئی لہٰ ذا مروان
نے لوگوں کو اپنی طرف باليا اور لوگوں نے مروان کی بيعت کر لی ،اس پر ضحاک دمشق ميں متحصن ہوگيا پھر وہا ں سے نکل کر
مقام ''مرج راھط'') دمشق سے چند ميل کے فاصلہ (پر مروان سے جنگ پر آماده ہوگيا۔  ٢٠دنوں تک يہ جنگ چلتی رہی۔ آخر کار
ضحاک کے ساتھی بھاگ کھﮍے ہوے اوروه خود ماراگيا۔ اس کا سرماه محرم ٦٤ھيا ٦٥ھميں مروان کے پاس اليا گيا۔ )طبری ،ج
،٥ص (٥٣٥،٥٤٤يہ شخص اتنا ملعون تھا کہ امير المومنين علی عليہ السالم ہر نماز کے قنوت ميں اس پر لعنت بھيجا کرتے
ےن ،ص (٦٢
تھے۔)طبری ،ج ،٥ص ٧١ووقعةصف ّ

گے اوران کو ان کے عمل کے ساتھ وہاں چھوڑ ديں گے۔ تم ميں سے جو ان کی تشييع جنازه مينشرکت کرناچاہتا ہے وه ظہر
کے وقت آجائے  ،اس کے بعداس نے نامہ برکے ذريعہ يزيد کے پاس معاويہ کی بيماری کی خبر بھجوائی۔)(١
..............
١۔طبری نے وصيت کو اسی طرح نامہ بر کے حوالے سے لکھا ہے کہ نامہ بر يزيد تک پہنچا ليکن يزيد نے کب سفر کيا اور کہاں
)متوفی ١٥٧ھ(سے اس طرح روايت نقل کی ہے
غائب تھا اس کا کوئی ذکر نہيں کيا۔ طبری نے ہشام سے اور اس نے عوانہ بن حکم
ٰ
کہ يزيد غائب تھا تو معاويہ نے ضحاک بن قيس جو اس وقت اس کی پولس کا سربراه تھا اور مسلم بن عقبہ مری جس نے مدينہ ميں
واقعہ حره کے موقع پر يزيد کے لشکر کی سربراہی کی تھی  ،کو باليا اور ان دونوں سے وصيت کی اور کہا  :تم دونوں يزيد تک ميری
يہ وصيت پہنچادينا۔
وصيت کی يہ روايت ابومخنف کی روايت سے کچھ مختلف ہے۔ بطور نمونہ ) الف ( ابو مخنف کی روايت ميں چار افراد کا تذکره ہے جن
سے معاويہ کو خوف تھا کہ وه يزيد کی مخالفت کريں گے جن ميں سے ايک عبدالرحمن بن ابی بکر ہے ليکن اس روايت ميں مذکوره
شخص کا کو ئی تذکره نہيں ہے۔ )ب(ابومخنف کی روايت ميں ہے کہ معاويہ نے کہا کہ امام حسين عليہ السالم سے عفو وگذشت سے
کام لينا ليکن اس روايت ميں ہے کہ اميد ہے کہ خدا ان کو کوفيونکے لشکر سے بچائے جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کيا اور بھائی
کوتنہا چھوڑ ديا۔ )ج( ابومخنف کی روايت ميں ہے کہ ابن زبير کو ٹکﮍے ٹکﮍے کردينا ليکن اس روايت ميں صلح کی وصيت ہے اور
قريش کے خون سے آ غشتہ نہ ہونے کا تذکره ہے۔يزيد کا وليد کو خط لکھ کر لوگوں کا نام پيش کرنا اور اس ميں ابن ابی بکر کا تذ
کره نہ کرنا اس روايت کی تائيد کرتاہے۔ اسی طرح سر جون رومی کے پاس محفوظ خط ميں معاويہ کا ابن زياد کو عراق کے حاکم
بنانے کی وصيت کرنا بھی اس روايت کی تائيد کرتی ہے ۔
اب رہا سوال کہ يزيد کہانغائب تھا تو طبری نے علی بن محمد سے )ج،٥ص( ١٠پر روايت کی ہے کہ يزيد مقام ''حوارين''پر تھا ۔
خوارزمی نے) ص(١٧٧پر ابن اعثم کے حوالے سے ذکر کيا ہے کہ يزيد اس دن وصيت کے بعد شکار کے لئے نکل گيا تھا۔ اس طرح
وصيت کے وقت حاضر ہونے اور موت کے وقت غائب رہنے کا فلسفہ سمجھ ميں آتاہے ۔

خط کو پﮍھ کر يزيد نے يہ کہا :
جاء البريد بقرطاس يخب بہ
فاوجس القلب من قرطاسہ فزعا
قلنا لک الويل ما ذافی کتابکم؟
کأ ّن اغبرمن ا ر کانھا ا نقطعا
من ال تزل نفسہ توفی علی شرف
توشک مقاليد تلک النفس ان تقعا
لماانتھيناوباب الدارمنصفق
وصوت رملہ ريع القلب فانصدعا )(١
نامہ بر شتاباں خط لے کر آيا ،جس کی وجہ سے دل بيتاب اور ہراساں ہوگيا ،ميں نے اس سے کہا وائے ہو تجھ پر تيرے اس
خط ميں کيا پيغام ہے ،گويا زمين اپنے ارکان سے جدا ہو گئی ہے ،اس نے کہا حقيقت يہ ہے کہ خليفہ بستر عاللت پر ہيں ،يہ
سن کر ميں نے کہا:جس کی حيات شرافت و درستی سے عجين ہے قريب ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہوجائے ،جب
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پہنچاتو گھر کا دروازه بند تھا اور دل رملہ کے نالہ و شيوان سے پھٹنے لگا ۔
يزيد کا خط وليد کے نام
يزيد نے ماه رجب مينحکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ اس وقت مدينہ کا حاکم وليد بن عتبہ بن ابو سفيان(٢) ،مکہ کا حاکم عمر
بن سعيد بن عاص (٣)،کوفہ) (٤کا حاکم نعمان بن بشير انصاری (٥)،اور بصره کا گورنر عبيد ﷲ بن زياد )(٦تھا۔
..............
١۔طبری ،ج،٥ص ٣٢٧۔يہ روايت ہشام بن محمد سے ابی مخنف کے حوالے سے نقل ہوئی ہے کہ ابو مخنف نے کہا کہ مجھ سے عبد
الملک بن نوفل بن مساحق بن عبدﷲ بن مخرمہ نے روايت کی ہے کہ اسی نے کہا  '':لما مات معاويہ خرج ''...جب معاويہ کو موت آئی
تو وه نکال ...
٢۔ ٥٨ھ ميں يہ معاويہ کی طرف سے مدينہ کا حاکم مقرر ہوا ۔)طبری ،ج ، ٥ص  ( ٣٠٩جب اس نے امام حسين عليہ السالم کے
سلسلے ميں سستی کا مظاہره کيا تو يزيد نے اس سال اسے معزول کر کے عمر وبن سعيد اشدق کو مدينہ کا حاکم بنا ديا۔)طبری ،ج
،٥ص  (٣٤٣اس کا باپ عتبہ صفين ميں معاويہ کے لشکر کے ساتھ تھا اور اس کے دادا کو حضر ت علی عليہ السالم نے فی النار کيا
تھا ۔)وقعہ صفين ،ص  ( ١٧آخری موضوع جو تاريخ طبری ميناس شخص کے سلسلے ميں نظر آتا ہے وه يہ ہے کہ يزيد کی ہال کت
کے بعد ضحاک نے لوگوں کو ابن زبير کی بيعت کے لئے بال يا تو وليد نے اسے گا لياں ديں جس پر ضحاک نے اس کو قيد کرديا۔
)طبری ،ج،٥ص (٥٣٣تتمتہ المنتھی کے ص ٤٩پر محدث قمی فرماتے ہيں کہ معاويہ بن يزيد بن معاويہ کے جنازه پر نماز پﮍھتے
وقت وليد پر حملہ کيا گيا اور اسی حملہ ميں وه مرگيا ۔
٣۔ماه رمضان ٦٠ھ ميں يزيد نے اسے مدينہ کا گورنر بنا يا پھر مو سم حج کی سر براہی بھی اسی کے سپرد کی۔ اس نے ٦٠ھ ميں حج
انجام ديا ۔يہ مطلب اس روايت کی تا ييد کرتا ہے جس ميں اس طرح بيان ہو اہے  '' :ان يزيد اوصاه بالفتک بالحسين اينما وجد ولو کان
متعلقا با ستا ر الکعبہ'' يزيد نے اپنے اس پليد عنصر کو حکم ديا کہ حسين کو جہاں پاؤ قتل کر دو چاہے وه خانہ کعبہ کے پر ده سے
کيوں نہ لپٹے ہوں۔
خالد بن معاويہ بن يزيد )جو مروان بن حکم کے بعد حاکم بناتھا( کے بعد عمروبن سعيد اموی۔ حکمرانی کے لئے نا مزد ہوا ۔ .بيعت کے
مراسم مقام ''جو الن''ميں اداکئے گئے جو دمشق اوراردن کے درميان ہے۔بيعت کا يہ جشن ٤يا  ٥ذی قعده  ٦٤ھ چہار شنبہ يا پنجشنبہ
کے دن منايا گيا۔ يہ واقعہ معاويہ بن يزيد کی ہال کت کے بعد ہوا اور اسی دن سے دمشق کی حکو مت عمروبن سعيد کے ہا تھو ں ميں
آگئی ۔
پھر جب ضحاک بن قيس فہری دمشق سے ان لوگوں کی طرف نکال تا کہ لوگوں کو اپنی طرف يا ابن زبير کی طرف دعوت دے اور
مروان نے اراده کيا کہ اس سے نبرد آزمائی کرے تو عمروبن سعيد ميمنہ پر تھا )طبری ،ج،٥ص  (٢٢٧پھر اس نے مروان کے لئے
مصر کو فتح کيا اور مصعب بن زبير سے فلسطين ميں جنگ کی يہاں تک کہ اسے ہزيمت کا سامنا کرنا پﮍا۔)طبری ،ج،٥ص ( ٥٤٠وہاں
قبيلہ بنی کالب
سے لوٹ کر جب يہ مروان کے پاس آيا تو مروان کو معلوم ہوا کہ حسان بن بجدل کلبی جو يزيد بن معاويہ کا ماموناور ٔ
کا بزرگ تھا)يہ وہی شخص ہے جس نے لوگوں کو مروان کی بيعت کے لئے برا نگيختہ کيا تو لوگوں نے اس کی بيعت کی ( اس نے
خود جا کر لوگوں سے عمروبن سعيد کے لئے بيعت لی ۔يہ خبر سنتے ہی مروان نے حسان کو بال يا اور جو بايتں اس تک پہنچی تھيں
اس سے با خبر کرايا تو حسان نے انکار کر تے ہوئے کہا  '':انا اکفيک عمرواً ''ميں عمرو کے لئے تنہا ہی کا فی ہوں  .پھر جب رات
کے وقت لوگ جمع ہوئے تو وه تقرير کے لئے اٹھا اور لوگوں کو مروان کے بعد عبد الملک کی بيعت کے لئے دعوت دی۔ اس پر
لوگوں نے اس کی بيعت کی۔ ٦٩ھ يا  ٧٠ھيا ٧١ھ ميں عبدالملک بن مروان زفر بن حارث کالبی سے جنگ کے اراده سے باہر نکال يا
ديرجا ثليق کی طرف گيا تاکہ مصعب بن زبير سے جنگ کرے اور دمشق ميں اپنا جانشين عبد الرحمن ثقفی کو بنا يا تو اشدق نے
عبدالملک سے کہا  '':انک خارج الی العراق فاجعل لی ہذا اال مرمن بعدک '' آپ عراق جا رہے ہيں لہٰ ذا اپنی جگہ پر مجھے جا نشين
بناديجئے ۔اس کے بعد اشدق دمشق پہنچا تو ثقفی وہا ں سے بھاگ گيا ،پھر جب عبدالملک دمشق پہنچا تو اس نے صلح کرائی اس کے
بعد وه دمشق ميں داخل ہوا پھر اسی نے راتوں رات اپنے ہی محل ميں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرديا ۔ )طبری ،ج،٥ص ١٤٠۔
 (١٤٨اس کا باپ سعيد بن عاص وہی ہے جو عثمان کے دور حکومت ميں کوفہ کا گورنر تھا اور شراب پيتا تا  ،اہل کوفہ نے اس کی
عثمان سے شکايت کی ليکن اسکے باوجودبھی وه شراب نوشی کی عادت سے باز نہيں آيا لہٰ ذا امير المومنين علی عليہ السالم نے اس
پر حد جاری کی ۔
مجمع الزوايد ،ج  ،٥ص  ٦٤٠پر ابن حجر ہيثمی نے اور تطہير الجنان ميں لکھا ہے کہ ابو ہر يره نے کہا  :ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ
عليہ وآلہ کو کہتے سنا ہے  '':لير فعن علی منبری جبارمن جبا برة بنی اميہ فيسيل رعافة'' بنی اميہ کے ظالم وجابر حکمرانوں
ميں سے ايک جبار کی نکسير ميرے منبر پر پھو ٹے گی اور اس کا خون جاری ہوگا ۔ .پيغمبر اسالم کی يہ پيشين گوئی عمروبن سعيد
کے سلسلے ميں سچی ثابت ہوئی کيو نکہ اس کی نکسير اس وقت پھو ٹی جب نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ کے منبر پر بيٹھا تھا يہاں تک کہ
اس کا خون جاری ہونے لگا ۔
٤۔ ''جلو ال ئ'' ميں مسلمانوں کو کا ميابی ملنے کے بعد سپہ ساال ر لشکر سعد بن ابی وقاص نے عمر کو خط لکھا جس کا .عمر نے
اس طرح جواب ديا  '' :ابھی وہيں رہو اور لوگوں کی بات نہ سنو اوراسے مسلمانوں کے لئے دار ہجرت اور منزل جہاد قرار دو! ''
توسعد نے مقام ''انبار'' پر پﮍائو ڈاال ليکن وہاں فوج شديد بخار ميں گر فتارہو گئی تو سعد نے خط لکھ کر عمر کو با خبر کيا؛عمر نے
سعد کو يہ جواب ديا  :عرب کے لئے وہی زمين مناسب ہے جہاں اونٹ اور بکرياں آرام سے ره سکينلہٰ ذا ايسی جگہ ديکھو جو دريا
کے کنا رے ہو اور وہيں پﮍائوڈال دو ۔سعد وہاں سے چل کر کوفہ پہنچے) ،طبری ،ج،٣ص  ( ٥٧٩کوفہ کے معنی ريتيلی اور پتھر يلی
زمين ہے ) طبری ،ج،٣ص  (٦١٩جہاں فقط سرخ ريت ہوتی ہے اسے ''سہلہ '' کہتے ہيں اور جہاں يہ دونوں چيز يں ملی ہوں اسے
''کوفہ '' کہتے ہيں۔ )طبری ،ج ،٤ص  ( ٤١کوفہ ميں  ٣دير تھے  :دير حرقہ  ،دير ام عمرو اور دير سلسلہ۔)طبری ،ج،٤ص (٤١ان
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مسلمانوں نے محرم  ١٧ھ ميں نرکل اور بانس سے مکان تيار کيا ليکن کچھ دنوں کے بعد شوال کے مہينہ ميں ايک بھيانک آگ نے
سارے کوفہ کو اپنی لپيٹ ميں لے ليا جسکی وجہ سے  ٨٠سائبان نذر آتش ہو گئے اور تمام نرکل اور بانس کے بنے ہوئے مکان جل
گئے۔ اس حالت کو ديکھ کر سعد نے ايک آدمی کو عمر کے پاس بھيجا تا کہ وه اس بات کی اجازت لے کر آئے کہ يہاں اينٹ کے
مکانات تعمير ہو سکيں ۔ عمر نے کہا  :اسے انجام دو ليکن خيال رہے کہ ہر گھر ميں  ٣کمروں سے زياده نہ ہوں اور اس سلسلے ميں
کو ئی زياده روی نہ ہو ۔اس وقت گھروں کی تعمير کا ذمہ دار ابوالھياج تھا ،لہٰ ذا سعد نے عمر کے بتائے ہوئے نقشہ کو اس کے
سامنے پيش کيا اور درخواست کی کہ اس روش کے مکا نات تعمير کرائے۔ اس طرح اس شہر کی تعمير نو کا آغاز ہوا جس کا نام کو فہ
ہے ۔ عمر نے اپنے نقشہ ميں لکھا تھا کہ اصلی شاہراه  ٤٠ذراع ہو اور اس کے اطراف کی سﮍ کيں اہميت کے اعتبار سے  ٢٠اور ٣٠
ذراع ہوں۔ اسی طرح گلياں  ٧ميٹر ہوں  ،لہٰ ذ ا انجينير وں کی ايک کميٹی نے بيٹھ کر مشوره کر نے کے بعد کام شروع کيا ۔ ابو الہياج
نے سب کے ذمہ کا م تقسم کر ديا سب سے پہلے جو چيز کو فہ ميں بنائی گئی وه مسجد ہے۔مسجد کے اطراف ميں بازار بنايا گيا جس
ميں کھجور اور صابون بيچنے والے رہنے لگے اس کے بعد ايک بہترين تير انداز درميان سے اٹھا اور اس نے داہنی طرف  ،آگے اور
پيچھے تير پھينکا اور حکم ديا کہ جو چاہے تير کے گرنے کی جگہ کے آگے سے اپنے اپنے گھر بنالے اور مسجد کے آگے ايک
ٰ
کسری سے اليا گيا تھا۔ اس کی چھت روميوں کے کنيسہ جيسی تھی۔ بيچ ميں ايک خندق
سائبان بنايا گيا جو سنگ مرمر کا تھا اور
کھودی گئی تا کہ مکان بنانے ميں آگے پيچھے نہ کر سکيں ۔ سعد کے لئے ايک ايسا گھر بنايا گيا جس کا ايک راستہ دوسوذراع کا
بنايا گيا جو نقيبوں کے لئے تھا جس ميں بيت المال بنائے گئے۔ يہی قصر کوفہ کہا جا تا ہے جسے ''روز بہ ''نے مقام ''حيرة'' سے
اينٹيں ال کر کسری جيسی عمارت بنائی تھی۔ )طبری ،ج، ٤ص ٤٤۔ ( ٤٥سعد نے اس محل ميں سکونت اختيار کی؛ جو محراب مسجد
سے متصل تھا اور اسی ميں بيت المال رکھا اور اس پر ايک نقيب )نگراں( کو معين کيا جو لوگوں سے اموال ليتا تھا۔ ان تمام مطالب
کی روداد سعد نے عمر تک پہنچائی ۔اس کے بعد مسجد کو منتقل کيا گيا اور
اس کی عمارت کو قصر کی اينٹوں کو توڑ کر بنايا گيا جو مقام ''حيرة ''ميں کسری کی طرح تھا اور قصر کے آخر ميں قبلہ کی طرف
بيت المال قرار ديا گيا۔ اس طرح مسجد کا قبلہ قصر کے داہنی طرف تھا اور اسکی عمارت مرمری تھی جس کے پتھر کسری سے الئے
گئے تھے۔) طبری ،ج ، ٤ص(٦٤مسجد کے قبلہ کی طرف ٤راستے بنائے گئے اور اس کے پچھم  ،پورب٣٣سﮍکيں بنائی گئيں۔مسجد
اور بازار سے ملی ہوئی جگہ پر ٥سﮍکيں بنائی گئيں۔ قبلہ کی سﮍک کی طرف بنی اسد نے مکان بنانے کے لئے انتخاب کيا۔ اسد اور
نخع کے درميا ن ايک راستہ تھا  ،نخع اور کنده کے درميان ايک راستہ تھا ۔کنده اور ازد کے درميان ايک راستہ تھا۔صحن کے شرقی
حصہ ميں انصار اور مزينہ ر ہنے لگے ،اس طرح تميم اور محارب کے درميان ايک راستہ تھا ۔ اسد اور عامر کے درميان ايک راستہ
تھا ۔ صحن کے غر بی حصہ ميں بجلہ اور بجيلہ نے منزل کے لئے انتخاب کيا۔ اسی طرح جد يلہ اور اخال ط کے درميان ايک راستہ اور
سليمان و ثقيف کے درميان دو راستے تھے جو مسجد سے ملے ہوئے تھے۔ہمدان ايک راستہ پر اور بجيلہ ايک راستہ پر تھے  ،اسی
طرح تميم اور تغلب کا ايک راستہ تھا۔يہ وه سﮍکيں تھيں جو بﮍی سﮍکيں کہی جاتی تھيں۔ ان سﮍ کونکے برابر کچھ اور سﮍکيں بنائی
گئيں پھر ان کو ان شاہراہونسے مال ديا گيا۔ يہ دوسری سﮍکيں ايک ذراع سے کم کے فا صلہ پر تھيں۔اسی طرح اس کے اطراف ميں
مسافرين کے ٹھہرنے کے لئے مکانات بنائے گئے تھے ۔وہاں کے بازارمسجدوں کی روش پر تھے جو پہلے آ کر بيٹھ جاتاتھا وه جگہ
اسی کی ہوجاتی تھی يہاں تک کہ وہاں سے اٹھ جائے يا چيزوں کے بيچنے سے فارغ ہوجائے) طبری ،ج ،٤ص  ٤٥۔  ( ٤٦اور تمام
دفاعی نظام بھی بر قرار کئے گئے ،منجملہ  ٤ہزار تيز رفتار گھوڑے بھی رکھے گئے۔ اس طرح شہر کو فہ مسلمانوں کے ہا تھو ں
تعمير ہو ا۔
٥۔ نعمان مدينہ ميں قبيلہ ء خزرج کی ايک فرد تھا ۔شيخ طوسی نے'' رجال'' ميں ص ٣٠پر اسے پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ و
سلم کے اصحاب ميں شمار کيا ہے اور طبری نے ج ،٤ص  ٤٣٠پر اسے ان لوگوں ميں شمار کيا ہے جنہوں نے عثمان کے قتل کے
بعد حضرت علی عليہ السالم کی بيعت سے سر پيچی کی ہے۔اس کے بعد يہ معاويہ سے ملحق ہو گيا اور جنگ صفين ميں اسی کے
ہمراه تھا۔ اس کے بعد معاويہ نے ايک فوج کے ساتھ اسے'' عين التمر''شب خون کے لئے بھيجا۔ اس مطلب کو طبری نے  ٣٩ھکے
واقعات ج  ،٥ص  ١٣٣پر لکھا ہے پھر ٥٨ھ ميں معاويہ نے اسے کوفہ کا والی بناديا ۔ يہ اس عہده پر باقی رہا يہاں تک کہ معاويہ
کيفر کر دار تک پہنچ گيا اور يزيد نے مسند سنبھالی ۔ آخر کا ر اس کی جگہ پر يزيد کی جانب سے  ٦٠ھميں عبيد ﷲ بن زياد نے
گورنر ی کی با گ ڈور سنبھا لی۔اب نعما ن نے يزيد کی راه لی اور امام حسين عليہ السالم کے قتل ہو نے تک اسی کے پاس رہا ۔ پھر
يزيدکے حکم پر اہل حرم کے ہمراه مدينہ گيا ) طبری ،ج،٥ص (٤١٢وہا نسے شام لو ٹ کر يزيد کے پاس رہنے لگا يہاں تک کہ يزيد
نے اسے پھر مدينہ بھيجاتاکہ وه انصار کو عبدﷲ بن حنظلہ سے دور رہنے کا مشوره دے اور يزيدکی مخالفت سے ا نہيں ڈرائے
دھمکائے ليکن انصار نے ايک نہ سنی۔ )طبری ،ج،٥ص٤٨١ا(
٦۔ ٢٠ھ ميں عبيدﷲ بن زياد پيدا ہوا ۔)طبری ،ج ،٥ص ٤١ ( ٢٩٧ھ ميں بسربن ارطاة نے بصره ميں اسے اس کے دو بھائيوں عباد
اور عبدالرحمن کے ہمراه قيد کرليا اور زياد کے نام ايک خط لکھاکہ يا تم فورا ً تم معاويہ کے پاس جائويا ميں تمہارے
بيٹوں کو قتل کردوں گا۔)طبری ،ج، ٥ص ٥٣(١٦٨ھ ميں زياد مر گيا ۔) طبری ،ج،٥ص (٢٨اس کے بعد اس کا بيٹا عبيد ﷲ معاويہ کے
پاس گيا ۔ معاويہ نے ٥٤ھ ميں اسے خراسان کا گورنر بناديا۔ )طبری ،ج ،٥ص (٢٩٧اس کے بعد ٥٥ھ ميں بصره کا والی مقررکرديا ۔
خراسان سے نکل کر بصره جاتے وقت اس نے اسلم بن زرعہ کالبی کواپنا جا نشين بنا يا۔) طبری ،ج، ٥ص ( ٣٠٦جس زمانے ميں
خراسان ميں اس نے کوه نجاری پر حملہ کيا اور اس کے دو شہر راميشتہ اوربير جند کو فتح کرليا اسی وقت اپنے سپاہيو ں ميں سے
دوہزارتير اندازوں کو اس نے ليا اور ان کی تربيت کے بعد انہيں اپنے ساتھ ليکر بصره روانہ ہوگيا۔ )طبری ،ج ،٥ص  (٢٩٨اس کا
ايک بھائی عباد بن زياد ،سجستان کا گورنر تھا اوردوسرابھائی عبدالرحمن بن زياد اپنے بھائی عبيدﷲ ہی کے ہمراه خراسان کی
حکمرانی مينتھا ،وه اس عہده پر دو سال تک رہا )طبری ،ج، ٥ص (٢٩٨پھر کرمان کی حکومت کو بھی عبيدﷲ بن زياد نے ہی سنبھال
ليا اور وہاں اس نے شريک بن اعورحارثی ہمدانی کو بھيج ديا۔ )طبری ،ج، ٥ص (٣٢١يزيد نے عباد کو سجستان سے اور عبدالرحمن
کو خراسان سے معزول کرکے ان کے بھائی سلم بن زياد کو گورنربناديااورسجستان اس کے بھائی يزيد بن زياد کو بھيج ديا )طبری،
ج، ٥ص(٤٧١پھر اسے کو فہ کی گورنری بھی ٦٠ھ ميں ديدی او بصره ميں اس کے بھائی عثمان بن زياد کو حاکم بناديا۔ )طبری
،ج،٥ص ( ٣٥٨جب امام حسين کی شہادت ہوئی تو يہ ملعون ٤٠سال کا تھا اور اس عظيم واقعہ کے بعد يہ ٦ ١ھميں پھر کوفہ سے
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بصره لوٹ گيا۔ جب يزيد اوراس کا بيٹا معاويہ ہالک ہوگيا تو بصره والوں نے اس کی بيعت کرلی اور اسکو خليفہ کہنے لگے ليکن پھر
اس کی مخالفت کرنے لگے تويہ شام چالگيا ) طبری ،ج ،٥ص (٥٠٣اس سفر ميں اس کے ساتھ اس کا بھائی عبدﷲ بھی تھا۔ يہ
٦٤ھکا واقعہ ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص  ( ٥١٣وہاں اس نے مروان کی بيعت کی ور اس کو اہل عراق کے خالف جنگ کے لئے اکسايا تو
مروان نے اسے ايک فوج کے ساتھ عراقيوں کے خالف جنگ کے لئے بھيجا۔ ) طبری ،ج،٥ص (٥٣وہاں اس نے تو ابين سے جنگ
کی اور ان کو ہراديا يہ واقعہ ٦٥ھ کا ہے۔ )طبری ،ج،٥ص (٥٩٨پھر ٦٦ھ ميں جناب مختار سے نبرد آزما ہوا ) طبری ،ج ،٦ص( ٨١
اور اسی ميں اپنے شامی ہمراہيوں کے ساتھ  ٦٧ھميں قتل کرديا گيا۔ ) طبری ،ج  ،٦ص (٨٧

ليکن يزيد نے جب زمام حکومت سنبھالی تو اس کا سارا ہم و غم يہ تھا کہ ان لوگوں سے بيعت حاصل کرے جنہوں نے اس
کے باپ معاويہ کی درخواست کو يزيد کی بيعت کے سلسلے ميں ٹھکراديا تھا اور کسی طرح بھی يزيد کی بيعت کے سلسلہ
ميں اپناہاتھ دينا نہيں چاہتے تھے ،ل ٰہذاآسوده خاطرہونے کے لئے اس نے مدينہ کے گورنر وليد کو ايک خط اس طرح لکھا '':
عبادﷲ  ،اکرمہ ّ
ّ
بسم ّ
ﷲو
ﷲ الرحمن الرحيم  ،من يزيد امير المؤمنين الی الوليد بن عتبہ ...اما بعد :فان معاوےة کان عبدامن
ّ
ً
ً
استخلفہ ،و خولہ و مکن لہ فعاش بقدر ومات باجل،فرحمہ ﷲ !فقد عاش محمودا! ومات ب ّرا تقيا! والسالم ''
يزيد امير المومنين کی طرف سے وليد بن عتبہ کے نام ،امابعد ...حقيقت يہ ہے کہ معاويہ خدا کے بندوں ميں سے ايک بنده
تھا جس کو خدا نے مورد احترام و اکرام قرار ديا اور خالفت و اقتدار عطا فرمايا اور بہت سارے امکانات دئيے ۔ان کی
زندگی کی جتنی مد ت تھی انھوں نے اچھی زندگی بسر کی اور جب وقت آگياتو دنيا چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا ان کو اپنی
رحمت سے قريب کرے ۔انھوں نے بﮍی اچھی زندگی بسر کی اورنيکی اور شائستگی کے ساتھ دنيا سے گزر گئے۔ والسالم
پھر ايک دوسر ے کا غذ پر جو چوہے کے کان کی طرح تھا يہ جملے لکھے :
ّ
'' اما بعد فخذ حسينا و عبد ّ
عبدﷲ بن زبير با لبيعة اخذا شديدًاليست فيہ رخصة حتی يبا يعوا ،والسالم'' ) (١
ﷲ بن عمر و
اما بعد  ،حسين بن علی  ،عبدﷲ بن عمر اور عبدﷲ بن زبير سے سختی کے ساتھ مہلت ديئے بغير فوراً بيعت حاصل کرو ۔
والسالم
معاويہ کی خبر مرگ پاتے ہی)(٢وليد نے فوراً مروان بن حکم) (٣کو بلوا يا تا کہ اس سلسلے ميں اس سے مشوره کر سکے
۔)(٤
..............
١۔ طبری ،ج،٥ص  ، ٣٣٨اس خبر کو طبری نے ہشام کے حوالے سے اور ہشام نے ابو مخنف کی زبانی نقل کيا ہے۔يہ ان متعدد
روايتوں ميں سے پہلی روايت ہے جنہيں طبری نے آپس ميں مالديا ہے اور ہر روايت کے شروع ميں ''قال '' کہا ہے۔ يہ تمام
روايتينابو مخنف کی طرف مستند ہيں ۔
طبری کی روايت ميں ہشام کے حوالے سے ابو مخنف سے يہی جملہ نقل ہوا ہے جس ميں فقط شدت اور سختی کا تذکر ه ہے  ،قتل کا
ذکر نہيں ہے۔ہشام کے حوالے سے سبط بن جوزی کی روايت ميں بھی يہی الفاظ نقل ہوئے ہيں۔ )ص  (٢٣٥ارشاد کے ص  ٢٠٠پر
شيخ مفيد نے بھی اسی جملہ کا تذکره کيا ہے جس ميں ہشام اور مداينی کا حوالہ موجود ہے ليکن يعقوبی نے اپنی تا ريخ ميں ج ،٢ص
٢٢٩پر خط کا مضمون اس طرح نقل کيا ہے:
''اذ اتاک کتابی ہذا فأ حضر الحسين بن علی  ،وعبدﷲ بن زبير فخذہما با لبيعة  ،فان امتنعا فا ضرب أعنا قہماوابعث ال ّی برؤوسہما،وخذ
الناس بالبيعة  ،فمن امتنع فأ نفذ فيہ الحکم ،وفی الحسين بن علی و عبدﷲ بن زبير ،والسالم''
جيسے ہی تم کو ميرا خط ملے ويسے ہی حسين بن علی اور عبدﷲ بن زبير کو حاضر کرو اور ان دونوں سے بيعت حاصل کر! اگر
انکار کريں تو ان کی گر دن اڑادواور ان کے سر ہمارے پاس بھيج دو! لوگوں سے بھی بيعت لو اور انکا ر کرنے پر ان کے ساتھ
بتائے ہوئے حکم پر عمل کرو! وہی جو حسين بن علی اور عبدﷲ بن زبير کے بارے ميں بتايا ہے ۔ والسالم
خوا رزمی نے اپنے مقتل کے ص ١٨٠پر ابن اعثم کے حوالے سے خط کو نقل کيا ہے ۔ يہ خط بعينہ طبری کی ہشام کے حوالے سے
منقول روايت کی طرح ہے فقط اس جملہ کا اضافہ کياہے ... :ومن ابی عليک منہم فاضرب عنقہ و ابعث ال ّی براسہ  ،ان ميں سے جو
انکا ر کرے اس کا سر کاٹ کر فوراً ميرے پاس روانہ کرو !يزيد کا يہ خط وليد کو  ٢٦جب شب جمعہ کو موصول ہوا تھا جيسا کہ امام
حسين عليہ السالم کے مدينہ کو الوادع کہنے کی تا ريخ سے يہی اندازه ہوتا ہے ۔
٢۔ مورخين نے اس بات کی صراحت نہيں فرمائی ہے کہ يزيد نے يہ خط کب لکھا اور کب قاصد کو مدينہ کے لئے روانہ کيا تا کہ اس
بات کا اندازه ہو سکے کہ شام سے مدينہ کی مسافت ميں کتنا وقت لگا۔ ہاں طبری نے )ج ،٥ص(٤٨٢ ،پر ہشا م کے حوالے سے ابو
مخنف سے جو روايت نقل کی اس سے ہم کچھ اندازه لگا سکتے ہيں ،کيو نکہ عبد الملک بن مروان نے يزيد کو جو خط لکھا تھا کہ ہم
لوگ مدينہ ميں محصورہينلہٰ ذ ا فوج بھيجو جس کے نتيجے ميں واقعہ حره سامنے آيا اس ميں يہ ملتا ہے کہ قاصد کو آمدورفت ميں
 ٢٤دن لگے؛ باره دن جانے ميں اور  ١٢دن واپس لوٹنے ميں۔ اس وقت يہ قاصد کہتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ميں فالں وقت عبد
الملک بن مروان کے پاس پہنچا ،اس کے عالوه طبری کے دوسرے بيان سے بھی کچھ اندازه لگتا ہے کيو نکہ طبری نے ج ،٥ص
 ٤٩٨پر واقدی کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ يزيد  ١٤ربيع االول  ٦٤ھ کوواصل جہنم ہوا اور مدينہ ميں اس کی خبر مرگ ربيع اآل
خر کے شروع ميں موصول ہوئی۔ اس کا مطلب ہوا کہ يزيد کی ہالکت کی خبر  ١٦دنوں بعد ملی ۔
٣۔ رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے باپ حکم بن عاص کے ہمراه مدينہ سے باہر نکال دياتھا ،کيو نکہ يہ نبی صلی
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ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاياکرتا تھا  ،ليکن عثمان نے اسے اپنی حکومت ميں جگہ دی اور اپنی بيٹی نائلہ کی اس سے شادی کردی
اور افريقا سے مصالحت کے بعد جو ايک خطير رقم آئی تھی جس کا ايک حصہ  ٣٠٠قنطار سو نا تھاوه اسے ديديا ) طبری ،ج،٤ص
 (٢٥٦اور اسنے ان اموال کی مددسے نہر مروان کی خريداری کی جو تمام عراق ميں پھيلی ہوئی تھی )طبری ،ج،٤ص (٢٨٠اس کے
عال وه مروان کو  ١٥ہزار دينار کی ايک رقم اور دی )طبری ،ج ،٤ص  ( ٣٤٥سب سے بری بات جو ہوئی وه يہ کہ عثمان  ،مروان کے
ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن گئے۔ وه جو چاہتا تھا يہ وہی کرتے تھے۔ اسی مسئلہ ميں امير المو منين علی عليہ السالم نے عثمان کوخير
خواہی ميں سمجھا يا تھا ۔جب عثمان کا محا صره ہوا تو عثمان کی طرف سے اس نے لﮍنا شروع کيا جس کے نتيجے ميں خود اس پر
حملہ ہوا پھر لوگوں نے اس کے قتل کا اراده کياليکن ايک بوڑھی دايہ جس نے اسے دودھ پال يا تھا مانع ہو گئی اور بولی  :اگر تم اس
آدمی کو مارنا چاہتے ہو تو يہ مر چکا ہے اور اگر تم اس کے گوشت سے کھيلنا چاہتے ہو تو بری بات ہے )طبری ،ج، ٤ص (٣٦٤
وہاں سے اس کا غالم ابو حفصہ يمانی اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گيا۔ )طبری ،ج،٤ص  (٣٨٠اسی واقعہ کے بعد مروان کی گردن
ٹيﮍھی ہو گئی تھی اور آخر وقت تک ايسی ہی رہی۔ )طبری ،ج،٤ص(٣٩٤
يہ شخص جنگ جمل ميں شريک تھا اور دونوں نمازوں کے وقت اذان ديا کر تاتھا۔ اسی نے طلحہ پر ايسا تير چال يا کہ وه وہيں ڈھير
ہو گئے ۔خود بھی يہ جنگ ميں زخمی ہوگيا تھا لہٰ ذا وہانسے بھاگ کر مالک بن مسمع غزاری کے يہاں پہنچااور اس سے پناه کی
درخواست کی اور اس نے درخواست کوقبول کر ليا ۔)طبری ،ج  ،٤ص  (٥٣٦جب وہاں سے پلٹا تو معاويہ سے جامال۔ )طبری ،ج ،٤
ص  (٥٤١معاويہ نے بھی عام الجماعةکے بعد اسے مدينہ کا گورنر بناديا ۔ ٤٤ھ ميں اس نے مسجد ميں پيش نماز کی خاص جگہ
بنانے کی بدعت رائج کی۔ ) طبری ،ج،٥ص (٢١٥اس کے بعد معاويہ نے فدک اس کے سپرد کر دياليکن پھر واپس لے ليا )ج ،٥ص
٤٩ (٥٣١ھميں معاويہ نے اسے معزول کر ديا ۔)طبری ،ج،٥ص ٥٤ (٢٣٢ھ ميں ايک بار پھر مدينہ کی گو رنری اس کے سپرد کردی۔
٥٦ھ ميں معاويہ نے حج انجام ديا تو وہاں اس نے چاہا کہ مروان يزيد کی بيعت کی تو ثيق کردے )طبری ،ج،٥ص (٣٠٤ليکن پھر
معاويہ  ٥٨ھ تک اپنے اس ارادے سے منصرف ہو گيا ۔ ٥٦ھ ميں وليد بن عتبہ بن ابو سفيان کو مدينہ کا گو رنر بناديا۔يہی وجہ ہے کہ
مروان اس سے ہميشہ منہ پھال ئے رکھتا تھا۔) طبری ،ج  ،٥ص  ( ٣٠٩جب اہل حرم شام وارد ہو رہے تھے تو يہ ملعون دمشق ميں
موجود تھا ۔)طبری ،ج، ٥ص ٦٢ (٤٦٥ھ ميں واقعہ حره کے موقع پر يہ مدينہ ہی ميں تھا۔ يہی وه ملعون ہے جس نے حکو مت سے
مدد مانگی تھی تو مدد کے طور پر يزيد نے مسلم بن عقبہ المری کو روانہ کيا۔ )طبری ،ج،٥ص  (٤٨٢جب اہل مدينہ مسلم بن عقبہ کے
سامنے پہنچے تو بنی اميہ نے انہيں مروان کے گھر ميں قيد کر ديا جبکہ وه ہزار آدمی تھے پھر ان کو مدينہ سے باہرنکال ديا اور اس
نے اپنے اہل وعيال کو چو تھے امام حضرت زين العابدين عليہ السالم کے پاس مقام ينبع ميں چھوڑ ديا امام عليہ السالم نے ان کی پر
ورش و حمايت کی ذمہ داری لے لی ۔ امام عليہ السالم نے اس زمانے ميں مدينہ کو چھو ڑديا تھا تا کہ ان کے کسی جرم کے گواه نہ بن
سکيں )طبری ،ج،٥ص  (٤٨٥پھر جب ٦٤ھميں عبيد ﷲ بن زبير اپنے بھائی عبدﷲ بن زبير کی حکو مت ميں مدينہ کا گورنر بن گيا تو
بنی اميہ مدينہ سے نکل بھاگے اور شام پہنچ کر مروان کے ہاتھوں پر بيعت کرلی۔ )طبری ،ج ،٥ص ٦٥ (٥٣٠ھ ميں اس کو موت
آگئی۔
٤۔ جب وليد گورنر کے عہده پر فائز ہونے کے بعد مدينہ پہنچا تو مروان ناراضگی کے اظہار کے ساتھ اس سے ملنے آيا۔جب وليد نے
اسے اس حالت ميں ديکھا تو اس نے اپنے افراد کے درميان مروان کی بﮍی مالمت کی؛ جب يہ خبر مروان تک پہنچی تو ان دونوں کے
آپسی رشتے اور رابطے تيرو تار ہو گئے۔ يہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا يہاں تک کہ معاويہ کی موت کی خبر لے کر نامہ بر آيا۔ چونکہ
يہ موت وليد کے لئے بﮍی صبرآزماتھی اور دوسری اہم مشکل جو اس کے سر پر تھی وه يہ کہ اس خط ميں حکم ديا گيا تھا کہ امام
حسين عليہ السالم اور ديگر لوگوں سے بيعت لی جائے لہذاايسی صورت ميں اس نے مروان جيسے گھا گ آدمی کا سہارا ليا اور اسے
بلوا بھيجا ۔) .طبری ،ج،٥ص (٣٢٥

مروان سے مشوره
مروان نے جب يزيد کا خط پﮍھا تو ''انّا ّ وانّا اليہ راجعون ''کہا اور اس کے لئے دعا ئے رحمت کی۔ وليد نے اس سے اس
سلسلے مينمشوره ليتے ہو ئے پو چھا '' :کيف تری ان نصنع'' تم کيا کہتے ہو ہميں کيا کر نا چاہيے؟ اس پر مروان نے کہا :
ميں تو يہ سمجھتا ہوں کہ اسی وقت تم ايک آدمی کو ان لوگوں کے پاس بھيجو اور ان لوگوں سے بيعت طلب کرو اور کہو
کہ فوراً مطيع ہو جائيں؛ اگر وه اس پر راضی ہو جائيں تو ان سے اسے قبول کرلو اور ان سے دست بر دارہو جاؤ ليکن اگر
وه انکار کريں تو قبل اس کے کہ انہيں معاويہ کی موت کی خبر ملے ان کے سرقلم کردو؛کيو نکہ اگر ان لوگوں کو معاويہ
کی موت کی خبر ہو گئی تو ان ميں سے ہر ايک ملک کے گو شہ و کنار ميں شورش بر پا کر کے قيام کردے گا اور مخالفت
کا بازار گرم ہو جا ے گا اور يہ لوگ عوام کو اپنی طرف بال نے لگيں گے ۔ )(١
قاصد بيعت
يہ سنتے ہی وليد نے عبدﷲ بن عمرو بن عثمان کو جو ايک نو جوان تھا ) (٢امام حسين عليہ السالم اور عبدﷲ بن زبير کی
طرف روانہ کيا ۔ اس نے تالش کرنے کے بعد دونوں لوگوں کو مسجد ميں بيٹھا ہواپايا۔ وه ان دونوں کے پاس گيا اور ان کو
ايسے وقت ميں وليد کے دربار ميں باليا کہ نہ تو وه و قت وليد کے عام جلسے کا تھا اورنہ ہی وليد کے پاس اس وقت
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جاياجاتاتھا۔ )(٣
..............
١۔طبری ،ج ،٥ص  ، ٣٩٩اسی روايت کو ہشام نے ابو مخنف سے نقل کيا ہے۔ خوارزمی نے بھی ص ١٨١پر اس کی روايت کی ہے۔
٢۔ يہ شخص٩١ھ تک زنده رہا  ،کيونکہ وليد بن عبد الملک نے جب مدينہ ميں بعض قريشيوں کا استقبال کيا تو يہ موجود تھا )طبری
،ج ، ٦ص'' (٥٦٥القمقام ''کے بيان کے مطابق اس کی وفات ٩٦ھ ميں ہوئی اور اس کالقب مطرف تھا ۔) القمقام ،ص (٢٧٠عبدا کا
باپ عمرو جوخليفہ سوم عثمان کا بيٹا ہے يعنی يہ قاصد عثمان کا پوتا تھا ۔اس کی ماں کا نام ام عمرو بنت جندب ازدی تھا۔ ) طبری
مانقبيلہ''دو س'' سے تھی ۔مسلم بن عقبہ نے واقعہ حره ميں اسے
،ج،٤ص (٤٢٠طبری نے جلد  ،٥ص  ٤٩٤پر لکھا ہے کہ اس کی
ٔ
بنی اميہ سے بے وفائی ميں متہم کيا۔ جب اسے مسلم بن عقبہ کے پاس الياگياتو اس نے عبدﷲ بن عمرو کی بﮍی مذمت کی اور حکم
ديا کہ اس کی داڑھی کو نوچ ڈاال جائے ۔
٣۔وقت کے سلسلے ميں ابو مخنف کی خبر اس حد تک ہے کہ ''لم يکن الوليد يجلس فيھا للناس'' ايسے وقت ميں
باليا کہ جب کوئی عمومی جلسے کا وقت نہ تھا  ،ليکن يہ رات کا وقت تھا يا دن کا اس کی کوئی تصريح نہيں ہے؛ ليکن اس روايت ميں
کچھ ايسے قرائن موجود ہينجس سے وقت کا بخوبی اندازه ہوجاتا ہے کہ يہ  ٢٦رجب جمعہ کے دن صبح کا واقعہ ہے۔
)الف(۔ روايت کا جملہ يہ ہے'' فارسل ..اليھما يدعو ھما فآتاھما فوجد ھما فی المسجد فقال  :اجيبا ا ٔال مير يدعوکما فقاال لہ  :انصرف ،
االٔن ناتيہ'' ۔ وليد نے اسے ان دونوں کی طرف بالنے کے لئے بھيجا۔ قاصد نے تالش کرتے ہوئے ان دونوں کو مسجدميں پايا تو کہنے
لگا:امير نے تم دونوں کو بال يا ہے۔ اس پر ان دونوں نے کہاکہ تم چلوہم ابھی آتے ہيں۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ دونونکو ايک ہی وقت
ميں باليا گيا تھا ۔ ابن زبير سے ايک دوسری خبر ميں يہ ہے کہ اس نے کہا  :ہم ابھی آتے ہيں ليکن وه وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آيا
اور چھپ گيا۔ وليد نے پھر دوباره قاصد کو بھيجا تو اسے اپنے ساتھيوں کے درميان پايا۔ اس نے مسلسل تين يا چار با قاصدوں کو
بھيج کر بے حد اصرار کيا تو اس پر ابن زبير نے کہا '' :التعجلونی  ،امھلونی فانی آتيکم'' ا تنی جلدی نہ کرو تھوڑی سی مہلت دو
،ميں بس آہی رہا ہوں ۔ اس پر وليد نے پانچويں مرتبہ اپنے گرگوں کو بھيج کر اسے بلوايا ۔وه سب آکر ابن زبير کو برا بھال کہنے لگے
اور چيخ کر بولے  '':يا بن الکاھليہ! ّ
وﷲ لتاتينّ االمير او ليقتلنّک''اے کاہلہ کے بيٹے تو فورا امير کے پاس آجا ورنہ وه تيرا سر کاٹ
دے گا۔ اس کے بعد ابن زبير نے وه پورا دن اور رات کے پہلے حصے تک وہاں جانے سے گريز کيا اور وه ہر وقت يہی کہے جاتا تھا
کہ ابھی آتا ہو ں؛ ليکن جب لوگوں نے اسے برانگيختہ کيا تو وه بوال  :خدا کی قسم ميں اتنے قاصدوں کی آمد سے پريشان ہوگيا ہوں
اور اس طرح پے در پے لوگوں نے ميرا جينا حرام کرديا ہے لہٰ ذاتم لوگ اتنی جلدی نہ کرو تاکہ ميں امير کے پاس ايک ايسے شخص
کوبھيجوں جو ان کا منشاء اور حکم معلوم کر آئے۔ اس کا م کے لئے اس نے اپنے بھائی جعفر بن زبير کو روانہ کيا۔ جعفر بن زبير نے
وہاں جا کر کہا  :رحمک ﷲ  :ﷲ آپ پر رحم کرے آپ عبدﷲ سے دست بردار ہوجائيے ۔ آپ نے قاصدوں کو بھيج بھيج کر ان کا کھانا
پانی حرام کر ديا ہے،ان کا کليجہ منہ کو آرہاہے ،انشاء ﷲ وه کل خود آجائيں گے۔ آپ اپنے قاصد کو لوٹاليجئے اور اس سے کہيے کہ
ہم سے منصرف ہوجائے۔ اس پر حاکم نے شام کے وقت وہاں سے لوگوں کو ہٹاليا اور ابن زبير راتوں رات مدينے سے نکل گيا۔ گذشتہ
سطروں سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ وليد کا قاصد صبح ميں آيا تھا  ،بلکہ واضح طور پر ذکر ہے کہ يہ سارے امور صبح ميں انجام پائے
کيونکہ عبارت کا جملہ يہ ہے '' :فلبث بذالک نھاره و اول ليلہ '' اس کے بعد ابن زبير دن بھر اور رات کے پہلے حصے تک تھما رہا
چونکہ امام عليہ السالم اور ابن زبير کو ايک ہی ساتھ باليا گيا تھا لہٰ ذا امام عليہ السالم کو بالئے جانے کا وقت بھی وقت صبح ہی ہوگا ۔
)ب(روايت ميں يہ جملہ موجود ہے ''فالحوا عليھما عشيتھما تلک و اول ليلھما '' ان لوگو ں کو شام کے وقت اور شب کے پہلے حصے
ميں پھر بلوايا گيا۔اس جملہ سے بعض لوگوں نے يہ سمجھا کہ امام عليہ السالم کو عصر کے وقت باليا گيا تھا؛ ليکن يہ ايک وہم ہے
حقيقت تو يہ ہے کہ اس جملہ ميں جو ايک کلمہ موجود ہے وه اس کی نفی کرتا ہے کيونکہ  ،فألحواعليھما''مينالحاح اصرار کے معنی
ميں استعمال ہواہے۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ پہلے صبح کے وقت بال يا گيا پھر اصرار اور تکرار دعوت ميں شام سے رات
ہوگئی۔ خود يہ عبارت اس بات کوبيا ن کرتی ہے کہ يہ دعوت دن ميں تھی ،رات ميں نہيں۔
)ج( ابومخنف نے عبدالملک بن نوفل بن مساحق بن مخرمہ سے اور انھوں نے ابو سعيد مقبری سے نقل کيا ہے کہ ہم نے امام حسين
عليہ السالم کو مسجد النبی ميں داخل ہوتے ہوئے ديکھا۔ ابھی دو دن بھی نہ گذرے تھے کہ معلوم ہوا کہ آپ مکہ روانہ ہوگئے)طبری
،ج،٥ص  (٣٤٢اس مطلب کی تائيد ايک دوسری روايت بھی کرتی ہے کيونکہ اس روايت سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ ابن زبير اپنے
گھر ميں چھپ کر اپنے چاہنے والوں کے درميان پناه گزيں ہوگيا تھا۔اس کے بعد پورے دن اور رات کے پہلے حصہ تک ٹھہرا رہا ليکن
پچھلے پہر وه مدينہ سے باہرنکل گيا ۔جب صبح ہوئی اور وليد نے پھر آدمی کو بھيجا تو معلوم ہوا کہ وه نکل چکا ہے۔اس پر وليد نے
٨٠گھوڑ سواروں کو ابن زبير کے پيچھے دوڑايا ليکن کوئی بھی اس کی گرد پا نہ پا سکا۔ سب کے سب لوٹ آئے اور ايک دوسرے کو
سست کہنے لگے يہاں تک کہ شام ہو گئی )يہ دوسرا دن تھا ( پھر ان لوگوں نے شام کے وقت قاصد کو امام حسين عليہ السالم کے
پاس بھيجا توامام عليہ ا لسالم نے فرمايا '':اصبحواثم ترو ن و نری'' ذرا صبح تو ہولينے دو پھر تم بھی ديکھ لينا ہم بھی ديکھ ليں
گے۔ اس پر ان لوگوں نے اس شب امام عليہ السالم سے کچھ نہ کہا اور اپنی بات پر اصرار نہ کيا پھر امام عليہ السالم اسی شب تﮍکے
نکل گئے ۔يہ يکشنبہ کی شب تھی اور رجب کے دو دن باقی تھے۔ )طبری ،ج،٥ص (٣٤١
نتيجہ ۔ان تمام باتوں سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ابن زبير حاکم وقت کی طرف سے بالئے جانے کے بعددن بھر ہی مدينہ ميں رہے اور
راتوں رات نکل بھاگے اور امام عليہ السالم دو دن رہے اور تيسرے دن تﮍکے نکل گئے ۔ چونکہ امام عليہ السالم نے شب يکشنبہ
مدينہ سے کوچ کيا،اس کا مطلب يہ ہو ا کہ روز جمعہ اور شب شنبہ اور روز شنبہ آپ مدينہ ميں رہے اور يہ بالوا جمعہ کے دن بالکل
سويرے سويرے تھا۔ اس بنياد پر روايت يہ کا جملہ کہ'' ساعة لم يکن الوليد يجلس فيھا للناس'' ) ايسے وقت ميں بال يا تھا جس وقت
وه عوام سے نہيں مالکرتا تھا ( قابل تفہيم ہوگا۔ ابن زبير اور امام عليہ السالم جمعہ کے دن صبح صبح مسجد ميں موجود تھے؛ شايد يہ
نماز صبح کے بعد کاوقت تھا ۔مقبری کے حوالے سے ابو مخنف کی روايت کے مطابق امام حسين عليہ السالم وليد کے دربار سے
لوٹنے کے بعد اپنے ان دو بھروسہ مند ساتھيوں کے ساتھ مسجد ميں داخل ہوئے جن کے ہمراه آپ وليد کے دربار ميں گئے تھے ۔اس
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کا مطلب يہ ہے کہ جمعہ کے دن صبح ہی ميں وليد کا قاصد آيا تھا اور وه رجب کی ٢٦ويں تاريخ تھی ،اسی لئے وليد اس دن عوام کے
لئے نہيں بيٹھتاتھا کيونکہ وه جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن دربار نہيں لگتا تھا ۔

پس قاصد نے کہا  '' :آپ دونوں کو امير نے بال يا ہے '' اس پر ان دونوں نے جواب ديا تم جاؤ ہم ابھی آتے ہيں۔ ) (١وليد کے
قاصد کے جانے کے بعد دونوں نے ايک دوسرے کو ديکھااور ابن زبير نے امام حسين عليہ السالم سے کہا  :اس بے وقت
بالئے جانے کے سلسلے ميں آپ کيا گمان کرتے ہيں ؟ امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  '':قد ظننت ان طاغيتھم قد ھلک
فبعث الينا ليا خذنا با لبيعة قبل ان يفشوا فی الناس الخبر ''ميں تو يہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سرکش حاکم ہالک ہوچکا ہے لہٰذا
وليد نے قاصد کو بھيجاتاکہ لوگوں کے درميان خبر پھيلنے سے پہلے ہی ہم سے بيعت لے لی جا ئے ۔
..............
١۔طبری ج ٤ ،ص  ٣٣٩ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے نقل کيا ہے۔ سبط ابن جوزی نے بھی ص  ٢٠٣پر اور خوارزمی نے ص
 ١٨١پراس مطلب کو ذکر کيا ہے ليکن يہ سمجھ ميں نہيں آتا کہ يہاں دو ہی افراد کا ذکر ہے جب کہ خط ميں تين لوگوں کا تذکره تھا۔
روايت کے آخری ٹکﮍے سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ فقط امام عليہ السالم اور عبدﷲ بن زبير کا ذکرکرنا اور عبد الر حمن بن ابو بکراور
عبدﷲ بن عمر کا ذکر نہ آنا شايد اس لئے ہے کہ پہال يعنی پسر ابو بکر تو واقعہ سے پہلے ہی مر چکا تھااور دوسرا يعنی عبدﷲ بن
عمر مدينہ ہی ميننہيں تھا ،جيسا کہ طبری نے واقدی سے روايت کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص(٣٤٣
مقتل خوارزمی ميں اعثم کوفی کے حوالے سے ص  ١٨١پراوراسی طرح سبط بن جوزی نے ص  ٢٣٥پر اس قاصد کا نام جو اُن
دونوں کے پاس آيا تھا عمرو بن عثمان ذکر کيا ہے اور تاريخ ا بن عساکر،ج ،٤ص٣٢پر اس کا نام عبدالرحمن بن عمروبن عثمان بن
عفان ہے۔

اس پر ابن زبير نے کہا:وما اظن غيره فما تريد ان تصنع ؟ ميرا گمان بھی يہی ہے تو آپ اب کيا کرنا چاہتے ہيں ؟ امام حسين
عليہ السالم نے فرمايا  '':اجمع فتيا نی الساعة ثم امشی اليہ فاذا ابلغت الباب احتبستھم عليہ ثم دخلت عليہ ''  ،ميں ابھی ابھی
اپنے جوانوں کو جمع کرکے ان کے ہمراه دربار کی طرف روانہ ہوجاؤنگا اور وہاں پہنچ کر ان کو دروازه پر روک دوں گا
اور تنہا دربار ميں چالجاؤں گا۔ابن زبير '' :انی اخافہ عليک اذا دخلت'' جب آپ تنہا دربار ميں جائيں گے تو مجھے ڈر ہے کہ
آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کيا جائے ۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '':الآتيہ اال وانا علی اال متناع قادر'' تم فکر مت کرو ميں ان کے ہر حربہ سے بے خوف
ہوکر ان سے مقاومت کی قدرت رکھتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد امام عليہ السالم اٹھ کھﮍے ہوئے اور اپنے چاہنے والوں اور
گھر والوں کو اکھٹا کر کے روانہ ہوگئے۔ دربار وليد کے دروازه تک پہنچ کر اپنے اصحاب سے اس طرح گويا ہوئے  '':انی
داخل  ،فان دعوتکم او سمعتم صوتہ قد عال فاقتحموا عل ّی باجمعکم واال فالتبرحوا حتی أخرج اليکم ''ميں اندر جا رہا ہوں
اگرميں بالؤں يا اس کی آواز بلند ہو تو تم سب کے سب ٹوٹ پﮍنا ور نہ يہيں پر ٹھہرے رہنا يہاں تک کہ ميں خود آجاؤں۔)(١
..............
١۔شيخ مفيد نے اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ ذکر کيا ہے ،ص ٢٠٠؛سبط بن جوزی ،ص  ،٢٣٦خوارزمی  ،ص ١٨٣۔

واقعہ کربال
ٔ

امام حسين عليہ السالم وليد کے پاس
اس کے بعد امام عليہ السالم دربار ميں داخل ہوئے ۔اس کو سالم کيا اور وہاں پر مروان کو بيٹھاہوا پايا جبکہ اس سے پہلے
دونوں کے رابطہ ميں دراڑپﮍ گئی تھی ۔ امام حسين عليہ السالم نے معاويہ کی موت سے انجان بنتے ہوئے فرمايا '' :الصلة
خير من القطيعہ'' رابطہ برقرار رکھنا توڑنے سے بہتر ہے۔
خدا تم دونوں کے درميان صلح و آشتی برقرار فرمائے۔ ان دونوں نے اس کا کوئی جواب نہيں ديا ۔ امام عليہ السالم آکر اپنی
جگہ پربيٹھ گئے۔ وليد نے معاويہ کی خبر مرگ ديتے ہی فوراًاس خط کو پﮍھ ديا اور آپ سے بيعت طلب کرنے لگا تو آپ
نے فرمايا  '':انا ّ وانّا اليہ راجعون  ...أ ّما ما سأ لتنی من البيعة فان مثلی ال يعطی بيعتہ سرا'' تم نے جو بيعت کے سلسلے ميں
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

سوال کيا ہے تو ميرے جيسا آدمی تو خاموشی سے بيعت نہيں کرسکتا '' وال أراک تجتزی بھا منی س ّراً دون ان تظھرھا علی
رؤوس الناس عالنےة'' ؟ ميں نہيں سمجھتا کہ تم لوگوں ميں اعالن عام کئے بغير مجھ سے خاموشی سے بيعت لينا
چاہوگے۔وليد نے کہا  :ہاں يہ صحيح ہے۔ امام عليہ السالم نے فرمايا  '':فاذاخرجت الی الناس فدعوتھم الی البيعةدعوتنا مع
الناس فکان امراً واحداً'') (١توٹھيک ہے جب باہر نکل کر لوگوں کو بيعت کے لئے بالؤگے تو ہميں بھی دعوت دينا تاکہ کام
ايک بار ہوجائے۔امام عليہ السالم کے سلسلے مينوليد عافيت کو پسند کررہاتھا ل ٰہذا کہنے لگا  :ٹھيک ہے ﷲ کا نام لے کر آپ
چلے جائيے جب ہم لوگوں کو بالئيں گے تو آپ کو بھی دعوت ديں گے  ،ليکن مروان وليد سے فوراً بول پﮍا ّ :
ّوﷲ لئن
فارقک الساعة ولم يبايع ؛القدرت منہ علی مثلھا أبداً  ،حتی تکثر القتلی بينکم وبينہ ! احبس الرجل وال يخرج من عندک حتی
يبايع أو تضرب عنقہ!'')(٢
..............
١۔خوارزمی نے اس مطلب کو دوسرے لفظوں ميں ذکر کيا ہے ،ص١٨٣۔
٢۔خوارزمی نے اس مطلب کو ص١٨٤پر ذکر کيا ہے۔

خدا کی قسم اگر يہ ابھی چلے گئے اور بيعت نہ کی تو پھر ايسا موقع کبھی بھی نہيں ملے گا يہاں تک کہ دونوں گروه کے
درميان زبر دست جنگ ہو تم اسی وقت اس مرد کو قيد کرلو اور بيعت کئے بغير جا نے نہ دو يا گردن اڑادو ،يہ سنتے ہی
امام حسين عليہ السالم غضبناک ہو کراٹھے اور فرمايا '':يابن الزرقاء ) (١انت تقتلنی ام ھو؟ کذبت وﷲ واثمت'' ) (٢اے زن
نيلگوں چشم کے بيٹے تو مجھے قتل کرے گا يا وه ؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور بﮍے دھوکے ميں ہے۔ اس کے بعد امام
عليہ السالم باہر نکل کر اپنے اصحاب کے پاس آئے اور ان کو ليکر گھر کی طرف روانہ ہوگئے۔ )(٣
..............
١۔يہ زرقاء بنت موہب ہے۔ تاريخ کامل ،ج،٤ص  ٧٥کے مطابق يہ عورت برے کاموں کی پرچمدار تھی ۔يہ امام عليہ السالم کی طرف
سے قذف اور تہمت نہيں ہے کہ اسے برے لقب سے ياد کرنا کہاجائے بلکہ قرآن مجيد کی تاسی ہے قرآن وليد بن مغيره مخزومی کی
شان ميں کہتا ہے '':عتل بعد ذالک زنيم'' زنيم کے معنی لغت ميں غير مشروع اوالد کے ہيں جس کو کوئی اپنے نسب ميں شامل کرلے۔
٢۔مقتل خوارزمی ،ص ١٨٤ميں ان جملوں کا اضافہ ہے '' :انا اھل بيت النبوه ومعدن الرسالة و مختلف المالئکةومھبط الرحمة ،بنا فتح
ّ
ﷲ وبنا يختم ،ويزيد رجل فاسق  ،شارب الخمر  ،قاتل النفس ،معلن بالفسق ،فمثلی ال يبايع مثلہ ،ولکن نصبح و تصبحون وننظر و
تنظرون أيناأحق بالخالفةو البيعة'' ہاں اے وليد !تو خوب جانتا ہے کہ ہم اہل بيت نبوت  ،معدن رسالت  ،مالئکہ کی آمد ورفت کی جگہ
اور رحمت خدائی کے نزول و ھبوط کا مرکز ہيں ،ﷲ نے ہمارے ہی وسيلہ سے تمام چيزوں کا آغاز کيااور ہمارے ہی ذريعہ انجام ہوگا ،
جبکہ يزيدايک فاسق  ،شراب خوار  ،لوگوں کا قاتل اور کھلم کھال فسق انجام دينے واال ہے،پس ميرے جيسا اس جيسے کی بيعت نہيں
کرسکتا ؛ليکن صبح ہونے دو پھر تم بھی ديکھنا اور ہم بھی ديکھيں گے کہ ہم ميں سے کون خالفت و بيعت کا زياده حقدار ہے۔ جيسے
ہی امام عليہ السالم کی آواز بلند ہوئی تو جوانان بنی ہاشم برہنہ تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پﮍے؛ ليکن امام عليہ السالم نے ان لوگو ں کو
نما)متوفی٦٤٥ھ (نے اور لہوف مينسيد ابن طائووس
روکا اور گھر کی طرف لے کر روانہ ہوگئے۔ مثيراالحزان ميں ابن
)متوفی ٦١٣ھ
ٰ
ٰ
( نے روايت کا تذکره کياہے ۔
٣۔طبری نے اس روايت کو ہشام بن محمد کے حوالے سے ابی مخنف سے نقل کيا ہے۔ خوارزمی نے ص١٨٤پر خبر کا تتمہ بھی لکھا
ہے کہ وليد سے مروان بوال '' :عصيتنی الوﷲ ال يمکنک من مثلھا من نفسہ ابداً'' تم نے ميری مخالفت کی ہے تو خدا کی قسم تم اب
کبھی بھی ان پر اس طرح قدرت نہيں پاؤگے ۔وليدنے کہا '':ويح غيرک يا مروان ''..اے مروان! يہ سرزنش کسی اور کو کر تو نے تو
ميرے لئے ايسا راستہ چنا ہے کہ جس سے ميرا دين برباد ہوجائے گا  ،خدا کی قسم اگر ميرے پاس مال دنيا ميں سے ہرو ه چيز ہو
جس پر خورشيد کی روشنی پﮍتی ہے اور دوسری طرف حسين کا قتل ہوتوحسين کا قتل مجھے محبوب نہيں ہے۔) سبط بن جوزی،
ص(٢٢٦
سبحان ﷲ ! کيا ميں حسين کو فقط اس بات پر قتل کردوں کہ انھوں نے يہ کہا ہے کہ ميں بيعت نہيں کروں گا ؟ خدا کی قسم ميں گمان
کرتا ہوں کہ جو قتل حسين کا مرتکب ہو گا وه قيامت کے دن ﷲ کے نزديک خفيف الميزان ہوگا۔ )ارشاد ،ص (٢٠١
مروان نے اس سے کہا  :اگر تمہاری رائے يہی ہے تو پھر تم نے جو کيا وه پاليا۔

ابن زبير کا موقف
ابن زبير نے يہ کہا :ميں ابھی آتا ہوں ليکن اپنے گھر آکر چھپ گئے ۔ وليد نے قاصد کودوباره اس کی طرف روانہ کيا ۔ اس
نے ابن زبير کو اپنے چاہنے والوں کی جھر مٹ ميں پا يا جہاں وه پناه گزيں تھا۔ اس پر وليد نے مسلسل بال نے والوں کے
ذريعہ آنے پرتاکيد کی ...آخر کا ر ابن زبير نے کہا  '':ال تعجلو نی فانی آتيکم امھلونی'' جلد ی نہ کرو ميں ابھی آرہا ہوں؛
مجھ کو تھوڑی سی مہلت دو ۔ اسکے بعد وه دن اور رات کے پہلے پہر تک مدينہ ميں رہا اور يہی کہتا رہا کہ ميں ابھی آرہا
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ہوں ؛يہا ں تک کہ وليدنے پھر اپنے گر گوں کو ابن زبير کے پاس روانہ کيا ۔ وه سب وہانپہنچ کر اسے برا بھال کہنے لگے
اور چيخ کر بولے  :ائے کا ہلہ کے بيٹے ! خدا کی قسم تو فوراً آجا ورنہ امير تجھ کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے زبر دستی
کی تو ابن زبير نے کہا :خدا کی قسم ان مسلسل پيغام النے والوں کی وجہ سے ميں بے چين ہوں؛ پس تم لوگ جلدی نہ
کروميں ابھی امير کے پاس کسی ايسے شخص کو بھيجتا ہوں جو ان کی رائے معلوم کر کے آئے  ،اس کے بعد فوراًاس نے
اپنے بھائی جعفر بن زبير کو روانہ کيا ۔ اس نے جا کر کہا  :ﷲ آپ کو سالمت رکھے  ،عبدﷲ سے دست بردار ہوجايئے،
لوگوں کو بھيج بھيج کر آپ نے ان کو خوف زده کر رکھا ہے ،وه انشا ء ﷲ کل آپ کی خدمت ميں حاضر ہو جائيں گے۔ اب
آپ اپنے پيغام رساں سے کہئے کہ وه ہمارا پيچھا چھوڑ دے ،اس پر وليد نے آدمی بھيج کر قاصد کو جانے سے روک ديا ۔
ادھر ابن زبير  ٢٧رجب کو شب شنبہ امام حسين عليہ السالم کے نکلنے سے پہلے ہی راتوں رات مدينے سے نکل گئے اور
سفر کے لئے نا معلوم راستہ اختيار کيا۔سفر کا ساتھی فقط انکا بھائی جعفر تھا اور کوئی تيسرا نہيں تھا ۔ ان دونوں بھائيوں
نے پکﮍے جانے کے خوف سے عام راستے پر چلنے سے گريز کيا اور ناہموار راستے سے ہو تے ہوئے مکہ کی طرف
روانہ ہوگئے۔ ) تذکرةالخواص  ،ابن جوزی ،ص (٢٣٦
جب صبح ہوئی تو وليد نے اپنے آدميوں کو پھر بھيجا ليکن ابن زبير نکل چکے تھے۔ اس پر مروان نے کہا  :خدا کی قسم وه
مکہ روانہ ہواہے اس پر وليد نے فوراً لوگوں کو اس کے پيچھے دوڑايا؛ اس کے بعد بنی ا ميہ کے  ٨٠گھوڑ سواروں کو
ابن زبيرکی تالش کے لئے بھيجا ليکن وه سب کے سب خالی ہاتھ لو ٹے ۔
ادھر عبدﷲ بن زبير اپنے بھائی کے ہمراه مشغول سفر ہيں۔ چلتے چلتے جعفر بن زبير نے'' صبرةالحنظلی'' کے شعر سے
تمثيل کی:
وکل بنی أم سيمسون ليلة
ولم يبق من أعقابہم غير واحد
اس پر عبدﷲ نے کہا :سبحان ﷲ !بھائی اس شعر سے کيا کہنا چاہتے ہو ؟جعفر نے جواب ديا  :بھائی ! ميں نے کوئی ايسا
اراده نہيں کيا ہے جو آپ کے لئے رنجش خاطرکاباعث ہو ۔ اس پر عبدﷲ نے کہا  :خدا کی قسم مجھے يہ نا پسند ہے کہ
تمہاری زبان سے کوئی ايسی بات نکلے جس کا تم نے اراده نہ کيا ہو۔
اس طرح ابن زبير سفر کرتے رہے يہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ اس وقت مکہ کا حاکم عمرو بن سعيد تھا۔ جب ابن زبير وارد
مکہ ہوئے تو عمرو بن سعيدسے کہا  :ميں نے آپ کے پا س پناه لی ہے ليکن ابن زبير نے کبھی ان لوگوں کے ساتھ نماز
نہيں پﮍھی اور نہ ہی کوئی افاضہ کيا بلکہ اپنے ساتھيوں کے ہمراه ايک کنارے رہنے لگے اور نماز بھی تنہا پﮍھنے لگے
اور افاضہ بھی تنہا ہی رہا ۔) طبری  ،ج،٥ص (٣٤٣اس واقعہ کو ہشام بن محمد نے ابی مخنف سے نقل کيا ہے۔ شيخ مفيد
نے ارشاد ،ص ،٢٠١اور سبط ابن جوزی نے تذکرة الخواص ،ص٢٣٦پر بھی اس واقعہ کا تذکره کيا ہے۔ وہاں يہ ملتا ہے کہ
امام حسين عليہ السالم آئنده شب ميں اپنے بچوں  ،جوانوں اور گھر االوں کے ہمراه مدينہ سے باہرنکل گئے اور ابن زبير
سے دور ہی رہے اور سبط ابن جوزی ص  ٢٤٥پر ہشام اور محمد بن اسحاق سے رويت نقل کرتے ہيں کہ دو شنبہ کے دن
 ٢٨رجب کو امام عليہ السالم نکلے اورخوارزمی نے ص١٨٦پر لکھا ہے کہ آپ  ٣شعبان کومکہ پہنچے ۔
امام حسين عليہ السالم مسجد مدينہ ميں
دوسرے دن سب کے سب عبدﷲ بن زبير کی تالش ميں لگ گئے اور امام حسين عليہ السالم کی طرف کسی کا دھيان ہی نہيں
گيا يہا ں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے وقت وليد نے کچھ لوگوں کو امام حسين کے پاس بھيجا ۔يہ ٢٨رجب سنييجر کا دن تھا۔
امام حسين نے ان سے فرما يا  :صبح ہونے دو تم لوگ بھی کچھ سوچ لواور ميں بھی سوچتا ہوں۔ يہ سن کر وه لوگ اس شب
يعنی شب  ٢٩رجب امام حسين عليہ السالم سے دست بردار ہوگئے اور اصرار نہيں کيا ۔)(١
ابو سعيد مقبری کا بيا ن ہے کہ ميں نے امام حسين عليہ السالم کو مسجد ميں وارد ہوتے ہوئے ديکھا۔ آپ دولوگوں پر تکيہ
کئے ہوئے چل رہے تھے ،کبھی ايک شخص پر تکيہ کرتے تھے اور کبھی دوسرے پر؛اسی حال ميں يزيد بن مفرغ حميری
کے شعر کو پﮍھ رہے تھے :
الذعرت السوام فی فلق الصبح
مغيراً،و ال د عيت يزيداً
يوم ْاعطی من المھابہ ضيما ً
والمنايا يرصدننی أن أحيدا)(٢
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..............
١۔طبری ،ج ، ٥ص ،٣٤١ ،٣٣٨ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے روايت نقل کی ہے اور شيخ مفيد نے بھی اس کو ذکر کيا ہے۔)
ارشاد ،ص (٢٠١
٢۔خوارزمی ،ص١٨٦

ميں سپيده سحری ميں حشرات االرض سے نہيں ڈرتا نہ ہی متغير ہوتاہوں اور نہ ہی اپنی مدد کے لئے يزيد کو پکاروں گا
۔سختيوں کے دنوں ميں خوف نہيں کھاتا جبکہ موت ميری کمين ميں ہے کہ مجھے شکارکرے ۔
راوی کہتا ہے کہ ميں نے جب يہ اشعار سنے تواپنے دل ميں کہا  :خدا کی قسم ان اشعار کے پيچھے کوئی اراده
چھپاہواہے۔ابھی دو دن نہ گذرے تھے کہ خبر ملی کہ امام حسين عليہ السالم نے مکہ کا سفر اختيار کرکيا ہے۔ )(١
محمدبن حنفيہ کا موقف )(٢
محمد حنفيہ کو جب اس سفر کی اطالع ملی تو اپنے بھا ئی حسين عليہ السالم کے پاس آئے اور فر مايا بھائی جان ! آپ
ميرے لئے دنيا ميں سب سے زياد ه محبوب اور سب سے زياده عزيز ہيں ميں اپنی نصيحت اور خير خواہی کا ذخيره آپ
کے عالوه کسی دوسرے تک پہنچانا بہتر نہيں سمجھتا  .آپ يزيد بن معاويہ کی بيعت نہ کيجئے اور کسی دور دراز عالقہ
ميں جاکر پناه گزين ہو جائيے پھر اپنے نمائندوں کو لوگوں کے پاس بھيج کر اپنی طرف دعوت ديجئے  .اب اگر ان لوگوں
نے آپ کی بيعت کر لی تو اس پر آپ خدا کی حمد وثنا کيجئے اور اگر لوگ آپ کے عالوه کسی اور کی بيعت کر ليتے ہيں
تو اس سے نہ آپ کے دين ميں کمی آئے گی نہ عقل ميں ،اس سے نہ آپ کی مروت ميں کوئی کمی آئے گی اور نہ فضل
وبخشش ميں۔مجھے اس بات کاخوف ہے کہ آپ ان شہروں ميں سے کسی ايک شہر ميں چلے جائيں اور کچھ لوگ وہا ں آکر
آپ سے مليں پھر آپس ميں اختالف کرنے لگيں ۔کچھ گروه آپ کے ساتھ ہو جائيں اور کچھ آپ کے مخالف ۔اس طرح جنگ
کا شعلہ بھﮍک اٹھے اور آپ سب سے پہلے نيزوں کی باڑھ پر آجائيں۔اس صورت ميں وه ذات جو ذاتی طور پر اور اپنے آبا
ء واجد اد کی طرف سے اس امت کی باوقار ترين فرد ہے اس کا خون ضائع ہوگا اور ان کے اہل بيت ذليل ہوں گے۔ امام
عليہ السالم نے جواب ديا :بھائی مينجارہا ہوں!
..............
١۔طبری ،ج ،٥ص ،٣٤٢ابومخنف کا بيان ہے کہ يہ واقعہ مجھ سے عبدالملک بن نوفل بن مساحق نے ابوسعيد مقبری کے حوالے سے
نقل کيا ہے  ،جن کازندگی نامہ پہلے بيان ہوچکاہے۔تذکرةالخواص ،ص٢٣٧
٢۔ محمد حنفيہ کی ماں خولہ بنت جعفر بن قيس ہيں جو قبيلہ ء بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتی ہيں۔)طبری ،ج ،٥ ،ص (١٥٤
مرتضی عليہ السالم کے ہمراه تھے۔ امام علی السالم نے آپ کے ہاتھوں ميں علم ديا تھا )طبری ،ج
آپ جنگ جمل ميں اپنے بابا علی
ٰ
قبيلہ ''ازد''کے ايک شخص کا ايک ہاتھ کاٹ ديا جو لوگونکو جنگ پر
اور
لﮍی
جنگ
ساتھ
کے
دليری
 ،٥ص (٤٤٥آپ نے وہانبہت
ٔ
اکسارہا تھا ۔)طبری ،ج ،٤ص  (٤١٢آپ جنگ صفين ميں بھی موجودتھے اور وہانعبيد ﷲ بن عمر نے ان کو مبارزه کے لئے طلب کيا
تو حضرت علی عليہ السالم نے شفقت ميں روکا کہ کہيں قتل نہ ہو جا ئيں۔ )طبری ،ج ،٥ص (١٣امام حسين عليہ السالم جب مکہ سے
ٰ
دعوی کر تے ہوئے کوفہ ميں وارد
عراق جارہے تھے تو آپ مدينہ ميں مقيم تھے۔ )طبری ،ج،٥ص (٣٩٤مختار آپ ہی کی نمائند گی کا
ہوئے تھے۔ )طبری ،ج ،٥ص  ( ٥٦١ابن حنفيہ کو اس کی خبر دی گئی اور ان سے اس سلسلے ميں پوچھا گيا تو انھوننے کہا  :ميں
اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ خدا ئے متعال اپنے جس بندے کے ذريعہ چاہے ہمارے دشمن سے بد لہ لے۔جب مختار کو ابن حنفيہ
کے اس جملہ کی اطالع ملی تو انھوں نے جناب محمد حنفيہ کو امام مہدی کا لقب ديديا ۔)طبری ،ج ،٦ص  (١٤مختار ايک خط
ليکرابراہيم بن مالک اشتر کے پا س گئے جو ابن حنفيہ سے منسوب تھا ۔)طبری ،ج ،٦ص  (٤٦اس کا تذکره ابن حنفيہ کے پاس کيا گيا
تو انھوں نے کہا  :وه يہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا چاہنے واال ہے اور قاتلين حسين عليہ السالم تخت حکومت پر بيٹھ کر حکم نا فذ کر
رہے ہيں۔مختار نے يہ سنا تو عمر بن سعداور اس کے بيٹے کو قتل کر کے ان دو نوں کا سر ابن حنفيہ کے پاس روانہ کر ديا۔ )طبری،
ج ،٦ص  (٦٢مختار نے ايک فوج بھيج کر ابن حنفيہ کو برانگيختہ کرنا چاہا کہ وه ابن زبير سے مقابلہ کريں ليکن محمد حنفيہ نے
روک ديا اور خون بہا نے سے منع کر ديا۔ )طبری،ج،٦ص (٧٤جب يہ خبر ابن زبير کو ملی تو اس نے ابن حنفيہ اور ان کے ١٧رشتہ
داروں کو کچھ کو فيوں کے ہمراه زمزم کے پاس قيد کرديا اور يہ دھمکی دی کہ بيعت کريں ورنہ سب کوجالديں گے۔ اس حالت کو ديکھ
کر محمد حنفيہ نے کو فہ کے تين آدميوں کو مختار کے پاس روانہ کيا اور نجات کی درخواست کی ۔ خبر ملتے ہی مختار نے چار ہزار
کا لشکرجو مال واسباب سے ليث تھا فوراً روانہ کيا ۔وه لوگ پہنچتے ہی مکہ ميں داخل ہوئے اور مسجدالحرام ميں پہنچ کر فوراً ان
لوگوں کو قيد سے آزاد کيا ۔ آزاد کر نے کے بعد ان لوگوں نے محمدحنفيہ سے ابن زبير کے مقابلہ ميں جنگ کی اجازت مانگی تو
محمد حنفيہ نے روک ديا اور اموال کو ان کے درميان تقسيم کرديا ۔)طبری ،ج ،٦ص  ( ٦٧آپ شيعوں کو زياده روی سے روکا کرتے
تھے۔ )طبری ،ج ،٦ص  ٦٨ (١٠٦ھ ميں حج کے موقع پر آپ کے پاس ايک مستقل پر چم تھا اور آپ فرمايا کر تے تھے :ميں ايسا
شخص ہوں جو خود کو ابن زبير سے دور رکھتا ہو ں اور جو ميرے ساتھ ہے اس کو بھی يہی کہتا ہونکيو نکہ ميں نہيں چاہتا کہ
ميرے سلسلے ميں دو لوگ بھی اختالف کريں ۔)طبری ،ج،٦ص (١٣٨آپ جحاف کے سال تک زنده رہے اور ٦٥سال کی عمر ميں
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طائف ميں اس دنيا سے جاں بحق ہو گئے۔ ابن عباس نے آپ کی نماز پﮍھائی ۔)طبری ،ج ،٥ص ( ١٥٤

محمد حنفيہ نے کہا :اگرآپ جا ہی رہے ہيں تو مکہ ميں قيام کيجئے گا۔اگروه جگہ آپ کے لئے جا ئے امن ہو تو کيا بہتر اور
اگرامن وسالمتی کو وہاں پر بھی خطره الحق ہو تو ريگستانو ں ،پہاڑوناوردرّه کو ه ميں پناه ليجئے گا او رايک شہر سے
دوسرے شہر جاتے رہيئے گا تاکہ روشن ہو جائے کہ لوگ کس طرف ہيں۔ ايسی
صورت مينآپ حاالت کو اچھی طرح سمجھ کر فيصلہ کر سکيں گے ۔ ميرے نزديک آپ کے لئے بہترين راستہ يہی ہے۔اس
صورت ميں تمام امور آپ کا استقبال کرينگے اوراگر آپ نے اس سے منھ موڑ اتو تما م امور آپ کے لئے مشکل سے مشکل
تر ہوجائيں گے ۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا :بھائی جان !آپ نے خير خواہی کی ہے اور شفقت فرمائی ہے ،اميد ہے کہ آپ کی رائے
محکم اور استوار ہو۔ )(١
امام حسين عليہ السالم کا مدينہ سے سفر
امام حسين عليہ السالم نے وليد سے کہا ٹھہرجاؤتاکہ تم بھی غور کرلو اور ہم بھی غور کرليں ،تم بھی ديکھ لواور ہم بھی
ديکھ ليں  ،ادھر وه لوگ عبدﷲ بن زبير کی تالش ميں امام حسين عليہ السالم کو با لکل بھول گئے يہاں تک کہ شام ہوگئی۔
اسی شام وليد نے کچھ لوگوں کو امام حسين عليہ السالم کے پاس بھيجا۔ يہ  ٢٧رجب شنبہ کا دن تھا۔ امام حسين عليہ السالم
نے فرمايا  :صبح ہونے دو پھر تم بھی ديکھ لينا اور ہم بھی ديکھ ليں گے ،اس پر وه لوگ اس شب جو شب يکشنبہ يعنی شب
 ٢٨رجب تھی رک گئے اور کسی نے اصرار بھی نہيں کيا۔ اسی رات امام حسين مدينہ سے خارج ہوئے جب کہ رجب کے
فقط دو دن باقی تھے۔ آپ کے ہمراه آپ کے فرزند اور بھائی وبھتيجے موجود تھے بلکہ اہل بيت کے اکثر افراد موجود
تھے،البتہ محمد حنفيہ اس کاروان کے ہمراه نہيں تھے۔)(٢
..............
١۔طبری ،ج  ، ٥ص ،٣٤١ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے يہ روايت کی ہے اور شيخ مفيد نے بھی اس کا تذکره کيا ہے۔
)ارشاد،ص ،٢٠٢خوارزمی  ،ص،١٨٨اور خوارزمی نے اعثم کوفی کے حوالے سے امام عليہ السالم کی وصيت ''ا ّما بعد فانّی لم اخرج
''...کا اضافہ کيا ہے ۔اور وصيت ميں ''سيرة خلفاء الراشدين '' کا اضافہ کيا ہے ۔
٢۔طبری  ،ج ،٥ص٢٤١ ،٢٤٠و  ٣٨١پر بھی کوچ کرنے کی تاريخ يہی بيان کرتے ہيں جسے ابو مخنف نے صقعب بن زہير کے
حوالے سے اورانھوں نے عون بن ابی حجيفہ کے توسط سے نقل کيا ہے۔'' ارشاد''  ،ص٢٠٩پر شيخ مفيد اور تذکرة الخواص،
ص٢٣٦پر سبط بن جوزی بيان کرتے ہيں  :آئنده شب امام حسين عليہ السالم اپنے جوانوں اور اہل بيت کے ہمراه مدينہ سے سفر
اختيار کيا در حاليکہ لوگ ابن زبير کی وجہ سے آپ سے دست بردار ہوگئے تھے ،پھرص ٢٤٥پر محمدبن اسحاق اور ہشام سے
روايت نقل کرتے ہينکہ آپ نے يکشنبہ کو جبکہ رجب کے تمام ہونے ميں دو دن بچے تھے مدينے سے سفر اختيار کيا ،البتہ خوارزمی
نے اپنے مقتل کے ص ١٨٩پر لکھا ہے کہ رجب کے تين دن باقی تھے ۔

ےتَ َرقﱠبُ قَا َل
مدينہ سے سفر اختيار کرتے وقت امام حسين عليہ السالم اس آيت کی تالوت فرما رہے تھے'' :فَخَ َر َج ِم ْنھَا خَا ِئفا ً َ
َ
ےنَ قَا َل َع ٰ َسی َربﱢی أ ْن
َربﱢ نَ ﱢجنِی ِمنَ ْالقَوْ ِم ْالظﱠالِ ِم ْ
ےنَ '' )(١اور جب مکہ پہنچے تويہ آيت تال وت فر ما ئی '' َولَ ﱠماتَ َو ﱠجہَ تِ ْلقَآ َ
ئ َم ْد َ
ے ِل'' )(٢
ئ ال ﱠسبِ ْ
ےنِی َس َوا َ
ے ْھ ِد َ
َ
..............
١۔ قصص  ،آيت٢١
٢۔ قصص  ،آيت  ،٢٢طبری ج،٥ص ٣٤٣ ،پرہشام بن محمد ابو مخنف سے نقل کر تے ہيں۔

عبد ﷲ بن عمر کا موقف  (١ ):پھر وليد نے ايک شخص کو عبد ﷲ بن عمر کے پاس بھيجا تو آنے والے نے ا بن عمر سے
کہا  :يزيد کی بيعت کرو ! عبد ﷲ بن عمر نے کہا  :جب سب بيعت کرليں گے تو ميں بھی کرلوں گا۔)  (٢اس پر ايک شخص
نے کہا  :بيعت کرنے سے تم کو کونسی چيز روک رہی ہے ؟ کياتم يہ چاہتے ہو کہ لوگ اختالف کريں اورآپس ميں لﮍبھﮍکر
فنا ہوجائيں اور جب کوئی نہ بچے تو لوگ يہ کہيں کہ اب تو عبدﷲ بن عمر کے عالو ه کو ئی بچانہيں ہے لہذا اسی کی بيعت
کرلو  ،عبدﷲ بن عمر نے جواب ديا  :ميں نہيں چاہتاکہ وه لوگ قتل ہوں ،اختالف کريں اور فناہوجائيں ليکن جب سب بيعت
کرليں گے اور ميرے عالو ه کوئی نہيں بچے گا تو ميں بھی بيعت کرلوں گا اس پر ان لوگوں نے ابن عمر کو چھوڑديا
کيونکہ کسی کو ان سے کوئی خطره نہينتھا۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

..............
) (١طبری  ،ج  ،٥ص ٣٤٢ميں يہ لفظ موجود ہے کہ ہشام بن محمد ابو مخنف سے نقل کرتے ہيں ،...پھر طبری کہتے ہيں کہ واقدی
)متوفی  ( ٢٠٧کا گمان ہے کہ جب قاصد ،معاويہ کی موت کی خبر لے کر وليد کے پاس آيا تھا اس وقت ابن عمر مدينہ مينموجود ہی
نہيں تھے اور يہی مطلب سبط بن جوزی نے بھی اپنی کتاب کے صفحہ  ٢٣٧پر لکھاہے۔ ہاں ابن زبير اور امام حسين عليہ السالم کو
بيعت يزيد کے لئے باليا تو يہ دونوناسی رات مکہ کو روانہ ہوگئے ؛ا ن دونوں سے ابن عباس اور ابن عمر کی مالقات ہوئی،جو مکہ
سے آرہے تھے تو ان دونوں نے ان دونوں سے پوچھا  :آپ کے پيچھے کيا ہے ؟ تو ان دونوں نے کہا  :معاويہ کی موت اور يزيد کی
بيعت  ،اس پر ابن عمر نے کہا  :آپ دونونتقوائے ٰالہی اختيار کيجئے اور مسلمين کی جماعت کو متفرق نہ کيجئے ! اس کے بعد وه
آگے بﮍھ گيا اور وہيں چند دنوں اقامت کی يہا ں تک کہ مختلف شہرونسے بيعت آنے لگی تو وه اور ابن عباس نے پيش قدمی کی اور
دونوں نے يزيد کی بيعت کر لی''۔
) (٢جيسا کہ معاويہ نے اپنی وصيت ميں اور مروان نے وليد کو مشوره ديتے ہوئے بتايا تھا کہ ايسا ہوگا اورويسا ہی ہوا ۔
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امام حسين عليہ السالم مکہ ميں
* عبد ﷲ بن مطيع عدوی
* امام حسين عليہ السالم کا مکہ مينورود
* کوفيوں کے خطوط
* امام حسين عليہ السالم کا جواب
* حضرت مسلم عليہ السالم کا سفر
* راستے سے جناب مسلم کا امام عليہ السالم کے نا م خط
* مسلم کو امام عليہ السالم کا جواب
امام حسين عليہ السالم مکہ ميں
امام حسين عليہ السالم مکہ کے را ستے ميں  :عقبہ بن سمعان کا بيا ن ہے کہ ہم مدينہ سے باہم نکلے اور اصلی راستے سے
مکہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ راستے ميں کسی نے امام حسين عليہ السالم سے کہا  :اگر ہم بھی ابن زبير کی طرح کسی
نامعلوم راستے سے نکل جائيں تو کيا ايسا نہيں ہوگا کہ وه ہم کو پکﮍنہينپائيں ؟
''الوﷲ ال أفارقہ حتی يقضی ّ
ّ
ﷲ ما احب اليہ'' ) (١نہيں خدا کی قسم ايسا نہيں ہو سکتا
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا :
مينسيد ھے راستے کو نہيں چھوڑ سکتا يہاں تک کہ خدا ميرے حق ميں وه فيصلہ کرے جو اس کو سب سے زياد ه پسندہے۔
عبد ﷲ بن مطيع عدوی )(٢
اسی وقت عبدﷲ بن مطيع حضر ت امام حسين عليہ السالم کی خدمت مينشرفياب ہوا اور امام
..............
١۔طبری ج  ،٥ص ،٣٥١طبری کا بيان ہے کہ ميں نے يہ حديث ہشام بن محمد سے اور انھوں نے ابی مخنف سے نقل کی ہے  ،ابو
مخنف کابيان ہے کہ مجھ سے عبدالرحمن بن جندب نے اور عبد الرحمن بن جندب کا بيان ہے کہ مجھ سے عقبہ بن سمعان نے بيان کيا
ہے جو امام حسين عليہ السالم کی زوجہ جناب رباب بنت امرء القيس کلبيہ کا غالم تھا۔ اس کے حاالت پہلے بيان ہو چکے ہيں۔
٢۔ عبد ﷲ بن مطيع قر شی کی والدت نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں ہوئی ۔ جب اہل مدينہ نے يزيد کے لشکر پر حملہ کيا
تو يہ قريش کے ہمراه تھا )طبری ،ج ،٥ص  (٤٨١پھر يہ ابن زبير سے مکہ ميں ملحق ہو گيا اور اس کے ہمراه جنگ ميں شرکت کی
پھر ابن زبير ہی کی جانب سے والی کوفہ مقرر ہوا ۔طبری ،ج ،٥ص ،٦٢٢تاريخ يعقوبی ج،٣ص ٣و، ٥تاريخ مسعودی ج ،٣ص ٨٣
،مقتل خوارزمی ج ،٢ص  ،٢٠٢يہ پورا واقعہ محمد بن اسحاق سے منقول ہے۔کوفہ ميں مختار سے اس کا جھگﮍا ہو گيا تو مختار نے
اسے کوفہ سے نکال ديا۔ طبری ،ج ،٥ص،٣١عنقرب طبری کی يہ روايت بھی نظرسے گذرے گی کہ ہشام  ،ابو مخنف سے اور وه
محمد بن قيس سے نقل کرتے ہيں کہ ايک دوسری مرتبہ بھی ابن مطيع نے امام عليہ السالم سے مقام ''حاجر ''کے بعد اور مقام
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''زرود'' سے قبل پانی کے کسی چشمہ پر مالقات کی ہے ۔طبری ،ج  ، ٥ص  ٣٩٥۔

سے کہنے لگا  :ميری جان آپ پر قربان ہو  ،آپ کہاں جانے کا اراده رکھتے ہيں؟امام عليہ السالم نے جواب ديا  :ابھی تو
ميں مکہ جا نا چاہتا ہوں بعد ميں ﷲ جدھر چاہے گااس ی مرضی کے مطابق اسی طرف چالجائوں گا ۔
عبدﷲ بن مطيع نے کہا:خدا وندعالم آپ پر رحمت نازل کرے اور ہميں آپ پر قربان کرے! آپ اگر مکہ جارہے ہيں تو
ديکھئے کوفہ سے کبھی نزديک نہ ہوئيے گا؛ يہ بﮍی بری جگہ ہے ،اسی جگہ آپ کے بابا کو قتل کيا گيا  ،يہيں آپ کے
بھائی کوزخمی کيا گيا اور ظلم و ستم کے مقابلہ ميں وه تنہا پﮍگئے اوردھوکہ سے ان کی جان لے لی گئی۔ آپ حرم ہی ميں
رہيے ؛کيونکہ آپ سيد و سردار عرب ہيں۔ خدا کی قسم اہل حجاز ميں کوئی بھی آپ کا ہم نظير نہيں ہے۔اگر آپ يہاں ره گئے
تو لوگ ہر چہار جانب سے آپ کی طرف آئيں گے ل ٰہذا آپ حرم نہ چھوڑئيے ۔ ميرے چچا ،ماموناور ميرا سارا خاندان آپ پر
قربان ہوجائے اے مير ے موال! اگر آپ شہيد کر دئيے گئے تو ہم سب کے سب غالمی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور
کردئيے جائينگے۔)(١
امام حسين عليہ السالم کامکہ ميں ورود
اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے امام عليہ السالم ٣شعبان )(٢شب جمعہ کو وارد مکہ ہوئے۔) (٣اس کے بعد آپ نے شعبان
المعظم ،رمضان المباک  ،شوال المکرم  ،ذی قعده اور ٨ذی الحجہ تک مکہ ميں قيام فرمايا ۔) (٤مکہ پہنچتے ہی ہر چہار
جانب سے لوگوں کی رفت و آمد کا سلسلہ شروع ہوگيا۔عالم اسالم سے جتنے عمره کرنے والے آتے تھے موقع ملتے ہی آپ
کی خدمت ميں شرفياب ہوتے تھے ۔
..............
١۔ص ٢٤٣پر سبط بن جوزی نے اس کی روايت کی ہے۔ راوی ہشام اور محمد بن اسحاق ہيں۔ خوارزمی نے ص ١٨٩پر اعثم کوفی
سے روايت کی ہے ۔
٢۔طبری ،ج،٥ص،٣٨٧ابومخنف کا بيان ہے کہ اس روايت کو ہم سے صقعب بن زہير نے اوران سے عون بن ابی جحيفہ نے نقل کيا
ہے۔گذشتہ سطرونسے يہ بات واضح ہوچکی ہے کہ امام عليہ السالم  ٢٨رجب کو مدينہ سے نکلے ،اس بنا پر ٣شعبان کومکہ پہنچنے
کا مطلب يہ ہے کہ فقط پانچ دنوں مينيہ مسافت طے ہوئی ہے اورمکہ سے مدينہ کی مسا فت ٥٠٠کيلو ميٹر ہے ،اس کا مطلب يہ ہوا کہ
امام عليہ السالم نے روزانہ ١٠٠کليوميٹرکی مسافت کو طے کيا اور يہ عام کارواں کی سفری مسافت سے بہت زياده ہے کيونکہ عام
طور سے قافلونکی ايک روزه مسافت ٨فرسخ ہواکرتی تھی جبکہ امام عليہ السالم کی ايک دن کی مسافت تقريبا ١٨فرسخ ہوتی ہے ،
اسکا مطلب يہ ہوا کہ امام عليہ السالم نے اگر چہ راستہ کو تبديل نہيں فرماياکيونکہ اس ميں خوف فرار تھا اور امام عليہ ا لسالم کی
توہين تھی ليکن آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے لئے کہ جس کے ہمراه مقصد عجين تھا راستہ کو جلدی جلدی طے کيا ۔
٣۔طبری  ،ج  ، ٥ص ، ٣٥١عقبہ بن سمعان کی خبر۔
٤۔طبری  ،ج ،٥ص ،٣٨١عون بن جحيفہ کی خبر  ،سبط بن جوزی نے ہشام سے بھی روايت نقل کی ہے۔ تذکرة الخواص  ،ص٢٤٥۔

ابن زبير جو خوف و ہراس کی وجہ سے کعبہ کے اندر محصور تھے اور ان کا کام فقط نماز و طواف ره گيا تھا۔وه بھی آنے
والوں کے ہمراه امام عليہ السالم کی خدمت ميں شرفياب ہوئے۔ کبھی تو وه روزانہ آتے بلکہ ايک دن ميندو بار آتے تھے اور
کبھی کبھی دودنوں ميں ايک بار حاضر ہوتے تھے  ...۔اس مالقات مينوه ہميشہ امام عليہ السالم سے رائے اور مشوره کيا
کرتے تھے  ،ليکن اس کے باوجودمکہ ميں امام عليہ السالم کا وجود ابن زبير کے لئے سب سے زياده گرانتھا کيونکہ انہيں
معلوم تھا کہ امام حسين عليہ السالم کے رہتے ہوئے کوئی بھی ان کی بيعت اور پيروی نہيں کرے گا  ،اس لئے کہ امام
حسين عليہ السالم لوگوں کی نگاہوں مينصاحب شان و شوکت تھے۔ آپ کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پرتھی اورلوگ آپ
کے فرمانبردار تھے۔)(١
..............
١۔ طبری  ،ج، ٥ص ،٣٥١يہ عقبہ بن سمعان کی روايت ہے ۔ ارشاد  ،شيخ مفيد ،ص  ٢٠٢۔

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

واقعہ کربال
ٔ

کوفيوں کے خطوط )(٢
جب اہل کوفہ کومعاويہ کی ہالکت کی خبر ملی تو وه لوگ عراقيوں کو يزيد کے خالف شعلہ ور کرنے لگے اور کہنے لگے
 :اے لوگو!حسين عليہ السالم اور ابن زبيرنے يزيد کی بيعت سے انکار کردياہے اور يہ لوگ مکہ پہنچ چکے ہيں۔)(٣
محمدبن بشير اسدی ہمدانی )(٤کابيان ہے کہ ہم لوگ سليمان بن صرد خزاعی ) (٥کے گھر جمع ہوئے ۔ سليمان تقرير کے
لئے اٹھے اور بولے  :معاويہ ہالک ہوچکا ہے اور حسين عليہ السالم نے
..............
٢۔کوفہ ميں ٣٠ہزار افراد تھے جو جنگ قادسيہ ميں موجود تھے) ،طبری ،ج  ،٤ص ١٨ (٧٥ھ ميں عمر نے شريح بن حارث کندی کو
کوفہ کا قاضی بنايا۔)طبری ،ج  ،٤ص٢٠ (١٠١ھ ميں عمرنے سعد بن ابی وقاص کو لوگوں کی شکايت کی بنيادپر کوفہ کی گورنری
سے معزول کرديا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سعد کو اچھی طرح نماز پﮍھانا نہيں آتی  ،پھر عمر نے نجران کے يہودی کو کوفہ کی طرف
روانہ کيا۔ ) ج ،٤ص٢١ (١١٢ھ ميں عمار ياسر کو کوفہ کا گورنر  ،ابن مسعود کو بيت المال کا حاکم اور عثمان بن حنيف کو زمين کی
استعفی دے ديا ۔)ج،٤ص(١٤٤عمار کے بعد عمر نے
مساحت اور ٹيکس کا عہديدار بنايا۔ اہل کوفہ نے عمار کی شکايت کی توعمار نے
ٰ
ابو موسی اشعری کو کوفہ کا امير بنا ديا۔ ايک سال تک وه وہاں قيام پذير رہاليکن کوفيوں نے اس کی بھی شکايت کی تو اس کو بھی
عزل کرکے مغيره بن شعبہ کو وہاں کا حاکم بنا ديا گيا۔کوفہ ميں ايک الکھ جنگجو موجود تھے ) طبری ،ج  ،٤ص (١٦٥اور اس وقت
وہاں پر چاليس ہزار جنگجو تھے جن ميں سے ہر سال  ١٠ہزار سپاہی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اس کا مطلب يہ ہوا
کہ ہر چار سال پر ايک سپاہی کوسرحدی
عالقوں ميں جنگ پر جانا ہوتا تھا۔)طبری ،ج  ، ٤ص ٣٧ (٦٤٦ھ ميں امير المومنين حضرت علی عليہ السالم نے حکم ديا کہ ہر قبيلہ
کا رئيس اپنے قبيلے کے جنگجو افراداور ان کے فرزند جو قتال مينشرکت کر چکے ہيں  ،نيزاپنے قبيلے کے غالموں کا نام لکھ کر
امام عليہ السالم تک پہونچا ئے ۔انہوں نے نام لکھ کر ديا تو ان ميں چاليس ہزار جنگجو ١٧ہزاروه افراد جو جنگجوؤں کے فرزند
تھے ،نيز٨ہزار موالی اور غالم تھے ۔ اس طرح کل  ٦٥ہزار جنگجو ہوئے )طبری ،ج  ،٥ص (٧٩ان مينسے آٹھ سو مدينہ کے رہنے
والے تھے ) طبری ،ج ،٤ص  (٨٥سعد نے ان افراد کو سات سات قبيلوں کے گروه ميں تقسيم کرديا ،اس طرح کنانہ اور ان کے ہم
پيمان جو احابيش سے متعلق تھے اور'' جديلہ ''کا گروه سات قبيلوں پر مشتمل ہوگيا۔ '' قضاعہ''  '' ،بجيلہ'' ''،خثعم''  ''،کنده ''،
''حضر موت'' اور'' ازد''بھی ساتھ ہوگئے۔'' مذحج''  ،حمير'' ''،ہمدان'' اور ان کے ہم پيمان بھی سات کے ايک گروه مينچلے گئے۔''
تميم''  ''،ھوازن ''اور'' رباب'' سات کی ايک ٹکﮍی ميں منتقل ہوگئے ۔''اسد'' ''،غطفان''  ''،محارب''  ''،نمر'' ''،ضبيعہ ''،
اور''تغلب'' سات ايک گروه ميں آگئے اسی طرح ''اہل حجر'' اور''حمراء ''اور''ديلم'' بھی سات کی ايک ٹکﮍی ميں پہنچ گئے۔ يہ
سلسلہ عمر  ،عثمان اور علی عليہ السالم کے زمانے تک بر قرار رہا ليکن زيادنے آکر ان کو چار چار ميں تقسيم کرديا ) طبری ،ج ،٤
ص  (٤٨اس طرح عمر بن حريث مدينہ کے چار گروه کا سربراه قرار پايا خالد بن عرفطہ  ،تميم اور ہمدان کے چار گروه کا حاکم بنا،
موسی اشعری ،مذحج اور اسد پر حاکم ہوا ۔ يہ سب کے
قيس بن وليد بن عبد الشمس  ،ربيعہ اور کنده پر حاکم ہوااور ابو برده بن ابو
ٰ
سب حجر اور ان کے ساتھيوں پر ظلم کے گواه ہيں۔) طبری ،ج  ،٥ص( ٢٦٨
٣۔طبری ،ج ، ٥ص  ، ٣٥١يہ بھی عقبہ کی خبر ہے ۔
٤۔طبری ،ج ،٥ص،٣٥٢ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے حجاج بن علی نے محمد بن بشير ہمدانی کے حوالے سے نقل کيا ہے ۔
٥۔ کشی نے اپنے رجال کے ص  ،٦٩حديث ١٢٤پر فضل بن شاذان کے حوالے سے اس عنوان کے تحت نقل کيا ہے کہ آپ کا شمار
تابعين کی ايک بزرگ اور زاہد شخصيت ميں ہوتا ہے۔شيخ طوسی نے رجال کے ص ٤٣پرآپ کو پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
اور امير المومنين عليہ السالم کے اصحاب ميں ذکر کيا ہے۔آپ کی شخصيت کامنفی رخ يہ ہے کہ جنگ جمل سے منہ موڑ ليا اور بے
جا عذر پيش کيا ۔اس تخلف اور عذر کو نصربن مزاحم نے اپنی کتاب کے ص  ٦پر ذکر کيا ہے۔ سليمان بن صرد کی يہ حالت ديکھ کر
امير المومنين نے فرمايا :جب کہ ميں تم پر سب سے زياده اعتماد رکھتا تھا اوريہ اميد رکھتا تھا کہ سب سے پہلے تم ميری مدد کے
لئے آگے بﮍھوگے ليکن تم ہی شک و ترديد ميں مبتال ہو کر جنگ کے خاتمہ کا انتظار کرنے لگے ؟اس پر سليمان بن صرد نے جواب
ديا  :ميرے موال آپ لطف و محبت ميں اسی طرح پيش گام رہيں اور اسی طرح ميری خير خواہی اور محبت کو خالص سمجھيں!ابھی
بہت مراحل باقی ہيں جہاں آپ کے دوست آپ کے دشمنوں کے سامنے پہچان لئے جائيں گے۔ اس پر حضرت نے کوئی جواب نہيں ديا
ليکن جنگ صفين ميں ميمنہ کی سربراہی ان کے سپرد کردی۔) صفين ،ص  (٢٠٥سليمان نے حوشب سيد اليمن شامی سے مبارزه کيا
اور اسے قتل کرديا۔اس وقت سليمان اس شعر کو پﮍھ رہے تھے:امسی عل عند نامحببا ً ۔نفديہ باالم وال نبغی ابا ً )صفين ،ص  (٤٠١جنگ
صفين ميں کسی نے ان کے چہرے پر تلوار سے زخم لگايا تھا ) صفين ،ص(٥١٩ابومخنف نے ان کو صحابہ اوربزرگان شيعہ ميں
شمار کيا ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص ٦٤ (٥٥٢ھ ميں تو ابين کے قائد يہی سليمان بن صرد تھے۔) طبری ،ج  ،٥ص( ٥٥٥ان کا عذر يہ تھا
کہ ہم لوگ خود کو آماده کررہے تھے اور انتظا رکررہے تھے کہ ديکھيں کيا ہوتا ہے کہ اسی دوران حسين عليہ السالم شہيدکرديئے
گئے۔ )طبری  ،ج،٥ص(٥٥٤
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يزيد کی بيعت سے ہاتھ کھينچ ليا ہے۔ وه مکہ کی طرف آچکے ہيں۔ تم ان کے اور ان کے بابا کے پيرو ہو۔ اب اگر تم يہ
سمجھتے ہو کہ تم لوگ ان کے مدد گار اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے ہو تو ان کو فوراًخط لکھوليکن اگرتم
کوخوف و ہراس يا سستی ہے تو ديکھو اس پيکر حق و عدالت کو نصرت و مدد کا وعده دے کردھوکہ نہ دو ! اس پر وه سب
کے سب بول پﮍے '' :نہيں ايسا نہيں ہے بلکہ ہم ان کے دشمن سے جنگ کريں گے اور ان کی راه ميں اپنی جان نچھاور
کرديں گے ''اس پر سليمان نے کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہوتو بس فوراًخط لکھ کر انہيں بالؤ ۔ ) (١اس پر ان لوگوں نے فوراً
خط لکھا :
'' بسم ّ
ﷲ ال ّرحمن الرّحيم ،للحسين بن علی عليہ السالم  ،من سليمان بن صرد  ،والمسيب بن نجبة)(٢ورفاعہ بن شداد )(٣
ّ
وحبيب بن مظاہر)(٤وشيعتہ من المؤمنين والمسلمين من اہل الکوفة سالم عليک  ،فانا نحمد اليک ﷲ الذی الالہ اال ہو  ،ا ّما بعد :
فالحمد ّ الذی قصم عدوّک الجبّار العنيد  ،الذی انتزی علی ٰھذه ا ٔ
بغيررضی منھا ثم
ال مة فابت ّزھا ،و غصبھا فيئھا  ،وتأ ﱠمر عليھا
ٰ
قتل خيار ھا ،و استبقی شرارھا ،و جعل مال ﷲ دولة بين جبابر تھا و اغنيائھا ،فبعداًلہ کما بعدت ثمود۔
انہ ليس علينا امام ؛لعل ٰ ّ
ﷲ أن يجمعنا بک علی الحق والنعمان بن بشير فی ) قصراالمارة( لسنا نجتمع معہ فی جمعة وال نخرج
معہ الی عيد  ،ولو قد بلغنا انک قد اقبلت الينا أخر جناه حتی نلحقہ بالشام  ،ان شاء ﷲ ،والسالم عليک و رحمةﷲ و برکاتہ '')(٥
..............
١۔خوارزمی نے اسے تفصيل سے بيان کيا ہے ،مالحظہ ہو ص ١٩٧
٢۔کشی نے اپنے رجال کے ص ،٦٩حديث ١٢٤ميں اس عنوان کے تحت اس طرح ذکر کيا ہے  :آپ کا شمار تابعين کے بزرگ سربراه
اور زاہدوں ميں ہوتا ہے۔ شيخ طوسی نے اپنے رجال مينان کو اصحاب امير المومنين ميں ذکر کيا ہے۔ ص  ،٥٨رقم ،٨اور ص ،٧٠رقم
 ،٤ميں ان کو اصحاب امام حسن ميں ذکر کيا ہے۔ وہاں اس بات کا اضافہ کيا ہے کہ يہ وه ذات ہے جس نے امير المومنين کی مددکے
لئے جلداز جلد خود کو کوفہ سے بصره پہنچايا ،جيسا کہ طبری نے جلد ،٤ص  ٤٤٨پر لکھا ہے۔ آپ کی فدا کاری کا دوسرا رخ يہ ہے
کہ عبدﷲ بن مسعده فزاری کو قتل و غارت سے روکنے اور اس سے مقاومت کے لئے حضرت نے ا ن کو خود ان کی قوم کے جوانوں
کے ہمراه روانہ کيا ۔) طبری  ،ج ،٥ص(١٣٥وه سليمان بن صرد کی وفات کے بعد توابين کے دوسرے قائد تھے ٦٥ھ ميں توابين کے
ہمراه جنگ ميں ان کو قتل کردياگيا۔ )طبری ،ج ،٥ص  (٥٩٩۔
٣۔کشی نے اپنے رجال کے ص ،٦٥حديث ١١٨ميں لکھا ہے  :ان کا شمار ان صالحين ميں ہوتا ہے جنہوں نے ابوذر کو دفن کيا ہے۔
شيخ نے اپنے رجال کے ص  ٤١پرانہيں اصحاب امير المومنين اور ص  ٦٨پر اصحاب امام حسن عليہ السالم ميں ذکر کيا ہے ،البتہ
وہاں ''البجلی'' کا اضافہ ہے۔ جنگ صفين ميں قبيلہ بجيلہ يا بجلہ کی سر براہی آپ کے ہاتھونميں تھی۔ )صفين ،ص  (٢٠٥حجر بن
عدی اور عمر و بن حمق کے ساتھيوں کے ہمراه انہوں نے اموی ظلم وستم کے خالف اپنے مبارزه کوجاری رکھا اور ان دونونبزرگوار
کی شہادت کے بعد زياد بن ابيہ کے ہاتھوں سے نکل بھاگے۔) طبری ،ج ،٥ص (٢٦٥آپ وه دوسری شخصيت ہيں جنہوں نے توابين
کے لئے تقرير کی) طبری ،ج  ،٥ص  (٥٥٣توابين کی فوجی تنظيم کی ذمہ داری آپ ہی کے سرتھی۔ )طبری ،ج ، ٥ص  ( ٥٨٧توابين
کے آخری امير آپ ہی تھے۔) طبری ،ج،٥ص  (٥٩٦آپ ميمنہ والوں کے درميان تقرير کرکے جنگ کے لئے ان کے حوصلوں کو بلند
کيا کرتے تھے) طبری ،ج ،٥ص  (٥٩٨آپ مسلسل اسی طرح مصروف جنگ رہے) طبری ،ج ،٥ص  ( ٦٠١ليکن رات کے وقت لوٹ
کر کوفہ آگئے) طبری ،ج ،٥ص  (٦٠٥پھر مختار نے ان کو پيغا م بھيج کر بلوايا )طبری  ،ج  ، ٦ص ( ٨اور اپنے لئے بيعت لی ليکن
انہوں نے اہل يمن کے ہمراه کوفہ ميں مختار کے خالف خروج کيا اور انہی کے ہمراه نماز پﮍھنے لگے۔) طبری ،ج، ٦ص ( ٤٧پھر
جب انھوں نے سنا کہ ہمدان کا ايک شخص مختار کے نعره '' يا لثارات الحسين عليہ السالم ''کے جواب ميں ''يا لثارات عثمان'' کا
نعره لگا رہاہے تو رفاعہ نے کہا  :ہم کو عثمان سے کيا مطلب  ،ہم ان لوگوں کے ہمراه نہيں لﮍيں گے جو عثمان کے خون کا بدلہ
چاہتے ہيں ے،ه کہہ کر ان لوگوں سے جدا ہوگئے اور يہ شعر پﮍھنے لگے'':اناابن شدّاد اعلی دين علی لست لعثمان بن اروی بولی
ٰ
اروی ميرا سر پر ست نہيں ہے ۔
''ميں شدّاد کا فرزند علی کے دين پر ہوں عثمان بن
آپ مقام ''سبخہ'' پر'' مھبذان'' کے حمام کے پاس عبادت کی حالت ميں قتل کئے گئے ۔)طبری ،ج ،٦ص ( ٤٠٠
صے کا سربراه
٤۔ آپ امام حسين عليہ السالم کے لشکرميں ميسره کے سردار تھے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٤٢٢اموی لشکر کے ايک ح ّ
حصين بن تميم آپ کو قتل کر کے بہت باليده تھا ۔ قتل کرنے کے بعد اس نے آپ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن ميں لٹکا ديا ۔ آپ
کے بيٹے قاسم بن حبيب نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لينے کے لئے بديل بن صريم تميمی کو قتل کر ديا۔ باجميرا کی جنگ ميں يہ
دونو ں مصعب بن زبير کی فوج ميں تھے۔) طبری ،ج،٥ص (٤٤٠
٥۔مقتل خوارزمی ،ص ١٩٤

بسم ﷲ الرحمن الرحيم  :سليمان بن صرد  ،مسيب بن نجبہ  ،رفاعہ بن شداد  ،حبيب بن مظاہر اور کوفہ کے مومنين و مسلمين
کی جانب سے حسين بن علی کے نام۔ آپ پر سالم ہو !ہم آپ کی خدمت ميں اس خدا کی حمد و ستائش کرتے ہيں جس کے
عالوه کوئی معبود نہيں ۔ اما بعد  :حمد اس خدا کی جس نے آپ کے بدترين اور کينہ توز دشمن کو درہم و برہم کرديا ،وه
دشمن جس نے خدا کی ذره برابر پرواه کئے بغير اس امت پر حملہ
کرديا ،ظلم و ستم کے ساتھ اس امت کی حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں سنبھال لی اور قوم کی ساری ثروت کو
غصب کرليا ۔ ظلم وستم کی بنيادوں پر حکمرانی کی  ،نيک خو اور شائستہ سرپرست افراد کو نابود کرديا ،شر پسند عناصر
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اور تباہی مچانے والوں کو محفوظ رکھا ،قومی سرمايہ اور خدا ئی اموال کو ظالموں اور دولت کے پجاريوں کے ہاتھوں ميں
تقسيم کرديا۔ خدا ان لوگوں پر اسی طرح لعنت و نفرين کرے جس طرح قوم ثمود کو اپنی رحمتوں سے دور کيا !
ہم لوگ ان حاالت ميں خط لکھ رہے ہيں کہ اموی حاکم نعمان بن بشير قصر دار االماره ميں موجود ہے ليکن ہم نہ تو نماز
جمعہ مينجاتے ہيں اورنہ ہی نماز عيد اس کے ہمراه انجام ديتے ہيں  ،ہم اگر آگاه ہوگئے کہ آپ کا گرانمايہ وجود ہمارے شہر
اور ديار کی طرف روانہ ہے تو اسے اپنے شہر سے نکال کر شام کی طرف روانہ کرديں گے۔ آپ پرخدا کا درود و سالم ہو۔
پھر ہم لوگوں نے عبد ﷲ سبع ہمدانی ) (١اور عبدﷲ بن وال تميمی) (٢کے ہاتھوں اس خط کو روانہ کيا۔ يہ دونوں افراد تيزی
کے ساتھ نکلے اور  ١٠رمضان المبارک تک امام عليہ السالم کی خدمت ميں پہنچ گئے ) (٣پھر دو دن صبر کر کے ہم
لوگوں نے قيس بن مسہر صيد اوی ) (٤عبد الر حمن بن عبدﷲ بن الکدن ارجی )(٥
..............
١۔شيخ مفيد نے اس شخص کا نام عبدﷲ مسمع ذکر کيا ہے ۔ )اال رشاد ،ص  (٢٠٣خوارزمی نے عبدﷲ بن سبيع ذکر کيا۔)ص  (١٩٤آپ
امام حسين عليہ السالم کے ہمراه شہيد ہوئے ۔
٢۔ سبط بن جوزی نے عبدﷲ بن مسمع البکری لکھا ہے۔) ص (١٩٤شيخ طوسی نے فقط دونوں کے ناموں پر اکتفا کيا ہے۔ايک کا نام
عبدﷲ اور دوسر ے کا نام عبيدﷲ لکھ کر کہا کہ يہ دونوں معروف ہيں۔ )رجال شيخ ،ص (٧٧عبد ﷲ بن وال تميمی توابين کے تيسرے
سردار تھے اور وہيں قتل کردئے گئے۔) طبری ،ج،٥ص (٦٠٢
٣۔االرشاد،ص  ،٢٠٣تذکرة خواص ،ص ٢٤٤
٤۔يہ قبيلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے۔يہ مسلم بن عقيل کے ہمراه عراق کی طرف لوٹے ليکن جب راستہ ميں مشکل پيش آئی تو جناب
مسلم نے خط لکھ کر ان کے ہاتھوں انھيں امام حسين عليہ السالم کے پاس روانہ کيا۔ )طبری ،ج  ،٥ص  (٣٥٤اس کے بعد يہ امام
حسين عليہ السالم کے ہمراه آرہے تھے ليکن جب يہ قافلہ مقام '' بطن الحاجر '' تک پہنچا تو ايک خط لکھ کر امام حسين عليہ السالم
نے ان کو کوفہ روانہ کيا۔ جب يہ خط ليکر مقام قادسيہ تک پہنچے تو حصين بن تميم تميمی نے ان کو پکﮍ ليا اور ابن زياد کے پاس
بھيج ديا۔ ابن زياد نے
حکم ديا کہ ان کو چھت سے نيچے پھينک ديا جا ئے۔ حکم پر عمل کيا گيا اور قيس بن مسہر صيداوی کو قصر سے نيچے پھينک ديا
گيا  ،جسم ٹکﮍے ٹکﮍے ہو گيا اور يہ شہيد ہو گئے ۔)طبری ،ج،٥،ص  (٣٩٥جب امام حسين عليہ السالم مقام '' عذيب الہجانات '' تک
پہنچے تو آپ کو جناب قيس کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ يہ خبر ايسی روح فرساتھی کہ امام عليہ السالم کی آنکھيں ْپر نم ہو
گئيں؛ آپ کے آنسو تھم نہ سکے اور بے ساختہ بول اٹھے'' :منہم من قضی نحبہ  ...اللہم اجعل لنا ولہم الجنة نزال واجمع بينناوبينہم فی
مستق ّررحمتک ورغائب مذ خورثوابک'' ) ج  ،٥ص (٤٠٥
ان ميں سے کچھ وه ہيں جنہوں نے اپنا عہد وفا کيا اور کچھ منتظر ہيں ...خدا يا اپنی جنت کوہمارے اور ان کے لئے منزل گاه قرار دے
اور اپنی رحمت کی قرار گاه اور اپنے گنجينہء ثواب ميں ہم کو اور ان لوگونکو آپس ميں جمع کردے!
) (٥شيخ مفيد نے ارشاد کے ص٢٠٣پر ان کا نام عبدﷲ و عبد الرحمن شدادی ارجی لکھا ہے۔ سبط بن جوزی نے اپنی کتاب کے ص
 ١٩٤پر عبدﷲ بن عبدالرحمن لکھا ہے ۔يہ جناب مسلم کے ساتھ عراق آئے تھے۔)طبری ،ج،٥ص(٣٥٤

اور عماره بن عبيد سلولی ) (١کو پھر روانہ کيا يہ افراد  ١٥٠خطوط ليکر روانہ ہوئے ۔) (٢قابل ذکر ہے کہ ان ميں سے ہر
ايک خط دو يا تين يا چند افراد کی طرف سے لکھا گياتھا ۔محمدبن بشر ہمدانی کہتا ہے کہ دودن گذرنے کے بعد ہم نے پھر
ہانی بن ہانی سبيعی اور سعيد بن عبدﷲ حنفی کے ہاتھوں اس طرح خط لکھ کر روانہ کيا:
''بسم ٰ ّ
ٔ
ﷲ الرحمن الرحيم  :للحسين بن علی  ،من شيعتہ من المومنين والمسلمين اما بعد :ف ّح ھال ،فان الناس ينتظرونک وال را لھم
فی غيرک فا لعجل العجل والسالم عليک'' )(٣
حسين بن علی کے نام يہ خط ان کے شيعوں کی جانب سے ہے جو مومن ومسلم ہيں ۔اما بعد  :اے فرزند پيغمبر! جلد ازجلد
ہماری طرف آجائيے کيونکہ سب لوگ آپ کے انتظار ميں ہيں اور آپ کے عالوه ان کا دل کسی دوسرے کے لئے نہيں تﮍپ
رہا ہے ل ٰہذا جلدی کيجئے جلدی۔والسالم
..............
١۔ خوارزمی نے اپنے مقتل کے ص  ١٩٥پر ان کا نام عامر بن عبيد لکھا ہے۔شيخ مفيد نے ارشاد کے ص ،٢٠٣اور سبط ابن جوزی
نے ص  ٢٤٤پر عماره بن عبدﷲ سلولی لکھا ہے۔يہ بھی حضرت مسلم کے ہمراه عراق آئے تھے۔ )طبری ،ج،٥ص  (٣٥٤يہ ہانی کے
گھر ميں بھی تھے )طبری ،ج،٥ص  (٣٦٣ليکن اس کے بعد ان کا کو ئی پتہ نہيں ملتا۔
٢۔طبری نے  ٥٣خطوط کا تذکره کيا ہے ليکن شيخ مفيد نے ص  ٢٠٣پر  ١٥٠خطوط مرقوم فرمائے ہيں۔يہی تعداد سبط ابن جوزی نے
ص  ٢٤٤پر ہشام اور محمد بن اسحاق کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اسی طرح خوارزمی نے بھی اپنے مقتل ص  ،١٩٥پر'' اعثم
کوفی'' کے حوالے سے اتنی ہی تعداد کا تذکره کيا ہے۔ .ايسا محسوس ہوتا ہے کہ طبری کے يہاں '' ثال ثہ '' اور ''مأئة '' کے درميان
تصحيف ہو گئی ہے۔
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٣۔ االرشاد ،ص ،٢٠٣تذکرةالخوص ،ص٢٤٤

اب چوتھا خط شبث بن ربعی ) (١حجار بن ابجر (٢) ،يزيد بن حارث بن يزيد بن رويم ) (٣عزره بن قيس ) (٤عمروبن حجاج
زبيدی )(٥اور محمدبن عمر تميمی )(٦نے روانہ کيا جس کا مضمون يہ ہے  :اما بعد فقد اخض ّر الجنان  ،و أينعت الثمار  ،و
طمت الجمام فاذاشئت فاقدم علی جندلک مجنﱠ َد ه؛ والسالم عليک)(٧
اے پسر پيغمبر !ہمارے سارے باغ و بوستان سرسبزو شاداب ہيں  ،تمام کے تمام پھل پک چکے ہيں اور ساری نہريں اور
کنويں جل تھل ہيں۔ اگر آپ آنا چاہتے ہيں تو تشريف لے آئيے! سپاه حق آپ کے ہمراه آماده نبرد ہے ۔ والسالم عليک
..............
قبيلہ ''تميم ''کے خاندان ير بوع سے تعلق رکھتا ہے لہٰ ذ يربوعی تميمی کہا جا تا ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص  (٣٦٩يہ شخص
١۔ يہ شخص ٔ
پہلے جھوٹے مدعی نبوت سجاح کا موذن تھا ) طبری ،ج ،٣ص  (٢٧٣پھر بعد ميں مسلمان ہو گيا اور عثمان کا معين ومددگار ہو گيا۔
بعده علی عليہ السالم کی مصاحبت اختيار کرلی۔ يہ جنگ صفين ميں حضرت کے لشکر ميں تھا اور بنی عمروبن حنظلہ کا سر براه تھا
۔) صفين  ،ص  (٢٠٥جنگ نہروان ميں بھی حضرت علی عليہ السالم کے لشکر ميں ميسر ه کا سر دار تھا ) طبری ،ج ،٥ص (٨٥ايک
جماعت کے ہمراه حضرت علی عليہ السالم اور معاويہ کے درميان پيغام رسانی بھی کرتا رہا )صفين ،ص  (٩٧ليکن بعد ميں اس نے
جناب حجر بن عدی اور ان کے ساتھيوں کے خالف ابن زياد کے سامنے گواہی دی )طبر،ی ج ،٥ص  (٢٦٩اور روز عاشورا اموی
لشکر ميں پيدلوں کا سردار تھا )طبری ،ج ،٥ص  (٤٦٦اس کے بارے ميں يہ کہا جاتا ہے يہ امام حسين عليہ السالم سے لﮍنا پسند
نہيں کرتا تھا اسی لئے جب اس سے عمر سعد نے کہا  :کيا تم آگے بﮍھ کر ان تيراندازوں کے ساتھ ہونا پسند نہيں کروگے جو حسين
پر تيرونکی بارش کرنے والے ہيں ؟ اس پر شبث نے کہا  :سبحان ﷲ تو خاندان مضر کے بزرگ اور کوفہ کے تيراندازوں کے گروه
ميں مجھے بھيج رہا ہے ،کيا تجھے کوئی اور نہ مال جسے ميرے بدلے ميں وہاں بھيج دے ؟ امام حسين عليہ السالم کی شہادت کے
بعد يہ کہا کر تا تھا ؟ خدا اس شہر )کوفہ(کے لوگوں کو کبھی بھی اچھائی عطا نہيں کرے گا اور کبھی بھی عقل ورشد کی راه کو نہيں
کھولے  ،کيا تم لوگوں کو اس پر تعجب نہيں ہو تا کہ ہم نے علی بن ابی طالب اور ان کے فرزند کے ہمراه پانچ سال تک آل ابو سفيان
کے خال ف لﮍائی لﮍی ہے ليکن اس کے بعد ہم ان کے فرزند کے دشمن ہو گئے جو زمين پر سب سے بہترتھے۔ ہم آل معاويہ اور
زناکار سميہ کے بيٹے کے ہمراه ان سے مقابلہ پر آماده ہو گئے۔ ہا ئے رے گمراہی ؛وائے رے گمراہی ! ) طبری ،ج ، ٥ص  ٤٣٢۔
 (٤٣٧يہی وه شخص ہے جس نے جناب مسلم بن عوسجہ کی شہادت پراہل کوفہ کے خوش ہونے پر ان کی مال مت کی ہے ۔)طبری
،ج،٥ص (٤٣٦
ليکن اس کے بعد ابن زيادکے سخت موقف سے ہرا ساں ہو گيا اور امام حسين عليہ السالم کے قتل پر اپنی خوشی کا اظہار
کرنے کے لئے ايک مسجد بنوادی )طبری ،ج ،٦ص  (٢٢پھر ابن زبير کی طرف سے ابن مطيع کے تين ہزار کے لشکر کے ساتھ اس
نے جناب مختارسے پيکار کی ہے ۔)طبری ،ج  ،٦ص(٢٣
قبيلہ عجل سے متعلق ہے لہٰ ذ العجلی کہا جا تا ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٣٦٩اس کا باپ نصرانی تھا اور ان کے درميان ايک
٢۔يہ شخص ٔ
خاص مقام و منزلت کا حامل تھا۔)طبری ،ج،٥ص  (٤٢٥اس کا شمار ان لوگوں ميں ہو تا جنہوں نے حجربن عدی کے خالف ابن زياد
کے سامنے گواہی دی۔ )طبری ،ج، ٥ص  (٢٧٠جس دن جناب مسلم نے خروج کيا اس دن يہ حجر بن عدی کے بيٹے کے لئے پر چم
امان لہراتا ہوا آيا ۔)طبری ،ج، ٥ص (٣٦٩اسی شخص نے کربال ميں روز عاشوراس سے انکار کر ديا کہ اس نے امام عليہ السالم کو
خط لکھا تھا ) طبری ،ج ، ٥ص  (٤٢٥پھر اس نے مختار سے محاربہ کيا ) طبری ،ج ،٦ص  (٢٢اس کے بعد مصعب کے لئے عبد ﷲ
بن حر سے جنگ کی اور وہاں سے بھا گ کھﮍا ہوا ۔اس پر مصعب نے اس کی سرزنش کی پھر چھوڑ ديا۔) طبری ،ج  ،٦ص  (١٣٦يہ
کو فہ کے ان لوگوں ميں سے ہے جن کو عبد الملک بن مروان نے خط لکھا تو ان لوگوں نے اصفہان کی حکومت کی شرط لگائی اور
اس نے انہيں وه سب کچھ ديديا )طبری ،ج ،٦ص  (٩٥٦ليکن يہ شخص مصعب کے ہمراه دکھا وے کے لئے عبد الملک سے جنگ
کے لئے نکال ليکن جب مصعب نے جنگ کے لئے بال يا تو کہنے لگا ميں اس سے معذرت چاہتا ہوں ۔) طبری ،ج  ،٦ص  (١٥٨يہ ٧١
ھ تک زنده رہا اس کے بعد اس کاکو ئی پتہ نہيں ۔
٣۔ اس کی کنيت ابو حوشب شيبانی ہے۔ اس شخص نے روز عاشوره اس بات سے انکار کرديا کہ اس نے امام حسين عليہ السالم کو
خط لکھا تھا۔ ) طبری ،ج ،٥ص  (٤٢٥جب يزيد قتل ہو گيا اور عبيد ﷲ بن زياد کوفہ کا حاکم ہوا تو عمر وبن حريث نے لوگوں کو ابن
زياد کی بيعت کے لئے بال يا ۔ اس وقت يہی يزيد بن حارث اٹھا اور بوال  :خدا کی حمد وثنا کہ اس نے ہميں ابن سميہ سے نجات دی؛
جس ميں کوئی کرامت ہی نہيں تھی  ،اس پر عمر وبن حريث نے حکم ديا کہ اس کو پکﮍکے قيد کر ديا جائے ليکن بنی بکر بن وائل نے
بيچ بچاؤ کرا کے اس کو نجات دالئی ۔) طبری ،ج ،٥ص  (٥٢٤اس کے بعد يہ عبد ﷲ بن يزيد خطمی انصاری کے ساتھيوں ميں ہو گيا
جو ابن زبير کی جانب سے ابن مطيع سے قبل کوفہ کا والی تھا اور اس کو سليمان بن صرد اور ان کے ساتھيوں کے خروج سے پہلے
ان سے جنگ کرنے پر اکسايا کرتا تھا۔ )طبری ،ج ،٥ص  ٥٦١۔  (٥٦٣پھر يہ عبدﷲ بن يزيد کو مختار کے قيد کرنے پر اکساياکر تا
تھا ) طبری ،ج،٥ص(٥٨پھر ابن مطيع نے اسے مختار سے جنگ کرنے کے لئے ''جبانةمراد''کی طرف بھيجا )طبری ،ج ،٦ص (١٨
ليکن مختار نے اس کو کوفہ ميں داخل ہونے سے روک ديا ) طبری ،ج،٦ص  (١٢٤پھر مختار کی حکومت کے زمانے ميں بنی ربيعہ
کے ساتھ اس نے مختار کے خالف پرچم بغاوت بلند کرديا) طبری ،ج  ،٦ص  (٤٥ليکن مقابلہ ميں اپنے ساتھيوں کے ساتھ بھاگ
کھﮍاہوا )طبری ،ج،٦ص  (٥٢پھر ابن ز بيرکی جانب سے مقرر والی کوفہ حارث بن ابی ربيعہ کے ہمراه ٦٨ھ ميں اس جنگ ميں
شرکت کی جو''ازارقہ'' کے خوارج سے ہوئی تھی )طبری،ج ،٦ص  (١٢٤پھر مصعب نے اسے مدائن کا امير بنا ديا۔ )طبری ،ج
،٦ص (١٢٤بعده عبد الملک بن مروان کی جانب سے  ٧٠ھ ميں شہر
ری کا والی مقرر ہوا ۔)طبری ،ج ،٦ص  (١٦ ٤آخر کار خوارج نے اسے قتل کرديا۔ ) ابصار العين ،ص  (١٥اس کے دادا يزيد بن رويم
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شيبانی بزرگان کوفہ ميں شمار ہوتے تھے جو جنگ صفين ميں حضرت علی عليہ السالم کے ساتھ تھے ۔) صفين ،ص (٢٠٥
٤۔اسے احمسی کہتے ہيں ا سکا شمار بھی انہی لوگوں ميں ہوتا ہے جنہوں نے جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی دی تھی۔) طبری،
ج،٥ص  (٢٧٠اسی لئے اس نے امام عليہ السالم کو خط لکھا تاکہ اپنی جنايتوں کو اس تحرير کے ذريعے چھپاسکے۔ يہی وجہ ہے کہ
جب پسر سعد نے امام حسين عليہ السالم کے پاس جاکر يہ پوچھنے کو کہا کہ آپ کو يہاں کون اليا ہے ؟تو شرم سے يہ موالکے پاس
نہ گيا اور يہی وجہ تھی کہ جب نويں محرم کی شب کو يہ شخص جناب زہير سے روبرو ہوا تو جناب زہير قين نے اس کی بے حيائی پر
کہہ ديا کہ خدا کی قسم کيا تو ہی نہ تھا کہ جس نے خط لکھاتھا ؟ کيا تو نے پيغام رسانکو نہيں بھيجاتھا اور کيا تو نے ہماری مدد و
نصرت کا وعده نہيں کيا تھا ؟ يہ چونکہ عثمانی مذہب تھا لہٰ ذا جناب زہير سے کہنے لگا  :تيرا تعلق بھی تو اس گھرانے سے نہ تھا،
توبھی تو عثمانی مذہب تھا ۔) طبری ،ج،٥ص  (٤١٧عمر سعد نے اسے سوارونکی نگہداری پر مقرر کيا تھا ۔اوريہ رات ميں ان سب
کی نگہداشت کرتا تھا )طبری ،ج ،٥ص  ( ٥٢٢ليکن اصحاب امام حسين عليہ السالم اسے گھوڑونکو چھپانے نہيں ديتے تھے بلکہ
اسے آشکار کرديتے تھے۔ اس پر اس نے پسر سعد سے شکايت کی اور درخواست کی کہ ا سے اس امر سے باز رکھا جائے اور
پيدلوں کی سر براہی ديدی جائے اور پسر سعد نے ايسا ہی کيا۔ )طبری ،ج ، ٥ص  (٤٣٦اس ملعون کا شمار انہی لوگوں ميں ہوتاہے
جنہوں نے امام عليہ السالم اوران کے اصحاب کے مقدس سرونکو ابن زياد کے سامنے پيش کيا تھا۔) طبری ،ج ،٥ص  ( ٤٥٦اس کے
بعد اس کی کوئی خبر نہيں ملتی ۔
٥۔اس کا شمار بھی ان ہی لوگوں ميں ہوتا ہے جنہوں نے جنا ب حجر بن عدی کے خالف گواہی دی تھی۔ ) طبری  ،ج ،٥ص  (٢٧٠اس
کی بہن روعہ بنت حجاج ،ہانی بن عروه کی بيوی اور ٰ
يح بن ہانی کی ماں تھی۔ ) طبری ،ج،٥ص  (٣٦٤جب ہانی شہيد ہوگئے تو يہ
قبيلہ'' مذحج ''کے جم غفير کو ليکر ابن زياد کے محل کے پاس پہنچا۔ جب دربار ميں خبر پہنچی تو ابن زياد نے قاضی شريح کو بھيج
کر يہ کہلواديا کہ وه زنده ہيں ؛اس پر سارا مجمع متفرق ہوگيا۔ ) طبری ،ج، ٥ص  (٣٦٧پھر يہ شخص کربال پہنچاتوپسر سعد نے اسے
 ٥٠٠سواروں کے ہمراه روانہ کيا۔ يہ سب کے سب فرات کے کنارے گھاٹ پر کھﮍے ہوگئے کہ امام عليہ السالم اور ان کے اصحاب
تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ يہ واقعہ شہادت سے تين دن پہلے کا ہے ) طبری ،ج،٥ص  ٩ (٤١٢محرم کو جب امام عليہ السالم نے ايک
شب کی مہلت مانگی اور پسر سعد لوگو ں سے مشورت کرنے لگا تو اس شخص نے پسر سعد سے مہلت نہ دينے کے سلسلہ ميں
مالمت کی۔ )طبری ،ج،٥ص  (٤١٧روز عاشوره يہ شخص فرات کی طرف پسر سعد کے لشکر ميں ميمنہ کا سردار تھا ۔) طبری،
ج،٥ص  (٤٢٢اسی فرات کی طرف سے امام حسين عليہ السالم اور ان کے اصحاب پر يہ حملہ آور ہوتا اور سپاہيوں کو ان کے قتل پر
اکساتاتھا۔ ) طبری ،ج،٥ص  ( ٤٣٥يہ انھيں لوگوں ميں ہے جو شہداء کے سر کو کوفہ لے گئے تھے۔ ) طبری ،ج، ٥ص  (٤٥٦بعده
ابن مطيع کے ہمراه مختار کے خالف جنگ پرآماده ہوگيا )طبری  ،ج،٦ص  (٢٨اور ''سکہّ الثوريين''سے  ٢ہزار لوگوں کے ہمراه
جنگ کے لئے نکال) طبری ،ج، ٦ص  (١٩٠پھر
''جبانہ مراد'' ميں قبيلہ مذحج کے پير وں ميں ہوگيا۔) طبری ،ج ،٦ص  (٤٥جب مختار فتح ياب ہوگئے تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر
يہ'' شراف اور واقصہ'' کے راستہ پر نکل گيا ۔اس کے بعد يہ شخص کہيں نہيں ديکھاگيا ۔)طبری ،ج ،٦ص (٥٢
٦۔اس کو ابن عطارد بھی کہتے ہيں اور يہ بھی جناب حجربن عدی کے خالف گواہی دينے والوں ميں شمار ہوتا ہے۔ )طبری ،ج،٦ص
 (٢٧٠مختار سے جنگ کے وقت يہ مضر کا ہم پيمان تھا۔) طبری  ،ج،٦ص  (٤٧اس کے بعداس نے مختار کی بيعت کر لی تو مختار
نے اسے آذر بايجان کا گورنر بنا کر بھيج ديا۔ )طبری  ،ج ،٦ص  (٣٣٤خوارج ازارقہ سے جنگ کے موقع پر يہ شخص حارث بن ابی
ربيعہ کے ہمراه تھا جو کوفہ ميں ابن زبير کی طرف سے حاکم مقرر ہواتھا ۔)طبری ،ج ، ٦ص  (١٢٤اس کا شمار ان لوگوں ميں ہوتا
جس کابنی مروان کے حاکم عبدالملک بن مروان سے مکاتبہ ہواکرتاتھا۔ )طبری  ،ج ،٦ص  (١٥٦اس کے بعد عبدالملک نے اس کو
ہمدان کا گورنر بناديا۔ )طبری ،ج ،٦ص (١٦٤جب يہ دوباره لوٹا تو اس وقت ٧٥ھ ميں حجاج بن يوسف کی حکمرانی کا زمانہ تھا۔)
طبری  ،ج ،٦ص  (٢٠٤اس کے بعد اس کا سراغ نہينملتا ۔
اس کا باپ عمير بن عطار د کوفہ کے قبيلہ تميم کا ہم پيمان تھا جو صفين ميں حضرت علی عليہ السالم کے ہمراه تھا۔ )صفين ،ص
 (٢٠٥يہی وه شخص ہے جس نے زياد کے سامنے عمرو بن حمق خزاعی کے خون کے سلسلے ميں سفارش کی حتی کہ عمرو بن
حريث اور زياد نے اس کی مالمت کی ۔ )طبری  ،ج ،٥ص (٢٣٦
٧۔االرشاد ،شيخ مفيد ،ص  ٢٠٣وتذکرة الخواص  ،سبط بن جوزی ،ص  ، ٢٤٤ذرا غور تو کيجئے کہ دنيا کے متوالے يہ سمجھ رہے
تھے کہ امام عليہ السالم کو اپنی طرف بالنے کا طريقہ يہ ہے کہ ان کو دنياوی چيزوں سے لبھايا جائے  ،ہائے رے عقل کا ديواليہ پن ۔

امام حسين عليہ السالم کا جواب
تمام پيغام رساں موال کے حضور ميں حاضر ہوئے امام عليہ السالم نے ان سب کے خطوط پﮍھ کر وہاں کے لوگوں کی
احوال پرسی کی ؛پھر ہانی بن ہانی السبيعی اور سعيد بن عبدﷲ حنفی ) جو نامہ بروں کے سلسلے کے آخری رکن تھے (
کے ہمراه خط کا جواب اس طرح لکھا:
بسم ّ
ﷲ الرحمن الرحيم  :من الحسين بن علی ،الی الم ٔ
ال من المومنين والمسلمين ،اما بعد  :فان ھانئاًو سعيداًقَ ِد ما عل ّی ِب ُکتُبِ ُکم ۔
ٰ
ّ
ّ
وکانا آ خر من قَ ِدم عل ّی من رسلکم ۔ وقد فھمت کل الذی اقتصصتم و ذکر تم  ،ومقالةجلکم  :اِنہ ليس علينا اِمام فاقبل  ،لعل ﷲ ان
يجمعنا بک علی الھدی والحق .
و قد بَ َع ْث ُ
ت اليکم اخی وابن عمی و ثقتی من اھل بيتی )مسلم بن عقيل ( وأمرتہ ان يکتب ال ّی بحالکم وأمرکم و رأيکم .
فان کتب ال ّی  :انہ قد أجمع رأی ملئکم  ،وذوی الفضل و الحجی منکم  ،علی مثل ما قد مت علی بہ رسلکم  ،وقرأت فی کتبکم ،
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أقدم عليکم وشيکاً ،ان شاء ّ
ﷲ  ،فلعمری ما االمام االالعامل بالکتاب  ،واآلخذبالقسط  ،والدائن بالحق  ،والحابس نفسہ علی ذات
ﷲ  ،والسالم )(١
بسم ﷲ الرحمن الرحيم  :يہ خط حسين بن علی کی طرف سے مومنين و مسلمين کے ايک گروه کے نام بعد از حمد خدا،ہانی
اورسعيد تمہارے خطوط لے کر ہمارے پاس پہنچ چکے ہيں ۔
يہ دونوں ان نامہ رسانوں ميں سے آخری نامہ رسانہيں جو اب تک ميرے پاس آچکے ہيں ميں نے تمام ان چيزوں کو اچھی
طرح سمجھ ليا ہے جس کا قصہ تم لوگوننے بيان کيا اور جن باتوں کا تم لوگوں
..............
١۔طبری ج  ،٥ص ،٣٥٣ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے حجاج بن علی نے محمد بن بشر ہمدانی کے حوالے سے روايت نقل کی ہے
 ،شيخ مفيد نے بھی اس روايت کو ذکر کيا ''االرشاد'' ،ص ،٢٠٤تذکرةالخواص  ،ص ١٩٦

نے ذکر کيا ہے۔ تم ميں اکثر و بيشتر لوگوں کی گفتگوکا خالصہ يہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہيں ہے ل ٰہذا آجائيے  ،شايد
خدا وند عالم آپ کے وسيلہ سے ہم لوگوں کو ہدايت و حق پر جمع کردے۔
ميں تمہاری طرف اپنے بھائی  ،اپنے چچا کے بيٹے )مسلم بن عقيل ( اور اپنے خاندان کی اس فرد کو بھيج رہا ہوں جس پر
مجھے اعتماد ہے ۔ميں نے ان سے کہا ہے کہ وه وہاں جا کر تمہارے آراء و خياالت سے مجھ کو مطلع کريں  ،اب اگر
انھوں نے مجھکو مطلع کرديا کہ تمہارے خياالت وہی ہينجو تم نے اپنے خطوط ميں تحرير کئے ہيں؛ جسے ميں نے دقت
سے پﮍھا ہے اور صرف عوام نہيں بلکہ تم ميں کے ذمہ دار اور صاحبان فضل و شرف افرادبھی اس پر متفق ہيں تو انشاء
ﷲ بہت جلد ميں تم لوگوں کے پاس آجا وں گا ۔
قسم ہے ميری جان کی !امام تو بس وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے واال ہو  ،عدل و انصاف قائم کرنے واال  ،حق پر
قائم ،اس کو اجراء کرنے واال اور ﷲ کی راه ميں خود کووقف کردينے واال ہو ۔ والسالم
حضرت مسلم عليہ السالم کا سفر
امام عليہ السالم نے جناب مسلم کو باليا اور قيس بن مسہر صيداوی ) (١عماره بن عبيد السلولی) (٢اور عبد الرحمن عبدﷲ
ٰ
تقوی کی سفارش کی ،باتوں کو صيغہ راز
بن الکدن ارجی ) (٣کے ہمراه آپ کو روانہ کيا ۔مسافرت کے وقت آپ نے ان کو
ميں رکھنے کو کہااور لوگوں کے ساتھ عطوفت و مہربانی سے پيش آنے کا حکم ديا اور فرمايا کہ اگرتم نے محسوس کيا کہ
لوگ اپنے کئے ہوئے وعده پر برقرار ہيں تو مجھے فوراً اس سے مطلع کرنا ۔
مسلم بن عقيل وداع ہو کر کوفہ کے لئے روانہ ہوئے ،راستے ميں مدينہ آئے ،مسجد رسول خدا ۖ ميں نماز اداکی ،اس کے بعد
اپنے نزديکی رشتہ داروں سے رخصت ہو کر راہی کوفہ ہوئے۔ قيس نے راستے کی شناخت کے لئے دو ايسے لوگوں کو
ہمراه رکھا جو راستے سے آگاه تھے ليکن وه دونوں راستہ بھول گئے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی وجہ سے ان لوگوں پر پياس
کا غلبہ ہوا ۔اس پر دونوں راستہ شناس افراد نے کہا  :آپ لوگ اس
..............
١۔٢۔٣۔ يہی وه افراد ہيں جو کوفيو ں کے  ١٥٠خطوط لے کر امام عليہ السالم کی خدمت ميں حا ضر ہوئے تھے ان سب کے احوال
بيان ہوچکے ہيں۔ عماره بن عبيد کو شيخ مفيدره اور سبط بن جوزی نے عماره بن عبدﷲ لکھا ہے اور اسی طرح عبد الرحمن کو شيخ
مفيد نے عبدالرحمن بن عبدﷲ تحرير کيا ہے اورعبد ﷲ اور عبدالرحمن کو راشد ارجی کا فرزند تحرير فرمايا ہے۔ ص ٢٠٤۔

راستے کو پکﮍ ليں اس کے انتہا پر پانی موجود ہے ليکن ان لوگونکو وہانبھی پانی ميسر نہ ہو ا۔نوبت يہاں تک پہنچی کہ يہ
افراد موت کے دھانے پر پہو نچ گئے۔ آخر کار چاروناچار يہ لوگ مدينہ پلٹ گئے۔
راستہ سے جناب مسلم کا امام عليہ السالم کے نام خط
دره خبيت کے ايک تنگ گوشہ سے جناب مسلم نے امام حسين عليہ السالم کو خط لکھا اور قيس بن مسہر کے ہا تھوں اسے
امام عليہ السال م کی خدمت ميں روانہ کيا۔ خط کا مضمون يہ تھا
ّ
ٔ
ٔ
ّ
''اما بعد  :فانّی اقبلت من المدينة معی دليالن لی  ،فجارا عن الطريق وضال  ،واشتد علينا العطش ،فلم يلبثا ان ماتا  ،واقبلنا حتی
انتھيناالی ٰالماء  ،فلم ننج اال بحشا شة أنفسنا  ،وذلک الماء بمکان يدعی المضيق من بطن ال ُخبيت (١)،قد تطيرّت من وجھی ٰھذا ،
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فان رأيت اعفيتنی منہ وبعثت غيری ) (٢والسالم''
اما بعد  :ميں مدينہ سے دو ايسے افراد کے ساتھ نکال جو راستہ سے آشنا تھے ليکن وه دونوں راستہ بھول گئے۔ اسی حالت
ميں ہم پر پياس کا غلبہ ہوا اور تھوڑی ہی دير ميں وه دونوں جان بحق ہو گئے۔ ہم لوگ چلتے چلتے پانی تک پہنچ گئے ،اس
طرح ہم لوگ موت کے منہ سے نکل آئے۔ يہ پانی دره خبيت کے ايک تنگ گوشہ ميں ہے ۔ميرے موال ميں نے اس سفر کو
فال بد سمجھا ہے ل ٰہذا اگر آپ بہتر سمجھيں تو مجھے اس سے معاف فرماديں اور کسی دوسرے کو اس کام کی انجام دہی
کے لئے بھيج ديں۔ والسالم
..............
١۔خبيت مدينہ کے اطراف ميں مکہ کے راستہ کی طرف ايک جگہ ہے جہاں يہ دونوں راہنما گم ہو کر مکہ کی طرف نکل پﮍے تھے۔
جيساکہ ابصار العين ميں موجود ہے۔ ص١٦
٢۔ارشاد ،ص ٢٠٤و خوارزمی ص ١٩٧پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ طبری نے بھی معاويہ بن عمار کے واسطہ سے اسے امام
باقرعليہ السالم سے نقل کيا ہے۔ ج ،٥ص ٣٤٧

مسلم کواما م عليہ السالم کا جواب
خط ملتے ہی امام عليہ السالم نے جناب مسلم کو جواب ديا :
ک علی الکتاب ال ّی فی اال ستعفا ء من الو جہ الّذی وجّھتک لہ اال الجبن  ،فامض لو جھک
''اما بعد  :فقد خشيت ان ال يکون ح َملَ َ
الذی وجھتک لہ ،والسالم عليک''
امابعد :مجھے اس کا خوف ہے کہ تم نے اس عظيم سفر سے جسے ميں نے تمہارے سپرد کيا ہے معافيت طلبی کا خط فقط
خوف و ہر اس کی بنياد پر لکھا ہے ل ٰہذا ميری رای يہ ہے کہ فوراً اس کام پر نکل پﮍوجسے ميں نے تمہارے سپرد کيا ہے ۔
والسالم عليک
جناب مسلم نے خط کے جواب کو پﮍھ کر کہا  :ميں اس سفر ميں اور اس کام کی انجام دہی ميں اپنی جان سے ہر گز خوف
زده نہيں ہوں۔ يہ کہہ کر مسلم وہاں سے نکل پﮍے۔ چلتے چلتے ايک منزل گاه اور چشمہ آب تک پہنچے جو قبيلہ ٔ '' طئی ''
کا تھا۔ آپ نے اس چشمہ کے پاس پﮍاؤڈاالاور کچھ دير آرام کيا ۔ آرام کے بعد پھر وہاں سے سفر پر نکل پﮍے۔کچھ دير
چلنے کے بعد راستے ميں جناب مسلم نے ايک شکاری کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے ديکھا ۔جب اس شخص نے ہرن پر تير
مارا تو وه بری طرح تﮍپ رہا تھا۔حضرت مسلم نے اسے ديکھ کر کہا  :اگر خدا چاہے گا تو ہمارا دشمن بھی اسی طرح نابود
ہو جائے گا۔

واقعہ کربال
ٔ

کوفہ ميں جناب مسلم کا داخلہ
* اہل بصره کے نام امام عليہ السالم کا خط
* مسلم کی تنہائی کے بعدابن زياد کا خطبہ
* بصره ميں ابن زياد کا خطبہ * مسلم کی تالش ميں ابن زياد
* کوفہ ميں داخلہ کے بعد ابن زياد کا خطبہ * مختار کا نظريہ
* مسلم،ہانی کے گھر * دوسری صبح
* معقل شامی کی جاسوسی * جناب مسلم سے جنگ کے لئے محمد بن اشعث کی روانگی
* ابن زياد کے قتل کا پالن *آگ اور پتھر کی بارش
* معقل ،جناب مسلم کے گھر ميں * فريب امان اور گرفتاری
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* دربار ميں ہانی کا احضار *حضرت مسلم بن عقيل کی محمد بن اشعث سے وصيت
*ہانی ،ابن زياد کے روبرو * مسلم،محل کے دروازه پر
* موت کی دھمکی * مسلم ،ابن زياد کے روبرو
*ہانی کے قيد کے بعد ابن زياد کا خطبہ *حضرت مسلم عليہ السالم کی شہادت
*جناب مسلم عليہ السالم کا قيام * جناب ہانی کی شہادت
* اشراف کوفہ کی خيانت * تيسرا شہيد
* پرچم امان کے ساتھ اشراف کوفہ * چوتھا شہيد
* جناب مسلم عليہ السالم کی غربت و تنہائی * مختار قيد خانہ ميں
* ابن زياد کا موقف * يزيد کے پاس سروں کی روانگی
* يزيد کا جواب * امام عليہ السالم کا مکہ سے سفر

کو فہ ميں جناب مسلم عليہ السالم کا داخلہ
وہاں سے مسلم عليہ السالم پھر آگے بﮍھے يہاں تک کہ اپنے تينوں ساتھيوں قيس بن مسہر صيداوی  ،عماره بن عبيدالسلولی
اور عبد الرحمن بن عبدﷲ بن الکدن ارجی کے ہمراه کوفہ ميں داخل ہو ئے )(١اور مختار بن ابو عبيدثقفی )( ٢کے گھر
مينمہمان ہوئے ۔وہاں پہنچتے ہی شيعہ ہر چہار جانب سے آپ کی خدمت ميں شرفياب ہونے لگے اور رفت و آمد کا ايک
سلسلہ شروع ہوگيا۔جب سب شيعہ جمع ہوگئے تو جناب مسلم نے ان کو امام عليہ السالم کا خط پﮍھ کر سنا يا۔ خط کے
مضمون کو سنتے ہی وه سب کے سب رونے لگے ۔
..............
١۔طبری ،ج ،٥ص  ، ٣٥٥مروج الذہب ،ج ، ٢ص ، ٨٦کے بيان کے مطا بق کو فہ ميں وارد ہونے کی تاريخ  ٥شوال ہے۔
٢۔ پہلی ہجری ميں مختار نے اس دنيا ميں آنکھ کھولی۔ )طبری ،ج ،٢ص  ٣٧ ( ٤٠٢ھ ميناپنے چچا سعد بن مسعود ثقفی کی جانب
سے ان کی جانشينی ميں مدائن کے گور نر ہوئے۔ )طبری ،ج ،٥ص  ( ٧٦عام الجماعتہ کے بعد ٤٠ھ تک اپنے چچا ہی کے پاس رہے۔
)طبری ،ج ، ٥ص ( ١٥٩طبری نے مختار کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ مختار نے اپنے چچا سے بتايا کہ حسن بن علی
)عليہماالسالم ( نے حکومت معاويہ کے سپرد کر دی ہے۔ ) ج  ،٥ص  (٥٦٩زياد کے زمانے ميں مختار سے چا ہا گيا کہ وه حجربن
عدی کے خالف گواہی دينليکن مختار نے اسے قبول نہ کيا۔ )طبری ،ج  ،٥ص  ( ٢٧٠جناب مسلم کے قيام کے دوران آپ کا شمارپر
چمداروں ميں ہوتا تھا )ج،٥ص (٣٨١ليکن جب جناب ہانی کے قيد ہونے کی خبر سے مطلع ہوئے تو اپنے پر چم اور اپنے ساتھيوں
کے ساتھ جناب مسلم کے خروج سے پہلے ہی کسی وعده کے بغير قيام کرديا ،پھر جب عمروبن حريث نے مختارکو دعوت دی کہ ابن
زياد کے پر چم امن تلے آجاؤ اور صلح کر لو تو دھوکہ ميں آکر مختار نے صلح قبول کرلی۔ابن زياد کے دربار ميں داخل ہوئے تو
چھﮍی سے آپ کے چہرے پر حملہ کيا گيا۔جس کی وجہ سے آنکھ ميں کافی چوٹ آئی اور ٹيﮍھی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو قيد کر ديا
گيا؛ يہاں تک کہ امام حسين عليہ السالم شہيد ہو گئے۔ آپ کی بہن صفيہ ،عبد ﷲ بن عمر کی زوجہ تھينلہٰ ذ امسلم نے اپنے چچا کے
بيٹے زائد ه بن قدامہ ثقفی کو ابن عمر کے پاس بھيجا تاکہ وه مختار کی آزادی کے لئے يزيد کو خط لکھے۔اس نے خط لکھ کر يزيد
سے مختار کی آزادی کی درخواست کی تو اس نے خط لکھ کر ابن زياد کو حکم ديا کہ مختار کو آزاد کر د يا جائے لہٰ ذا اس نے ايسا ہی
کيا ليکن انھيں کو فہ سے نکال ديا ۔مختار وہاں سے راہی حجاز ہو گئے اور وہاں
ابن زبير کے ہاتھوں پر بيعت کر لی اور ابن زبير کے ہمراه اہل شام سے بﮍی شديد جنگ لﮍی۔ يزيد کی موت کے پانچ مہينہ بعد ابن
زبير کو چھو ڑ ديا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔)طبری ،ج،٥ص ٥٧٠۔  (٥٧٨جب کوفہ ميں وارد ہوئے تو سليمان بن صرد
ٰ
دعوی کيا کہ وه
خزاعی شيعوں کو تو بہ اور امام حسين عليہ السالم کے خون کے قصاص کی دعوت دے رہے تھے۔ مختار نے آ کر
محمد حنفيہ کے پاس سے آرہے ہيں اور سليمان فنون جنگ سے نا بلدہيں لہٰ ذا خود کی جان بھی گنوائيں گے اور اپنے سپاہيوں کا بھی
بے جاخون بہا ئيں گے۔ ) طبری ،ج،٥ص ٥٦٠و (٥٨٠جب تو ابين نے خروج کيا تو ابن زبير کے کا رگزار ابن مطيع نے مختار کو قيد
کرليا )ج،٥ص  ( ٦٠٥ايسی صورت ميں مختار نے اپنے غالم زربی کو ابن عمر کے پا س روانہ کيا تاکہ وه ابن زبير کے کار گزار سے
مختار کی رہائی کی درخواست کرے۔ ابن عمر نے خط لکھ کر درخواست کی تو اس نے عہدو پيمان کے ساتھ آزاد کر ديا۔) طبری
،ج،٦ص  (٨آزاد ہو نے کے بعدمختار نے خروج کيا اور تمام امور پر غلبہ پا کرجنگ شروع کی۔ابن زياد سے گھمسان کی جنگ کی
اور اسی جنگ ميں اس کو قتل کر ديا۔ اس کے بعد قاتلين امام حسين عليہ السالم کو قتل کرنا شروع کيا۔ آخر کار ٦٧ھ ميں مصعب بن
زبير نے مختار کو قتل کر ڈاال۔ )ج، ٦ص  ( ٦٧قتل کرنے کے بعد مصعب بن زبير نے حکم ديا کہ مختار کے ہاتھوں ميں کيلينٹھوک دی
جائيں ۔حکم کی تعميل ہوئی اور مسجد کے پاس مختار کو آويزاں کر ديا گيا۔وه اسی طرح لٹکے رہے يہاں تک کہ حجاج ثقفی نے اسے
ہٹايا۔ )طبری ،ج ،٦ص  (١١٠مصعب نے مختار کی پہلی بيوی عمرة بنت نعمان بن بشيرکو قتل کرديا اور دوسری بيوی ام ثابت بنت
سمره بن جندب کو چھوڑ ديا۔)ج،٦ص٧١ (١١٢ھ ميں مصعب نے عبد الملک سے جنگ کی ۔اس جنگ ميں زائده بن قدامہ ثقفی بھی
حاضر تھا؛ پس اس نے مصعب کو قتل کر ديا اور آوازدی'' يا لثارات المختار'' يہ مختار کے خون کا بدلہ ہے۔) طبری ،ج،٦ص (١٥٩
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مختار کا گھر مسجد کے پاس تھا تو عيسی بن موسی عباسی نے  ١٥٩ھ ميں اسے مختار کے وارثونکے ہاتھ بيچ ديا۔) طبری ،ج،٨
ص(٢٢بادی النظرميں يہی سمجھ ميں آتا ہے کہ مختار نے مسلم عليہ السالم کو جو اپنے گھر ميں روکا اس کا سبب يہی تھا کہ وه امير
کوفہ نعمان بن بشير کے نسبتی رشتہ دار تھے اور اس پر طبری کی روايت کو اگر اضافہ کر ديا جائے کہ شيعہ مختار کی مذمت اس
لئے کيا کر تے تھے کہ انھوں نے امام حسن عليہ السالم کے ساتھ اچھاسلوک نہيں کيا اور ساباط ميں ان پر حملہ کرديا ۔)طبری ،ج
،٥ص (٣٧٥
مختار کے سلسلے ميں روايتوں کی زبان مختلف ہے اور سندکے اعتبار سے کوئی بھی روايت محکم نہيں ہے لہٰ ذا قابل اعتبار صاحبان
رجال کا تحقيقی نظر يہ يہی ہے کہ اگر کو ئی روايت فقہی مسئلہ ميں تنہا مختار سے نقل ہو ئی ہو تو اس پر توقف کيا جائے گا۔مختار
کے سلسلے ميں طبری کی روايت معتبر نہيں ہے اور مختار کی شخصيت کو اس طرح گرانا اور بے حيثيت کرنا صحيح نہيں ہے۔
)مترجم (

اس کے بعد عابس بن ابی شبيب شاکری ) (١اٹھے اور حمد و ثنا ئے ال ٰہی کے بعد فرمايا '' :اما بعد فانی ال أخبر ک عن الناس
وال أعلم ما فی أنفسھم وما أغرّک منھم ّ ،
وﷲ الح ّدثنک ع ّما أنا موطّن نفسی عليہ ٰ ّ
وﷲ الُ جيبنّکم اذادعوتم والُ
ّ
قاتلن معکم عدوّکم
ّ
ضربن بسيفی دونکم حتی ألقی ّ
،والُ
ّ
ﷲ ،ال اريد بذالک اال ماعندﷲ''
..............
١۔ اس کے بعدعابس جناب مسلم بن عقيل عليہ السالم کا خط لے کر امام عليہ السالم کی خدمت ميں شرفياب ہوئے ۔)طبری ،ج ،٥ص
(٣٧٥اس کے بعد يہ امام عليہ السالم کے ہی ساتھ رہے يہاں تک کہ شہيد ہوگئے۔) طبری ،ج،٥ص  (٤٤٤يہ قبيلہ ہمدان سے منسوب
تھے۔

اما بعد  :اے مسلم !ميں آپ کو لوگوں کی خبر نہيں دے رہا ہوں نہ ہی مجھے يہ معلوم ہے کہ ان کے دلوں ميں کيا ہے اور
نہ ہی ميں ان کے سلسلہ ميں آپ کو دھوکہ دوں گا؛ خدا کی قسم ميں وہی بولوں گا جو ميرے دل ميں پوشيده ہے۔ خدا کی قسم
جب بھی آپ مجھ کو بالئيں گے مينحتما ً لبيک کہونگا  ،مينآپ کے ہمراه آپ کے دشمنوں سے ضرور بالضرور قتال کروں
گا ،آپ کے سامنے اپنی شمشير سے لقاء ال ٰہی تک لﮍتا رہوں گا۔ اس سلسلہ ميں خدا کے نزديک ميرے لئے جو چيز ہے اس
کے عالوه ميرا کوئی بھی منشاء نہيں ہے۔
پھر حبيب بن مظاہر فقعسی اسدی کھﮍے ہوئے اور فرمايا  '':رحمک ّ
ﷲ؛ قد قضيت ما فی نفسک بواجز من قولک '' ﷲ تم پر
رحم کرے ) اے عابس ( جو تمہارے دل مينتھا اور جو کچھ کہنا چاہئے تھا اسے تم نے بﮍے مختصر جملوں ميں بيان کرديا
۔اس کے بعد پھر فرمايا :
'' وانا ّ
وﷲ الذی ال الہ اال ھو علی مثل ما ھو ھذا عليہ''اس خدا کی قسم جس کے عالوه کوئی معبود نہيں؛ ميں نے بھی اس مرد
کی راه کو اپنی راه قرار ديا پھر حنفی) (١نے بھی اسی طرح اپنا اراده ظاہر کيا ،پھر ايک کے بعد ايک سب نے اپنے اپنے
تاثرات کا اظہار کيا ،اس کے بعد جناب مسلم کے پاس شيعوں کی رفت و آمد کا سلسلہ جاری ہوگيا؛ يہاں تک کہ جناب مسلم
کی منزل گا ه لوگوں کے لئے جانی پہچانی ہوگئی يہاں تک کہ اس کی خبر نعمان بن بشير ) (٢کے کانوں تک پہنچ گئی۔اس
خبر کے شائع ہونے کے بعد وه منبر پرآيا حمد و ثنائے الہی کے بعداس نے کہا :
اما بعد  :اے بندگان خد ا ! تقوائے الہی اختيار کرو اور فتنہ و پراکندگی کی طرف جلدی جلدی آگے نہ بﮍھو کيونکہ ان دو
نوں صورتوں ميں لوگ ہالک ہوں گے  ،خون بہيں گے اور اموال غصب ہونگے  ...ميں کسی ايسے شخص سے جنگ نہيں
کرسکتا جو مجھ سے جنگ کے لئے نہ آئے ؛اسی طرح ميں کسی ايسے پر حملہ آور نہيں ہوسکتا جو مجھ پر يورش نہ
کرے  ،نہ ہی ميں تم کو سب و شتم کرو ں گا نہ ہی تحريک ،نہ ہی بری باتوں کی
..............
١۔ يہ وہی سعيد بن عبدﷲ حنفی ہيں جو اہل کوفہ کا خط لے کر امام عليہ السالم کے پاس گئے تھے اور امام عليہ السالم کا جواب ليکر
کوفہ پہنچے تھے ۔
٢۔ طبری  ،ج  ، ٥ص  ٣٥٥ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے نمير بن وعلہ نے ابو ودّاک کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ ابو ودّاک
کہتے ہيں کہ نعمان بن بشير ہم لوگوں کے پاس آيا اور منبر پر گيا ۔

نسبت دوں گا نہ ہی بد گمانی و تہمت لگاؤں گا  ،ليکن اگر تم نے اپنے اندر کے کينہ کوصفحہ دل سے باہر آشکار کرديا اور
بيعت توڑ کر اپنے حاکم کے خالف مخالفت کے لئے علم بلندکيا تو يا د رہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے عالوه کوئی
معبود نہيں؛ ميں اپنی تلوار سے تمہاری گردنونکو اس وقت تک تہہ تيغ کرتا رہوں گا جب تک ميرے ہاتھ ميں قبضہ شمشير
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ہے ،خواه تم ميں سے کوئی ميرا ناصر و مدد گا نہ ہو  ،ليکن مجھے اس کی اميد ہے کہ تم ميں سے جو حق کو پہچانتے ہيں
وه ان لوگوں سے زياده ہيں جو باطل کی طرف پلٹتے ہيں۔
نعمان بن بشير کی تقرير کے بعدعبدﷲ بن مسلم بن سعيد حضرمی ) (١اٹھا ) جو بنی اميہ کا ہم پيمان تھا ( اور بوال  :اس وقت
تم جو سمجھ رہے ہو وه مناسب نہيں ہے اس وقت تو سخت گيری کے عالوه کوئی راستہ ہی نہيں ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ
تمہاری سياست ناتواں اور ضعيف لوگوں کی سياست ہے۔ اس پر نعمان نے کہا  '':أن أکون من المستضعفين فی طاعة ّ
ﷲ احبّ
الی من أن أکون من اال عزين فی معصےة ّ
ﷲ'' خدا کی اطاعت ميں ميرا شمار مستضعفين و ناتوانوں ميں ہو يہ مجھے اس
سے زياد ه پسند ہے کہ خدا کی معصيت ميں ميرا شمار صاحبان عزت ميں ہو  ،يہ کہہ کر نعمان منبر سے اتر آيا ۔
عبدﷲ بن مسلم وہاں سے نکال اور يزيد بن معاويہ کے نام ايک خط لکھا :
ً
ےاينفذ
امابعد  :فان مسلم بن عقيل قد قدم الکوفہ  ،فبايعتہ الشيعة للحسين بن علی  ،فان کان لک بالکوفة حاجة فابعث اليھا رجالقو ّ
أمرک  ،و يعمل مثل عملک فی عدوک  ،فان النعمان بن بشير رجل ضعيف  ،او ھو يتضعّف.
امابعد :مسلم بن عقيل کوفہ پہنچ چکے ہيں اورحسين بن علی کے چاہنے والوں نے ان کی بيعت کر لی ہے۔ اب اگر تم کوفہ
کو اپنی قدرت ميں رکھنا چاہتے ہو تو کسی ايسے قوی انسان کو بھيجو جو تمہارے حکم کو نافذ کر سکے اور اپنے دشمن
کے سلسلہ ميں تمہارے ہی جيسا اقدام پيش کرسکے کيونکہ نعمان بن بشير ايک ناتوان انسان ہے يا شايد خود کو ضعيف
دکھانا چاه رہاہے۔
..............
١۔اس کا نام ان لوگوں ميں آتا ہے جنہوں نے جناب حجربن عدی کے خالف گواہی دی ۔اس کا پورا نام عبدﷲ بن مسلم بن شعبة
الحضرمی ہے۔) طبری  ،ج ، ٥ص (٢٦٩

پھر عماره بن عقبہ)(١اور عمر بن سعد بن ابی وقاص)(٢نے ايسے ہی خطوط)(٣لکھ کريزيدکوحاالت سے آشناکرايا۔
..............
١۔يہ وليد بن عقبہ بن ابی معيط کا بھائی ہے۔يہ اور اس کا بھائی مکہ سے مدينہ کی طرف رسول خداصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو پوچھتا
ہوا نکال تاکہ پيغمبر اکرمۖ ان دونوں کی بہن ام کلثوم کو جو حديبيہ کے بعد ہجرت کر کے مدينہ چلی آئی تھيں انہيں لوٹا ديں ليکن پيغمبر
اکرم ۖنے انکار کرديا ۔)طبری  ،ج،٢ص  ( ٦٤٠اسکا مکان اپنے بھائی کے ہمراه کوفہ کے ميدانی عالقہ ميں تھا۔ )طبری  ،ج ،٤ص
( ٢٧٤اس کی بيٹی ام ايوب ،مغيره بن شعبہ کی بيوی تھی۔ جب مغيره مر گيا تو زياد بن ابيہ نے اس سے شادی کرلی۔ )طبری ،ج ،٥ص
 (١٨٠اسی نے زياد کے سامنے عمروبن حمق خزاعی کے خالف گواہی دی۔) طبری ،ج،٥ص ( ٢٣٦يہ اپنے باپ عقبہ بن ابی معيط
کے ہمراه کفر کی حالت ميں پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وآلہ و سلم کی خدمت ميں حاضر ہوا تو پيغمبر اسالم نے اس کی گردن کاٹنے کا
حکم صادر فرمايا ،اس پر اس نے کہا  :اے محمداس بچی کا کيا ہوگا ؟ تو نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا  :جہنم کی آگ )طبری
،ج،٥ص  (٣٤٩يہ جناب مسلم کی شہادت کے وقت محل ميں تھا )طبری ،ج  ،٥ص (٣٧٦اور حاکم کوفہ کے سامنے مختار کے خالف
بھی سازشيں رچتارہا۔ )طبری ،ج،٥ص  (٣٤٩اس کے بعد اس کے سلسلہ ميں خبرينمخفی ہيں اور کچھ پتہ نہيں ہے ۔
٢۔اسکی ماں بشری بنت قيس بن ابی کيسم تھی جو نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد مرتدلوگونميں شمار ہوتی ہے۔) طبری ،ج،٣
ص  (٣٤١اس کی والدت ہجرت کی دوسری دھائی کے اوائل ميں ہوئی ہے اور کربال ميں يہ  ٥٠سال کے آس پاس کا تھا۔ ١٧يا ١٩
ہجری ميں اس کے باپ سعد نے اسے عياض بن غنم کے ہمراه ارض جزيره يعنی شمال عراق اور شام کو فتح کرنے کے لئے روانہ
کيا۔ اس زمانے وه بالکل نو جوان تھا۔ )طبری ،ج  ،٤ص  ٣٧ (٥٣ھ ميں عمر نے اپنے باپ کو اس وقت تک نہيں چھوڑا جب تک اس
نے حکميت کے مسئلہ ميں حاضر ہونے کی ال لچ نہ دالدی۔اس کے بعد وه'' دومة الجندل'' ميں اپنے باپ کو ليکر حاضر ہو گيا ۔ اس کا
باپ باديہ نشين بنی سليم کے پانی کے پاس تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا :بابا آپ وہاں گواہی ديجئے گا کہ آپ صحابی رسول اور
ٰ
شوری کی ايک فرد ہيں؛ اس لئے خال فت کے آپ زياد ه سزاوار ہيں۔ )ج ،٥ص ٧۔  (٦٦اس کا شمار ان لوگوں ميں ہو تا ہے جنھوں
نے جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی دی اور کوفہ کو سنبھالنے کے لئے يزيد کو خط لکھا۔) طبری  ،ج  ،٥ص (٣٠٦مسلم بن عقيل
کے سلسلہ ميناس نے مکر سے کام ليا اور جناب مسلم کی وصيتونکو ابن زياد کے لئے فاش کرديا۔اس پر ابن زياد نے کہا امين خيانت
نہيں کرتا ليکن کبھی کبھی خائن پر امين کا دھوکہ ہوتاہے۔ ) طبری  ،ج  ،٥ص (٣٧٧محمدبن اشعث کندی نے چاہاتھاکہ ابن زياد کے
قتل کے بعديہ کوفہ کااميربن جائے ليکن بنی ہمدان کے مرد شمشيروں کے ہمراه اور عورتيں امام حسين عليہ السالم پر گريہ کناں
گھروں سے باہر نکل آئيں)طبری  ،ج ،٥ص(٥٢٤مختار نے اس کی طرف ابو عمره کو روانہ کيا ۔ اس نے عمر سعد کو قتل کر ديا اور
اس کا سر لے کر آگيا۔ اس کے بعد اس کے بيٹے حفص بن عمر کو بھی قتل کرديااور کہا:خدا کی قسم اگر قريش کو٤حصونمينتقسيم کيا
جائے اور اس کے  ٣حصہ کو بھی ميں قتل کردونتب بھی حسين عليہ السالم کی انگليوں کے پور کا بدلہ بھی نہ ہوگا۔يہ کہہ کر ان
دونوں کے سروں کو مدينہ محمدحنفيہ کے پاس بھيج ديا۔) طبری ج ، ٦ص ٢۔ (٦١
٣۔ہشام کا بيان ہے کہ عوانہ نے کہا  :جب فقط دودنوں کے اندر يزيد کے پاس خطوط کا انبار لگ گيا تو يزيد بن معاويہ نے معاويہ کے
غالم سرجون ) (١کو باليا اور اس سے پوچھا  :تمہاری رائے کيا ہے ؟ کيونکہ حسين نے کوفہ کی راه اختيار کر لی ہے اور مسلم بن
عقيل کوفہ ميں حسين کی طرف سے بيعت لے رہے ہيں۔دوسری طرف نعمان کے ضعف و ناتوانی اور اس کے برے بيا ن کے سلسلہ
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بن زياد بے انتہا نا

ميں مسلسل خبريں آرہی ہيں تو اب تم کيا کہتے ہو ؟ کوفہ کا عامل کس کو بناؤں؟واضح رہے کہ يزيد کو عبيدا
پسند تھا ۔
سر جون نے جواب ديا  :تم يہ بتاؤ کہ اگر معاويہ زنده ہوتا اور تم کو رائے ديتا تو کيا تم اس کی رائے کو قبول کرتے ؟ يزيد نے جواب
ديا :ہاں ۔يہ سنتے ہی سرجون نے وه وصيت نامہ نکاال جو ايسے ماحول کے لئے معاويہ نے لکھ کر مخفيانہ طور پر سرجون کے
حوالے کيا تھا جس ميں ايسی صورت حال ميں کوفہ کو عبيدﷲ بن زياد کے سپرد کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ يہ وصيت نامہ دے
کر سرجون نے کہا  :يہ معاويہ کی رائے ہے جسے لکھ کر کے وه مر گيا ۔ يزيد نے ناپسنديدگی کے باوجوداس رائے کو فوراً قبول کر
ليا پھر مسلم بن عمرو باہلی ) (٢کو باليا اور خط لکھ کر فوراً اسے بصره روانہ کيا ۔خط ميں اس نے يہ لکھا  :امابعد  :کوفہ سے
ميرے پيروئوں نے خط لکھ کر مجھ کو خبر دی ہے کہ ابن عقيل کوفہ ميں جمع ہوکر مسلمانونکے اجتماع کو درہم و برہم کررہاہے تو
تم ميرا خط پﮍھتے ہی رخت سفر باندھ کر کوفہ پہنچ جاؤ اور ابن عقيل کی جستجوميں اس طرح لگ جائو جيسے کوئی اپنے گم شده
گوہر کو تالش کرتا ہے يہاں تک کہ اسے اپنی گرفت ميں قيد کرلويا قتل کردو يا پھانسی پر چﮍھادو ۔والسالم
مسلم بن عمر و وہانسے فوراًنکال اور بصره جاکر ہی دم ليا ۔وہاں جا کر يہ خط عبيدﷲ کے حوالے کيا ۔اس نے فوراًسامان سفر آماده
کرنے کے لئے کہا اور دوسرے دن راہی کوفہ ہوگيا۔) طبری ،ج،٥ص ( ٣٥٧
اس واقعہ کی روايت امام محمد باقر عليہ السالم سے عمار دہنی ) ابو معاويہ بن عمار امام صادق اور امام موسی کاظم عليہما السالم
کے اصحاب ميں شمار ہوتے ہيں۔ ان کے باپ عمار علماء اھلسنت کے درميان ثقہ اور صاحب جاه و منزلت شمار ہوتے ہيں۔ ان کی
کنيت ابو معاويہ ہے۔کبھی کبھی امام محمد باقر عليہ السالم سے بھی روايت کرتے دکھائی ديتے ہيں۔ ) رجال عالمہ ،ص (١٦٦ابن نديم
کی کتاب'' الفہرست'' ص  ، ٢٣٥طبع يورپ کے مطابق عمارکی ايک کتاب بھی ہے۔ ( نے اس طرح نقل کی ہے  :يزيد نے اپنے غالم
سر جون ) جس سے وه ہميشہ مشوره کيا کرتا تھا ( کوباليا اور تمام اخبار سے آگاه کيا۔ سرجون نے کہا  :اگر معاويہ زنده ہوتا تو کيا
تم اس کی باتوں کو قبول کرتے ؟ يزيدنے کہا  :ہاں ! سرجون نے کہا:تواب ميری بات کو قبول کروکيونکہ کوفہ کے لئے عبيدﷲ بن
زياد سے بہتر کوئی نہيں ہوسکتا ۔اس کو فوراً وہاں کا والی بناؤ۔ يہ سنتے ہی يزيد نے ناپسنديدگی کے باوجود جبکہ اسے بصره سے
بھی ہٹانا چاہتا تھا فوراً رضاو رغبت کے ساتھ ابن زياد کو خط لکھا اور اس کو بصره کے ساتھ سا تھ کو فہ کا بھی گورنر بناديا اور
اسے لکھا کہ مسلم بن عقيل کو تالش کرے اور اگر مل جائيں تو انہيں قتل کردے )ج، ٥ص (٣٤٨
)(١سرجون بن منصور رومی معاويہ کا کاتب اور اس کے دفتر کا منشی تھا۔) ج ،٥ص  ٢٣٠ج، ٦ص ( ١٨٠
)(٢مسلم بن عمروباہلی بصره ميں زياد بن ابيہ کے ہمراه تھا اور'' باہلہ ''ميں صاحب عزو شرف تھا ۔ ٤٦ھ تک اس کے ساتھ رہا۔)
طبری  ٥ص  (٢٢٨اس کے بعد شام ميں سکونت اختيار کی لہٰ ذا يہ بصری شامی ہوگيا ۔ اس نے دوباره شام سے بصره کا سفر يزيد کا
خط ابن زياد تک پہنچانے کی غرض سے کيا پھر ابن زياد ہی کے ساتھ کوفہ آگيا ۔ جب ہانی بن عروه ابن زياد کے دربار ميں الئے گئے
تو اس نے ان سے کہاکہ مسلم بن عقيل عليہ السالم کو حاکم کے سامنے پيش کرو۔) ج، ٥ص ( ٣٦٦جب جناب مسلم داراالماره کے
دروازه پر پہنچے اور پانی مانگا تو اس نے آپ کو برابھالکہا )ج ،٥ص  (٣٧٦پھر يہ مصعب بن زبير کا حامی ہوگيا تو مصعب نے
اسے ابن حر جعفی سے جنگ کے لئے بھيجا ليکن ٦٨ھ ميں يہ وہاں سے بھاگ کھﮍا ہوا۔ )ج ،٦ص ( ١٣٢يہ مصعب کے وزير کی
طرح تھا ۔)ج ، ٦ص( ١٣٦يہ مصعب کے ساتھ دير جاثليق ميں اس جنگ ميں مار ڈاالگيا جو ٧١ھ ميں مروان کے ساتھ ہوئی تھی۔
)ج،٦ص  (١٥٨يہ دولت کا بﮍا اللچی تھا )ج ،٥ص  (٤٣٢اس کے  ٧بيٹے تھے ١۔ قتيبہ٢۔ عبدالرحمن ٣۔ عبدﷲ ٤۔ عبيدﷲ  ٥۔ صالح
٦۔ بشار ٧۔ محمد) ج ،٦ص  ( ٥١٦باپ کے بعد سب کے سب حجاج بن يوسف کے طرفدار ہوگئے تواس نے ٨٦ھ ميں قتيبہ کو
خراسان کا حاکم بنا ديا۔ ) ج،٦ص  ( ٤٢٤اس نے جنگ کر کے بيرجند ما نوشکث  ،وارمين  ،بخارا ،شومان  ،کش  ،نسف  ،خام جز ،
سمر قند  ،شوش  ،فرگانہ  ،کاشمر  ،صا لح نيزک  ،سغد  ،اور خوارزم شاه کو فتح کر ليااور ٩٦ھ ميں اپنے بھائی کے ہمراه قتل کر ديا
گيا۔) ج، ٦ص  ٤٢٩۔ (٥٠٦

اہل بصره کے نام امام عليہ السالم کا خط
امام حسين عليہ السالم نے اہل بصره کے نام ايک خط لکھا جسے سليمان) (١نامی اپنے ايک غالم کے ہاتھوں بصر ه کے
پانچ عالقوں)(٢کے رئيس اور اسی طرح اشراف بصره مالک بن مسمع بکری )(٣اخنف بن قيس ) (٤منذر بن جارود )(٥
مسعود بن عمرو ) (٦قيس بن ہيثم ) (٧او ر عمرو بن عبيد ﷲ بن معمر کے پاس روانہ کيا۔
..............
١۔ امام حسين عليہ السالم نے جس قاصد کو خط بصره کی طرف روانہ کياتھااس کے نام ميناختالف ہے۔يہاناس روايت ميناس کانام
سليمان ہے۔ اسی طرح مقتل خوارزمی کی) ج،١ص(١٩٩ميناعثم کوفی کے حوالے سے بھی يہی نام مذکور ہے ۔لہوف ميں بھی يہی نام
ہے ليکن کنيت ابورزين ہے جو اس کے باپ کا نام ہے۔ اس کی ماں کانام کبشہ ہے جوامام حسين عليہ السالم کی کنيز تھی يہ خاتون
امام حسين عليہ السالم کی ايک زوجہ ام اسحاق تميمہ کی خدمت گذار تھی۔ ابورزين نے اسی خاتون سے شادی کی تو سليمان دنيا
مينآئے۔ابن نما نے مثير االحزان ميں لکھا ہے کہ امام نے يہ خط ذريعے بسد وسی کے ہاتھ روانہ کيا۔ ابن امين نے لواعج االشجان،
ص٣٦پر لکھا ہے کہ امام نے ان دونونکے ہمراه خط روانہ کياتھا۔
٢۔بصره پانچ قبيلوں پرمنقسم تھا اور ہر قبيلہ کا ايک رئيس تھا۔
٣۔ مالک بن مسمع البکری جحدری  :يہ بصره ميں قبيلہ بنی بکر بن وائل سے متعلق تھے) طبری ،ج،٤ص(٥٠٥شکست کے دن
مروان بن حکم کے يہا ں پناه لی۔ اس کے بعد بنی مروان اس کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے درميان اس کے ذريعہ سے فائده حاصل
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کرتے رہے اور خود کو صاحب شرف سمجھتے رہے ) طبری ،ج،٤ص( ٥٣٦اسکی رائے بنی اميہ کی طرف مائل تھی لہذاابن حضرمی
کے خالف جسے معاويہ نے بصره روانہ کياتھااس نے ابن زياد کی اس وقت مدد نہ کی جب وه اپنی طرف دعوت دے رہاتھا۔)طبری،
ج،٥ص(١١٠يہ وہی ہے جس نے يزيد کی ہالکت کے بعدابن مرجانہ کی بيعت کرلی ليکن پھر اس نے اس کی بيعت کو توڑ ديا۔ اس کے
بعد ايک جماعت کے ہمراه بيت المال پر قبضہ کر کے اسے غارت کر ديا)طبری ،ج ،٥ص (٥٠٥پھر يہ اس بات پر متہم ہو گيا کہ يہ
چاہتا ہے کہ ابن زياد کو دوباره بصره کے داراالماره کی طرف لوٹادے۔ )طبری ،ج ،٥ص(٥١٢مالک بن مسمع  ،بکربن وائل جو ربيعہ
يمن سے متعلق تھے کا مملوک تھا اور يہ سب کے سب ہم پيمان تھے ۔يہ بنو قيس اور انکے حليفوں کے ہم پيمان تھے۔ اسی طرح
غزه  ،شيع الالت اور ان کے حليفونکے ہم پيمان تھے۔عجل  ،آ ل؛ ذھل بن ثعلبہ اور ان کے ہم پيمان تھے۔ يشکر  ،وضيعہ بن ربيعہ بن
نزار يہ سب کے سب خانہ بدوش تھے اور حنيفہ شہر نشين تھے )طبری ،ج، ٥ص  (٥١٥پھر جب معاويہ کی خالفت کے آخری ايام اور
يزيد بن معاويہ کی حکومت کے ابتدائی دنوں ميں قبيلہ'' ازد'' کے افراد بصره ميں آکر ان سے ملحق ہوگئے تو مالک بن مسمع بھی ان
کے ہمراه آيا
اور ان کے ہمراه تجديد پيمان کيا۔ )طبری ،ج ،٥ص ٦٤ ( ٥١٦ھ ميں ايک بار پھر تجديد پيمان کيا۔ان کے مقابلہ ميں مسعود بن عمر و
المعنی تھا ۔وه سب کے سب عبدﷲ بن حارث بن نوفل بن عبد المطلب قرشی ہاشمی سے مقابلہ کے لئے نکلے تاکہ ابن زياد کو
داراالماره کی طرف لوٹاسکيں۔ اس ميں ان کو ہزيمت کا سامنا کرنا پﮍااور مالک بن مسمع کا گھر جالديا گيا۔ )طبری ،ج ،٥ص ( ٥٢١
اس نے غيرت ميں آکربصره ميں مختار کے ساتھيوں سے دفاع کيا اور اس کی کچھ پرواه نہ کی کہ مخالفين کاہم پيمان ہے۔) طبری،
ج ،٦ص  (٦٨پھر مصعب اور مختار کی جنگ مينقبيلہ بکربن وائل کا مخالف ہوگيا )طبری ،ج،٦ص  (٩٥پھر خالد بن عبدﷲ بن خالد بن
اسيد نے اس کی مدد کی۔ يہ خالد وہی ہے جسے عبدالملک بن مروان نے بصره باليا تھا  ،بعد ميں اس نے خالد کے ساتھ جنگ کی يہاں
تک کہ اس کی آنکھوں پر چوٹ آگئی تو جنگ سے گھبراگيا پھر اس نے عبيدﷲ بن عبيدﷲ بن معمرجانشين مصعب سے امن کی
''قبيلہ ثاج'' ميں ملحق ہوگيا۔ )طبری،
درخواست کی تو اس نے امان دے دياليکن يہ مصعب سے خوف زده ہوگيا اوراپنی قوم کے ساتھ
ٔ
ج، ٦ص  (١٥٥اس کے بعد اس کاکوئی پتہ نہيں ملتا ۔
٤۔اخنف کا نام صخره بن قيس ابو بحر سعدی ہے۔يہ عباس بن عبد المطلب سے روايت نقل کرتاہے)طبری ج،١ص١٧(٢٦٣ھمينعتبہ بن
غزوان نے اہل بصره کے ايک وفد کے ہمراه اسے عمر کے پاس بھيجا)طبری ،ج،٤ص(٨١اور اہل بصره نے اہل فارس مينسے جن
لوگونسے ١٧ھ ميں جنگ کی اس نے بھی انہی کے ہمراه جنگ کی عمر نے اسے خراسان کی پرچم داری دے کے فتح کے لئے بھيجا
جو خود اسی کی رائے تھی ) طبری ،ج  ، ٤ص ،(٩٤پھر اس نے يزد جرد پر حملہ کرکے اسے قتل کرديا۔ )طبری ،ج،٤ص  (١٧١ہرات
کو ٣١ھ ميں فتح کرليا )طبری ،ج،٤ص (٣٠١اور'' مرودود'' اہل بلخ سے صلح کرلی۔ )طبری ،ج،٤ص  ٣١٠۔  ( ٣١٣يہ بصره کے ان
لوگوں ميں سے ہے جنہيں عايشہ نے خط لکھا تھا ) طبری ،ج،٤ص (٤٦١بصره کے فتنہ ميں اس نے حضرت علی عليہ السالم کے
خالف خروج کيا حضرت نے اسے اس کی قوم کے ہمراه جنگ سے الگ رہنے کی دعوت دی تو اس نے اپنی قوم کو باليا اور قوم نے
بھی لبيک کہا پھر وه ان کے ہمراه کناره کش ہوگيا۔ جب جنگ ميں حضرت اميرامومنين عليہ السالم کو کاميابی حاصل ہوئی تو يہ
١٠ہزار يا ٦ہزار لوگوں کے ساتھ حضرت کے پاس آگيا۔) طبری ،ج ،٤ص ٤٩٧۔  (٤٦٨بعض روايتوں ميں ٤ہزار بھی ہے۔ )طبری ،ج
،٤ص  ( ٥٠١وہاں پہنچ کر رات ميں حضرت کے ہاتھوں پر بيعت کی) طبری ،ج ،٤ص (٥٤١پھر علی عليہ السالم کے پاس کوفہ آيا
اور بصره ميں اپنے قبيلہ والوں کو لکھاکہ فوراًکوفہ آجائيں تاکہ صفين کی جنگ ميں پہنچ سکينپس وه سب کے سب وہاں سے سامان
سفر باندھ کر عازم ہوگئے۔ )واقعہ صفين ،ص (٢٤جنگ صفين مينيہ قبيلہ تميم  ،ضبہ اور رباب کی سربراہی کر رہاتھا ) صفين ،ص
 (١١٧ليکن اسے خوف تھا کہ عرب اس کے ہاتھ سے نکل جائيں گے۔)صفين ،ص (٣٨٧
ابوموسی ايک سست اور نرم خو آدمی ہے
َحکَميت کے سلسلہ ميں اس نے حضرت پر بہت زور ڈاال کہ اسے َحکَم بناياجائے کيونکہ
ٰ
ليکن اس پر اشعث بن قيس بھﮍک اٹھااوراس کی حميت کا انکار کرديا ۔) صفين ( ٥٠١ ،جنگ صفين ميں اس نے موالئے کائنات سے
اس بات پر پرخاش کی کہ اس کا نا م مومنين کی امارت سے کيونحذف ہوا ۔)صفين  (٥٠٨،جب حکميت کی قرارداد پﮍھ کر
قبيلہ بنی تميم
سنانے کے لئے اشعث آيا تو اس نے اسے رد کرديا اور بنی تميم کے ايک شخص نے اس پر حملہ کرديا تويمن والے ٔ
موسی کو نصيحت کی تھی کہ ديکھو
سے انتقام لينے کے لئے آگئے ؛اس پر احنف نے بات کو ٹاال )صفين ،ص (٥١٣اور اس نے ابو
ٰ
تم دھوکہ کھانے سے بچنا۔ )صفين ،ص (٥٣٦يہ بنی ہاشم کے ہمراه حضرت علی عليہ السالم کی مشاورتی کميٹی ميں تھا۔ ) طبری،
ج،٥ص ( ٥٣بنی تميم کے ١٥٠٠جوانوں کے ساتھ دوباره اس نے صفين کی طرف خروج کيا۔ ) طبری ،ج،٥ص  ٥٠ ( ٧٨ھمينيہ
معاويہ کے پاس پہنچااور اس سے ايک الکھ کی اجازت لی۔ ) طبری ،ج ،٥ص ٥٩ (٢٤٢ھ ميں ابن زياد نے اسے معاويہ کے پاس
روانہ کيا تواسے معاويہ کے پاس سب سے آخر ميں پہنچايا گيا۔) طبری ،ج ،٥ص  (٣١٧يزيد کے بعد اس نے عبيدﷲ بن زياد کی بيعت
کر لی تاکہ وه بصره کا امير ہوجائے۔ )طبری ،ج ،٥ص  (٥٠٧اور اس سے عہد وپيمان ليا کہ وه ابن زبير کے بالنے پر آيا ہے لہٰ ذاجب
اس نے ديکھاکہ اس کی ممانعت ہورہی ہے تو خود ہی الگ ہوگيا ۔)طبری ،ج،٥ص( ٥٠٨
جب قبيلہ ''ازد ''نے جنگ کے بعد چاہا کہ ابن زياد کو داراالماره کی طرف لوٹائيں تو بنوتميم احنف کے پاس جمع ہوئے اور ابن زياد
کے دوباره حکومت ميں لوٹنے کے سلسلہ ميں شکايت کی اور يہ بھی شکوه کيا کہ بنی تميم کا ايک شخص قبيلہ ازد کے ہاتھوں قتل
ہوا ہے تو احنف نے بنی تميم کے ہمراه خون خواہی اور انتقام ميں ان پر حملہ کرديايہاں تک کہ ان لوگوں نے مسعود بن عمر ،زعيم
ازد اور مجير بن زياد کو قتل کرديا۔ يہ صورت حال ديکھ کر ابن زياد وہاں سے شام بھاگ نکال )طبری ،ج،٥ص  (٥١٩پھراس نے ابن
زبيرکے ہاتھوں پر بيعت کرلی۔ )طبری ،ج،٥ص  (٦١٥پھر اس نے مصعب بن زبير کے ہمراه ٦٧ھ ميں مختار سے جنگ کی۔ )طبری،
ج،٦ص  (٩٥اسی نے مصعب کو اشاره کيا تھا کہ مختار کے ان ساتھيوں کو بھی قتل کر دو جنہو ں نے ہتھيار ڈال ديا ہے۔ )طبری
،ج،٦ص ٧١ (١١٦ھميں احنف کی آنکھيں بند ہوگئيں )طبری ،ج،٦ص  ٥٧ا (
٥۔ منذر ابن جارودجنگ جمل ميں حضرت علی عليہ السالم کے لشکر مينقبيلہ جذعہ اور قبيلہ عبد قيس کے خاندان بکر کا سربراه تھا
۔) طبری ،ج،٥ص ( ٥٠٥اس کی بيٹی ''بحريہ ''ابن زياد کی بيوی تھی۔ جب يزيد بن مفرغ حميری نے آل زياد کو پريشان کيا تو
انھينمنذرہی نے پناه دی تھی اور ابن زياد نے اسے پناه نہيں دی ہے ) طبری ،ج ،٥ص  (٣١٨بعدمينابن زياد نے اسے ہندوستان ميں
سندھ کے عالقہ کا والی بناديا ۔ اصابة ،ج،٣ص  ٤٨٠کے بيان کے مطابق ٦٢ھ ميں اس کی وفات ہوئی۔
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٦۔ مسعود بن عمرو بن عدی ازدی يہ بصره کی جنگ ميں قبيلہ ازد کا قائد تھا۔ )طبری ،ج،٤ص  ( ٥٠٥اسی نے ابن مرجانہ کو اس
وقت پناه دی تھی جب لوگوننے اسے برابھال کہاتھا اور اسکا بائيکاٹ کرديا تھا ۔يہ يزيد کی موت کے بعد وہاں ٩٠دنوں تک ٹھہرارہا
پھروہاں سے شام نکل گيا۔ )طبری ،ج،٥ص (٥٢٢مسعود نے ابن زياد کے ہمراه قبليہ ''ازد ''کے ١٠٠افراد بھيجے جن پر قره بن
عروه بن قيس کو سربراه بنايا يہانتک کہ يہ سب ابن زياد کے ساتھ شام پہنچے۔) طبری ،ج،٥ص (٥٢٢جب وه شام کی طرف جارہاتھا۔
مسعود بن عمرو نے بصره کی حکومت کی درخواست کی اوروه اپنی قوم سے نکال يہاں تک کہ بصره پہنچا۔ )طبری ،ج،٥ص (٥٢٥
داخلہ کے بعد خوارج کا ايک گروه آيا اور مسجد ميں داخل ہوا ۔اس وقت مسعود منبر پر بيٹھاہر اس شخص سے بيعت لے رہاتھا جو
وہانآرہاتھا۔ اس پر مسلم جو فارس کا رہنے واال تھا اور ابھی بصره ميں آيا تھا اعتراض کيا پھر مسلمان ہوکر گروه خوارج ميں داخل
اساور''قوم سے تھا جنہيں آشوريين بھی
ہوگيا۔ )طبری ،ج،٥ص  (٥٢٥يہ سب کے سب  ٤٠٠افراد تھے جن کاتعلق بصره کی''
ْ
کہاجاتاہے۔ يہ بصره کی قديم ترين قوم ہے )طبری ،ج،٥ص  ( ٥١٩يا''ماه آفريدون'' کے ہمراه  ٥٠٠افراد تھے جو بنی تميم کی
نمايندگی کررہے تھے اس پر سلمہ نے اس سے کہا  :تم لوگ کا کہاں کا اراده ہے ؟ تو ان لوگوں نے کہا  :تمہاری ہی طرف !تو اس
نے کہا  :تو آجاؤ!يہ سب کے سب آگئے۔ )طبری ،ج،٥ص  ( ٥١٨پس ان لوگوں نے اس کے قلب کو نشانہ بنايااور اس کو قتل کرکے
نکل گئے ۔اس پر قبيلہ'' ازد ''نے ان کی طرف خروج کيا اور ان ميں سے بعض کو قتل اور بعض کو مجروح کرديايہاں تک کہ ان کو
بصره سے نکال ديا۔ اور بنی تميم کے کچھ لوگوں نے تصديق کی کہ يہ وہی لوگ ہيں جو ان کی طرف بھيجے گئے تھے اور انہيں
بصره لے کر آئے تھے  ،پھر بنی تميم اور ازد کی مڈ بھيﮍميں دونوں طرف سے اچھے خاصے لوگ مار ے گئے ،آخر کار ايک الکھ
درھم ديت پر ان لوگوں کے درميان صلح ہوئی۔) طبری ،ج،٥ص ( ٥٢٦
٧۔ قيس بن ھيثم سلمی٣٢ :ھ ميں عبدﷲ بن عامر نے مذکوره شخص کو اس کے چچا عبدﷲ بن خازم کے ہمراه خراسان کا حاکم بنا ديا
۔ جب عبد بن عامر وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے ہرات  ،قھستان ؛طبس اور بادغيس سے ٤٠ہزار تير اندازونکوجمع کيا؛پس ابن
عامر سے جو عہد تھا کہ ابن خازم خراسان کا اميررہے گااس سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے نکال ديا۔اس نے ايسا کام جان بوجھ
کرکيا تھاپھراسے اس شہر سے نکال ديا۔)طبری ،ج ،٤ص(٣١٤وه وہانسے بصره آياتو يہ عثمان کے خالف شورش کازمانہ تھا۔ عبدﷲ
بن عامرکے حوالے سے عثمان نے اہل بصره سے مدد مانگی تھی۔ عبدﷲ بن عامر نے لوگونسے مدد کی درخواست کی اس پر قيس
بن ھيثم کھﮍاہوااور تقريرکرتے ہوئے اس نے لوگونکو عثمان کی مددکے لئے اکسايا،جس پر سب کے سب جلدی جلدی اس کے پاس
آگئے اور وہانآئے جہانعثمان کا قتل ہواتھا؛پھر واپس پلٹ گئے۔ )طبری ،ج،٥ص(٣٦٩ايک قول يہ ہے کہ يہ معاويہ کے عہد ميں ٤١ھ
ميں عبدﷲ بن عامرکی گورنری ميں بصره کی پولس کا سربراه تھا )طبری ،ج،٥ص  (١٧٠پھر ٢سال کے بعد ابن عامرنے اسے
خراسان کا والی بنا کر بھيجا۔) طبری ،ج،٥ص (١٧٢وہاں اس نے خراج لينے ميں سستی دکھائی تو عبدﷲ بن عامر نے اسے معزول
کرنا چاہا ۔عبدﷲ خازم نے چاہا کہ اس کو وہاں کی واليت دے دی جائے۔ جب وه يہ لکھنا چاه رہا تھا وہاں قيس پہنچ گيا اور يہ د يکھ
کر اس نے خراسان چھوڑديا اور آگے بﮍھ گيا ،اس پر ابن عامر نے اسے ١٠٠کوڑے لگاکر ہتھکﮍی بيﮍ ی ڈال کر قيد کرديا۔ )طبری،
ج،٥ص  (٢٠٩يہ قيس اسی ابن عامر کے ماموؤں ميں شمار ہوتا تھا۔اس واقعہ کو سن کر اس کی ماں نے اسے باليا اس پر اس نے
قيس کو وہاں سے نکال ديا ) طبری ،ج،٥ص  (٢١٠اور ٤٤ھ ميں قبيلہ بنی لشکر کی ايک فرد جس کا نام طفيل بن عوف يشکری يا
عبدﷲ بنابی شيخ يشکری تھا خراسان روانہ کرديا ) طبری ،ج،٥ص ٢٠٩۔  (٢١٣پھرقيس بن ھيثم پر اسے ترس آگيا اور اسکی حالت
ديکھ کر پريشان ہوگيا لہٰ ذا اسے بصره کا حاکم بناديا ۔يہ اس وقت کی بات ہے جب معاويہ بصره آرہا تھا) طبری ،ج ،٥ص  (٢١٣بصره
پہنچ کر معاويہ نے اپنی بيٹی ہند
سے اس کی شادی کر دی پھر  ٤٤ھ ميں اسے بصره سے معزول کرديا۔ ٤٥ھ ميں معاويہ نے زياد بن سميہ کو بصره کا والی بنا ديا
پس اس نے قيس بن ھيثم کو ''مرود الروز'' '' ،فارياب '' اور ''طالقان''بھيجا )طبری ،ج،٥ص  (٢٢٤پھر ٦١ھميں امام حسين عليہ
السالم کے قتل کے بعد يزيد بن معاويہ کی طرف سے عبد الرحمن بن زياد کے بدلے خراسان کا حاکم بنا يا گيا ۔يہ اس وقت کی بات ہے
جب عبد الرحمن نے يزيد کے پاس آنا چاہا تو يزيد نے اسے معزول کر ديا پس قيس بن ھيثم بھی معزول ہو گيا ) طبری ،ج،٥ص (٣١٦
جب يزيد ہالک ہوا تو قيس بصره ميں تھا ۔ضحاک بن قيس نے اسے خط لکھ کر اپنی طرف باليا ) طبری ،ج ، ٥ص  ( ٥٠٤قيس بن
ھيثم اس وقت نعمان بن صھبان راسبی کا ہمراہی تھا جب يہ فيصلہ ہورہا تھا کہ ابن زياد کے بعد بنی اميہ ميں واليت کا حق کس کو ديا
جا ئے توان دونوں کی اتفاق رائے مض ّری ہاشمی پر ہوئی۔ ) طبری ،ج،٥ص  ( ٥١٣مثنی بن مخربہ عبدی بصری جو  ٦٦ھ ميں لوگوں
کو مختار کی طرف بال رہاتھا اس کے مقابلہ ميں جنگ کے لئے آيا۔يہ بصره ميں ابن زبير کے ہمراه ہم شرطا ورہم ،قتال تھا ۔) طبری،
ج ،٦ص ٦٧ (٦٧ھ مينمصعب بن زبير کے ہمراه مختار سے جنگ کے لئے آيا تھااور لشکر ابن زبير کی  ٥اہم شخصيتوں ميں شمار
ہوتا ہے۔) طبری ،ج، ٦ص ٧١ (٩٥ھميں يہ لوگوں کو پيسہ دے کر الرہاتھا تا کہ وه ابن زبير کے حق ميں اس کے ساتھ خالد بن عبدﷲ
کے مقابلہ ميں لﮍينجو عبد الملک بن مروان کا بيٹا بنا ہوا تھا ) طبری ،ج  ،٦ص  ( ٧١اور وه اہل عراق کو مصعب کے ساتھ لﮍانے
سے بر حذر کرتا تھا ) طبری ،ج  ،٦ص  (١٥٧اس کے سلسلہ ميں آخری تحقيق يہی ہے۔يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ٧١ھميں مصعب کے
سپاہيوں کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں قتل ہوگيا ہو۔

اصطفی محمد صلی ٰ ّ
ﷲ عليہ )وآلہ ( وسلم علی خلقہ ،أکرمہ بنبوّتہ،واختاره
اس خط کا مضمون يہ تھا  '':اما بعد  :فان ﷲ
ٰ
ٰ
ّ
ّ
لرسالتہ  ،ثم قبضہ ٰ ّ
ﷲ اليہ و قد نصح لعباده وبلغ ما أرسل بہ صل ّی ﷲ عليہ )وآلہ (وسلم و کنّاأھلہ وأولياء ه و أوصيائہ و ورثتہ
وأحق الناس بمقامہ فی الناس  ،فاستأثر علينا قومنا بذالک  ،فرضينا و کرھنا الفرقة واحببنا العافےة  ،نحن نعلم انّا أح ّ
ق بذالک
الحق المستحق علينا ممن توالّه '')(١
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ّ
ےه صلی ﷲ عليہ)و
و قد أحسنو ا و أصلحوا و تحروا الحق قد بعثت رسول أليکم بھذاالکتاب وأنا أدعوکم الی کتاب ﷲ و سنّة نب ّ
آلہ( وسلّم ّ
فان السنّة قد اُميتت وأن البدعةقد اُحييت و أن تسمعو ا قول و تطيعوا أمر أھدکم سبيل الر شاد،والسالم عليکم و رحمة
ّٰ
ﷲ''
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..............
١۔ اس سے يہ بات ثابت ہو تی ہے کہ اہل بيت عليہم السالم کا اپنی حق تلفی کو برداشت کرنا فقط افتراق کے خوف اور شر سے بچنے
کے لئے تھا ،نہ کہ وه لوگ رضاورغبت سے اس زندگی کو گذاررہے تھے ۔يہی اس خاندان کی فضيلت ہے کہ اپنے فائده کو امت کے
فائده پر قربان کرتے ہيں۔

امابعد  :خدا وندعالم نے محمد صلی ﷲ عليہ )وآلہ ( وسلم کو اپنی مخلو قات ميں چن ليا اور اپنی نبوت کے ذريعہ انھيں با
کرامت بنايا،اور اپنی رسالت کے لئے انھيں منتخب کر ليا ،پھرخدا وند عالم نے ان کی روح کو قبض کرليا ۔حقيقت يہی ہے
کہ آنحضرت ۖ نے بندگا ن خدا کی خير خواہی فرمائی ہے اور وه سب کچھ پہنچا يا جس چيز کے ہمراه ان کو بھيجا گيا تھا۔
جان لو کہ ہم ان کے اہل  ،اوليائ ،اوصياء اور وارث ہيں جو دنيا کے تمام لوگوں ميں ان کے مقام و منزلت کے سب سے
زياده مستحق ہيں ليکن ہماری ہی قوم نے ظلم وستم کر کے ہمارا حق چھين ليا ۔ ہم اس پر راضی ہو گئے ،افتراق کو بُرا
سمجھا اور امت کی عافيت کو پسند کيا جبکہ يہ بات ہم کو بخوبی معلوم ہے کہ اس حق کے سب سے زياده مستحق ہم ہی ہيں
اور اب تک جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان ميں نيکی  ،صلح اورحق کی آزادی ميں ہم ہی اولی ہيں۔ اب ميں نے تمہارے
پاس اپنا يہ خط روانہ کيا ہے اور ميں تم کو کتاب خدا اور اس کے نبی ۖ کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں ؛ کيونکہ
حقيقت يہی ہے کہ سنت کو مرده اور بدعت کو زنده کيا گيا ہے۔ اب اگر تم ميری بات سنتے ہواورميرے کہے پر عمل کرتے
ہو توميں تم کو رشد و ہدايت کے راستے کی ہدايت کروں گا ۔ والسالم عليکم و رحمة ﷲ
بصره کے اشراف ميں سے جس کسی نے بھی اس خط کو پﮍھا اس کو راز ميں رکھا ليکن منذر بن جارود نے خوف و
ہراس ميں آکر يہ سمجھاکہ سليمان ،عبيد ﷲ بن زياد کا جاسوس ہے اور يہ خط اسی کا ہے۔ اسی پندار باطل کے نتيجے ميں
وه سليمان کواسی رات ابن زياد کے پاس لے کر آيا جس کی صبح کووه کوفہ کے لئے عازم تھا اور اس کا خط اس کے
سامنے پﮍھ کر سناديا۔اس جالد صفت آدمی نے اس نامہ بر کوبال کر اس کی گردن کاٹ دی اور بصره کے منبر پر براجمان
ہوکر خطبہ ديا ۔
بصره ميں ابن زياد کا خطبہ
حمد و ثنائے الہٰی کے بعد اس نے کہا'' :اے بصره والو ! ميں يہاں کا حکمراں اور فرمانرواہوں۔ ميں کسی کو اس کی اجازت
نہيں دوں گا کہ کوئی ميری اجازت کے بغير اپنی زبان پر کوئی حکم جاری کرے اور ميرے لئے مشکل ايجاد کرے۔ مجھے
مشکالت سے کوئی ڈر نہيں ہے ،نہ ہی ميں بيد ہوں کہ ہواؤں سے لرزجاؤں ؛جو بھی مجھ سے مبارزه کرے گا اس کے
ساتھ سختی سے پيش آکر اسے درہم و برہم کردوں گا اور جو مجھ سے جنگ کرے گا ميں اسے ذليل کر کے نابود کردوں گا
۔) أنصف القارّة من راماھا()(١
اے بصره والو! امير المومنين نے مجھے کوفہ کا والی بنايا ہے اور کل صبح ميں وہاں جارہاہوں يہاں ميں نے تمہارے لئے
عثمان بن زياد بن ابو سفيان کو حاکم بنايا ہے۔ آگاه ہوجاؤکہ ان کی مخالفت اور ان کے خالف سازش سے پرہيز کرو!اس خدا
کی قسم جس کے عالوه کوئی معبود نہيں اگر مجھے کسی طرف سے ذره برابر بھی مخالفت کی خبر مل گئی تو اسے اور
اس کے سربراه اور دوستوں کو قتل کردوں گا اوريہ سلسلہ جاری رہے گا يہاں تک کہ تم لوگ ميرے فرمانبردار ہوجاؤ اور
تم ميں کوئی مخالف اور جدائی پيدا کرنے واال نہ رہے ۔
ميں ابن زياد ہوں اور ميں اپنے باپ سے بہت زياده شباہت رکھتاہوں ۔ماموں اور چچا کے بيٹوں کی شباہت مجھے اس سے
جدانہيں کرسکتی۔)(٢
..............
١۔ طبری ميں اسی طرح موجود ہے۔ يہ جملہ در واقع قبيلہ ''قا ّره '' کے ايک جنگجو کے رجز کا ايک ٹکﮍا ہے۔ زمان جاہليت ميں يہ
قبيلہ تير اندازی ميں بہت معروف تھا ۔اس قبيلہ کا ايک جوان جب دوسرے گروه سے مقابلہ پر آيا تو '' قا ّری'' نے اس سے کہا  :اگر تم
چاہو تو ميں سبقت کروں اور اگر چاہو تو ميں سرعت دکھاوں يا ميں تيراندازی کروں تو اس نے کہا  :ميں نے تير اندازی کو اختيار کيا
ہے اس پر مرد قا ّری نے کہا
قد انصف القا ّر ةمن راماھا
اِنّا اذاما فئةنلقاھا
نر ّد أوالھا علی أُخراھا
يہ کہہ کر اس نے تير اس کی طرف چاليا جو اس کے سينہ کو چھيد گيا۔ شايد يہ جملہ کہہ کر ابن زياد نے اسی شعر کی طرف اشاره کيا
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ہو کيونکہ بنی اميہ بھی اس قبيلہ کی طرح اسی فن تير اندازی ميں ماہر تھے۔
٢۔اپنے باپ کی شباہت کا تذکره کرکے يہ بيان کرنا چاہتاہے کہ ميں بھی اپنے باپ کی طرح ظلم و جور و تشدد و انتقام کا پيکر ہوں۔
اپنے ماموں کا حوالہ نہيں ديتا کيونکہ وه عجمی ہے اور نہ ہی چچا زاد بھائی يزيد کا جو رنگينيوں ،مستيوں  ،کھيل  ،کود  ،عيش و
نوش  ،گانے بجانے کی محفلوناور شکار ميں معروف ہے لہٰ ذا اس کی شباہت سے بھی انکار کرديا ۔سبط بن جوزی نے اس خبر کو
تذکرة الخواص ميں ذکر کيا ہے۔) ص (١٩٩

کوفہ ميں ابن زياد کا داخلہ
يہ خطبہ دے کر ابن زياد دوسرے دن صبح کوفہ کی طرف روانہ ہوگيا اس کے ہمراه مسلم بن عمرو باھلی ) جس کاتذکر ه
گذرچکاہے ( شريک بن اعور حارثی ) (١اور اس کے نوکر چاکر نيز خاندان کے تقريبا ً ١٠افراد تھے)(٢۔ جب وه کوفہ
مينوارد ہوا تو اس کے سر پر سياه عمامہ تھااورايک خاص انداز سے اپنے چہرے کو چھپارکھا تھاجس کا نتيجہ يہ ہوا کہ
کوفہ والے جن کو امام حسين عليہ السالم کی آمد کی خبر ملی تھی اوروه امام عليہ السالم کے انتظار ميں تھے،ابن زياد کو
اس طرح ديکھ کر يہ سمجھے کہ يہ امام عليہ السالم ہيں لہذا وه جس طرف سے گذر رہاتھا لوگ اسے سالم کررہے تھے
اور کہہ رہے تھے ''مرحباًبک يابن رسول ّ
ﷲ'' فرزند رسول خداآپ کا آنا مبارک ہو! آپ کا قدم مبارک! خير مقدم ہے  ،جب
اس نے ديکھا کہ يہ ساری مبارکبادی امام حسين عليہ السالم کی خوشی ميں ہے تو اسے برالگا اور اسے غصہ آگيا اور اپنے
ساتھيوں سے کہنے لگا  :کيا تم لوگ بھی وہی ديکھ رہے ہو جو ميں ديکھ رہاہوں ؟يہ لوگ کيا سمجھ رہے ہيں اور کس کا
استقبال کررہے ہيں ؟جب فرزند رسول کی آمد کے تصور پر بھيﮍ کنٹرول سے باہر ہوگئی تو ابن زياد کے ہمراہيوں ميں سے
مسلم بن عمرو باھلی نے کہا  :رک جاؤ تم لوگ کس دھوکہ ميں ہو ،يہ امير عبيد ﷲ بن زياد ہے،نہ کہ حسين بن علی  ،جب
وه محل ميں داخل ہوگيا اور لوگوں نے سمجھ ليا کہ يہ عبيدﷲ بن زياد ہے تو اہل کوفہ شديد غمگين و محزون ہوئے ۔)(٣
..............
١۔فارس کے حوض پر يہ شخص کا رگزار ہوا تو ٣١ھ ميں وہاں مسجد بنوادی۔ )طبری ،ج ،١ص (٣٠جنگ صفين ميں حضرت علی
عليہ السالم کے ساتھ تھا۔ )طبری ،ج، ٥ص  (٣٦١حضرت علی عليہ السالم نے جاريہ بن قدامہ جو بنی تميم کے رجال ميں شمار ہوتا
تھا ،کے ہمراه اسے ابن حضرمی اور اس کے ان ساتھيوں سے لﮍنے کے لئے ٣٨ھميں بصره روانہ کيا جنہوں نے معاويہ کی دعوت
کو لبيک کہاتھا ۔)طبری ،ج، ٥ص  (١١٢عبدﷲ بن عامر نے قبيلہ ربيعہ کے٣٠٠جنگجو جوانوں کے ساتھ اسے مستور بن علّفہ
خارجی سے جنگ کے لئے بصره روانہ کيا ۔) طبری ،ج،٥ص ٥٩ (١٩٣ھ ميں عبدﷲ بن زياد کی طرف سے کرمان کا والی بنايا گيا۔ )
طبری ،ج،٥ص  (٣٢١کوفہ پہنچنے کے بعد يہ کچھ دنوں زنده رہا پھر مر گيا اور ابن زياد نے اس کی نماز جنازه پﮍھائی۔ )طبری ،ج ٥
،ص (٣٦٤
عيسی بن يزيد کنانی سے روايت کی ہے کہ وه کہتاہے  :جب يزيد کا خط عبيدﷲ بن زياد کو مال تو اس نے بصره سے
٢۔طبری نے
ٰ
 ٥٠٠لوگونکو منتخب کيا جس ميں عبدﷲ بن حارث بن نوفل اور شريک بن اعور بھی تھا۔ )طبری ،ج،٥ص (٣٥٩
٣۔ طبری ،ج ،٥ص  ، ٣٥٧ابو مخنف کا بيان ہے کہ اس مطلب کو مجھ سے صقعب بن زہير نے ابو عثمان ہندی کے حوالے سے نقل
کيا ہے۔يہ واقعہ شيخ مفيد نے ارشاد کے ص ٢٠٦پر اور خوارزمی نے اپنے مقتل مينبھی ذکر کيا ہے۔) ص (٢٠٠

کوفہ ميں داخلہ کے بعد ابن زياد کا خطبہ
جب ابن زياد قصر ميں واردہواتودوسرے دن صبح کی نماز جماعت کا اعالن ہوا ۔اعالن ہوتے ہی لوگوں کی بھيﮍ جمع ہوگئی
۔ ابن زياد محل سے نکال اورحمد و ثنائے الہٰی کے بعد بوال  :اما بعد  :اميرالمومنين)ﷲ ان کو صحيح و سالم رکھے(نے
مجھے تمہارے شہر اور اس کی سرحدوں کاامير بناياہے اور مجھے حکم دياہے کہ تمہارے د رميان مظلومونکو انصاف اور
محرومونکو ان کا حق دوں،تمہارے درميان جو ميری باتيں سنے اور ميرا مطيع ہو اس کے ساتھ نيکی کروناورشک و ترديد
کرنے والوناور معصيت کاروں کے ساتھ شدت سے پيش آؤں۔يہ جان لو کہ مينتمہارے سلسلے ميناپنے امير کے حرف حرف
کاپابند ہوناور مينان کے عہدوپيمان کوتمہارے سلسلے ميں نافذکرکے رہونگا۔ ميں تمہارے درميان نيک کر دار اور فر مانبر
دار لوگونکے لئے باپ کی طرح ہوں۔ميراتازيانہ اور ميری تلوار ہراس شخص کے لئے ہے جو ميرے حکم اور ميرے امر
کی مخالفت کر ے گا ،پس جس کواپنی زندگی کاپاس ہوگا وه ميرے لئے نيک کردار اور راست بازہوگا ۔وعدوعيد کی کوئی
اہميت نہينہے۔ يہ کہکر وه منبر سے نيچے اترا اور شہر کے سر برآورده افرادسے بﮍی سختی سے پيش آتے ہوئے کہنے
لگا :تم لوگ ناشناس اور بيگانہ افراد کے سلسلے مينلکھ کرمجھے دواور وه لوگ جن کی امير المومنين کو تالش ہے اور''
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حروريہ'' )(١والونکے بارے مينبھی لکھ کرمجھے بتاؤ ،اسی طرح وه افراد جو شک و ترديد کے ذريعہ اختالف اور پھوٹ
ڈالتے ہينان کے سلسلے ميں بھی مجھے تحرير کرو ،يہ جان لو کہ جو بھی مجھے ان لوگوں کے سلسلے مينلکھ کر دے گاوه
آزاد ہے اورجو لکھ کر کسی ايک کے بارے مينبھی نہ دے گاوه اپنی عرافت ) (٢کے دائره ميں ضامن ہے کہ ان ميں سے
کوئی بھی ہماری مخالفت نہ کرے اور ان
..............
١۔حروريہ سے مرادخوارج ہيں۔يہ عالقہ ،کوفہ کے قرب و نواح ميں ہے چونکہ صفين سے پلٹتے وقت کوفہ پہنچنے سے پہلے يہ
لوگ اس عالقہ مينجمع ہوئے اسی لئے انہينحروريہ کہا جاتاہے ۔
٢۔ اس زمانے ميناشراف قبيلہ اور سر برآورده ا فراد جو مورد اعتماد حکومت ہوا کرتے تھے انہيں''عرافة''کہا جاتاتھا۔ان کا کام يہ
تھاکہ وه حکومت کورعيت سے آشناکرائيناور بيت المال سے ان کے حقوق کو منظم کرائيں۔ کوفہ ميں ١٠٠عريف تھے اہل کوفہ
والونکے حقوق و بخشش وہاں کے چار امراء کو ديئے جاتے تھے اور وه اسے عرافہ ،نقباء اور ْامناء کو ديا کرتے تھے اور يہ سربر
آورده
اشراف،عرافہ اور نقباء اپنے قبيلہ والوں ميں اسے تقسيم کرتے تھے۔ )طبر،ی ج ،٤ص  ( ٤٩ہر سال محرم ميں يہ حقوق ديئے جاتے
ٰ
شعری ) جسکے طلوع ہونے سے گرمی بﮍھ جا تی ہے( کے طلوع ہونے کے وقت تقسيم ہوتے تھے جو غلوں
تھے۔ يہ حقوق ستاره
کی حصو ليابی کا وقت ہے۔ )طبری ،ج ،٤ص  (٤٣يہ عرافة حتی نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں بھی تھے
۔)ج،٣ص(٤٤٨

ميں سے کوئی بھی ہم سے بغاوت نہ کرے  ،اور اگر کسی نے ايسا نہيں کيا تو ميں اس سے بری الذمہ ہوں اور اس کا مال
اور اس کی خون ريزی ميرے لئے حالل ہے۔اگر کسی عريف کے دائره عرافت مينکوئی امير المومنين کا باغی پيدا ہو اجس
کی گرفتاری سے پہلے اس قبيلہ کے اميرنے ہميں خبر نہ دی تو اس کے دروازے پر اسے تختہ دار پر لٹکاديا جا ئے گا اور
اس قبيلے کے تمام لوگوں کے ماہانہ حقوق قطع کر دئے جائيں گے اورانھيں ''عمان زاره'' ) (١کے عالقہ ميں شہر بدر کر
ديا جائے گا۔ )(٢
مسلم  ،ہانی کے گھر )(٣
مسلم بن عقيل ،عبيدﷲ کی آمد ،اس کا خطبہ اور عرافہ کے ساتھ اس کی رفتارکی خبر سننے کے بعد مختار کے گھر سے )
يہ کام مختار کے علم ميں ڈالکر انجام ديا تھا ( نکل کر ہانی بن عروه مرادی کے گھر پہنچے۔ ہانی کے دروازه کے پاس آکر
کسی کو بھيج کر ہانی کو بلوايا۔ ہانی فوراًنکلے ليکن مسلم کو يہاں ديکھ کر ان کا چہره اتر گيا تو
..............
١۔ عمان زاره وہی مشہورعمان ہے جو خليج کے ساحل پر بحر عمان کے نزديک ہے ۔يہ بہت گرم عالقہ اسی وجہ سے ابن زياد نے
وہاں شہر بدر کرنے کا خوف داليا تھاکيونکہ وہاں زندگی بہت سخت ہے۔
٢۔طبری ،ج،٥ص  ،٣٥٨ابو مخنف کا بيا ن ہے کہ اس مطلب کو مجھ سے معلی بن کليب نے ابو وداک کے حوالے سے نقل کيا ہے۔
)االرشاد ،ص ٢٠٢و تذکرة الخواص ،ص (٢٠٠
٣۔ مسعودی کا بيان ہے  :يہ قبيلہ مراد کے بزرگ و زعيم تھے۔ اس زمانے ميں جب وه سوار ہوتے تھے تو ٤ہزار زره پوش اور
٨ہزار پيدل سپاہی آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اگر وه اپنے تمام ہم پيمانونکو پکار ليتے تو کنده اور غير کنده مالکر ٣٠ہزار زره پوش
ان کے ساتھ ہوتے ۔) مروج الذہب ،ج ،٣ص  ( ٦٩يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقيل مختار کے گھر سے نکل کر ہا نی بن
عروه کی پناه ميں کيوں آئے ؟ليکن جيساکہ مسعودی نے کہا کہ جب ہانی ان قبيلوں کے زعيم اور بزرگ تنہا ره گئے توکوئی بھی
دکھائی نہ ديا اور سب کے سب ابن زيادکے دھوکہ ميں آکر سست ہوگئے اور ہانی کو چھوڑ ديا ۔طبقات بن سعد کے بيان کے مطابق
ہانی اور ان کے باپ عروه کا شمار صحابہ ميں ہوتا ہے۔شہادت کے وقت انکا سن شريف  ٨٠يا  ٩٠سال تھا۔مبرد نے ''کامل'' ميں کہا
ہے کہ ہانی
کے والد  ،حجر بن عدی کے ساتھ خروج کرنے والوں ميں سے تھے ليکن زياد بن ا بيہ نے ان کی سفارش کی تھی ،يہی وجہ ہے کہ
طبری کے بيان کے مطابق ابن زياد نے ہانی سے کہا تھا  :اے ہانی !کياتم کو معلوم نہيں ہے کہ جب ميرا باپ يہاں آيا تھا تو اس نے
اس شہر کے کسی شيعہ کو نہيں چھوڑا تھا مگر يہ کہ اسے قتل کر ديا تھا ،فقط تمہارے باپ اور حجر کو رہنے ديا تھا اور حجر کے
ساتھ کيا ہوايہ تم کو معلوم ہے۔ اس کے بعد تمہاری رفتار ہميشہ اچھی رہی پھر تمہارے باپ نے امير کوفہ کو لکھا کہ ميری درخواست
تم سے ہانی کے سلسلے ميں ہے۔ ہانی نے جواب ديا:ہاں مجھ کو معلوم ہے !اس پر ابن زياد نے کہا  :کيا اس کی جزا يہی تھی کہ تم
اپنے گھر ميں ايسے مرد کو چھپا کر رکھو جومجھ کو قتل کرنا چا ہتا ہے۔ )طبری ،ج  ، ٥ص ( ٣٦١

مسلم نے کہا '' :آتيتک لتجيرنی و تضيفنی'' ميں اسی لئے آيا ہوں کہ آپ مجھ کو پناه دے کر اپنا مہمان بناليں۔اس پر ہانی نے
کہا  :ﷲ آپ پر رحمتوں کی بارش کرے ؛آپ نے تو مجھے سخت تکليف ميں ڈال ديا؛ اگر آپ ميرے گھر ميں داخل نہ
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ہوچکے ہوتے اور ميرے مورد اعتماد نہ ہوتے تو مجھے يہی پسند تھا اور ميں آپ سے يہی درخواست کرتا کہ آپ ميرے
پاس سے چلے جائيں ليکن کيا کروں کہ ميری گردن پر آپ کا بﮍا حق ہے اور ميں نے آپ سے عہد و پيمان باندھاہے۔ميرے
جيسا انسان آپ جيسے )صاحب عز و شرف( کو نا دانی مينيا حکومت کی شرارت کے خوف سے اپنے گھر سے نہيننکال
سکتا ل ٰہذا آپ قدم رنجہ فر ما ئيں۔ يہ کہہ کر ہانی نے مسلم کو پناه ديدی۔پناه دينے کے بعد ہانی بن عروه کے گھر شيعوں کی
رفت و آمد کا سلسلہ شروع ہو گيا۔)(١ہانی بن عرو ه کے گھر ميں آنے کے بعددرحاليکہ  ١٨ہزار لوگو ں نے مسلم بن عقيل
کے ہاتھوں پر بيعت کی جناب مسلم بن عقيل نے امام حسين عليہ السالم کے نام ايک خط لکھ کر اسے عابس بن شبيب
شاکری کے ہاتھوں روانہ کرديا۔ )(٢
..............
١۔ ابو مخنف نے معلی بن کليب سے اور اس نے ابو وداک سے نقل کيا ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٣٦١
٢۔ ابو مخنف کہتے ہيں کہ جعفر بن حذيفہ طا ئی نے مجھ سے اس واقعہ کو نقل کيا ہے۔ ) طبری ،ج،٥ص (٣٦١

خط کا مضمون يہ تھا:
اما بعد  :فان ال َرائد ال يکذب أھلہ وقد بايعن من أھل الکوفة ثما نےة عشر ألفا  ،فعجّل اال قبال حين ياتيک کتاب  ،فان الناس کلھم
معک ليس ؛لھم فی آل معاوےة رأی وال ھوی  ،والسالم
اما بعد  :ايلچی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہيں بولتا ہے۔ واقعيت يہ ہے کہ کوفہ کے  ١٨ہزار لوگوں نے مير ی بيعت کر
لی ہے۔ اب ميرا خط ملتے ہی آپ فوراً تشريف اليئے کيونکہ يہاں کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہيں۔ خاندان معاويہ سے انکا
کوئی قلبی تعلق نہيں ہے۔
قابل ذکر ہے کہ جناب مسلم نے يہ خط اپنی شہادت سے  ٢٧دن قبل لکھا تھا۔ )(١
معقل شامی کی جاسوسی
ابن زياد نے اپنے غالم کو بال يا جس کا نام معقل تھا ) (٢اور اس سے کہا  :يہ  ٣ہزار درہم لو اور مسلم بن عقيل کی تالش
شرو ع کر دو اور ان کے يا رو مددگا ر اور ساتھيوں کی بھی تالش شروع کردو پھر يہ ٣ہزار درہم ان لوگو ں کے ہاتھ
ميندے کر يہ کہو کہ ان پيسوں سے اپنے دشمنوں سے جنگ کے لئے سامان مہيا کرو اور اس طرح يہ کام کرو کہ گويا تم
انھيں کی ايک فرد ہو کيونکہ اتنی خطير رقم جب تم ان لوگوں کو دوگے تو وه لوگ تم پر اطمينان حاصل کرليں گے اور تم
پر اعتماد کر نے لگيں گے اور اپنی خبر يں تم سے نہيں چھپا ئيں گے اور صبح وشام رفت وآمد کا سلسلہ جاری رکھو ۔
معقل مسجد اعظم ميں آيا تو مسلم بن عوسجہ اسدی کو پايا ) (٣جو وہاں نماز پﮍھ رہے تھے۔ يہ
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے محمد بن قيس نے يہ روايت نقل کی ہے )طبری ،ج ،٥ص (٣٩٥
عيسی بن قيس کنانی سے روايت کی ہے کہ مسلم بن عقيل )عليہ السالم ( کوفہ ميں ابن زياد سے ايک شب قبل پہنچے
٢۔طبری نے
ٰ
تھے اس کی خبر ابن زياد کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی ديدی گئی تھی تو اس نے بنی تميم کے ايک غالم کو بال يا اور اسے مال دے
کر يہ کہا کہ اس کام کو انجام دو اور مال سے ان کو لبھاؤ واور ہانی و مسلم کو تالش کر کے ميرے پاس لے آؤ ۔) طبری ،ج (٣٦٠ ،٥
٣۔ شبث بن ربيع کا اپنے ساتھيوں کے ساتھ يہ بيان ہے کہ جب مسلم بن عوسجہ کی شہادت پر دشمن کی فوج ميں خوشياں منائی
جانے لگيں تو اس نے لوگوں سے کہا :تمہاری مائيں تمہارے غموں ميں بيٹھيں تم لوگ خودکو قتل کر کے دوسروں کو ذليل کرنے کی
کوشش کررہے ہو ۔تم کو اس کی خوشی ہے کہ مسلم بن عوسجہ جيسے انسان کو قتل کردياگيا۔قسم ہے اس کی جس کے لئے ميں
مسلمان ہوا ،وه مسلمانوں کے درميان ايک خاص مقام ومنزلت کے حامل تھے۔خدا کی قسم ميں نے آذر بايجان کی جنگ ميں ان کو ٦
آدميوں کو قتل کرتے ہوئے ديکھا ہے۔ ايسی ذات کے قتل پر تم خوشياں منا رہے ہو۔ )طبری ،ج ،٥ص (٤٣٦

لوگوں سے وہانکے بارے ميں سن چکا تھا کہ مسلم بن عوسجہ امام حسين عليہ السالم کے لئے بيعت لے رہے ہيں ۔يہ وہيں
آکر بيٹھ گيا اور نماز تمام ہونے کا انتظار کرنے لگا جب جناب مسلم بن عوسجہ نماز تمام کر چکے تو کہنے لگا  :ائے بنده
خدا ميں شام کا رہنے واال قبيلہ'' ذوالکالع ''سے وابستہ ہوں خدا وند عالم نے مجھ پر احسان کيا ہے کہ ميرے دل ميں اہل
بيت کی محبت اور ان سے محبت کرنے والوں کی محبت جاگزيں کردی ہے۔ يہ ٣ہزار درہم کے ساتھ ميں چاہتا ہو ں کہ اس
شخص سے مالقات کرونجس کے بارے ميں مجھ کو خبر ملی ہے کہ وه کوفہ ميں نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی بيٹی کے
بيٹے کی طرف سے بيعت لينے آيا ہے۔ ميناُن سے مال قات کا مشتاق تھا ليکن کوئی ايسا شخص نہيں مل سکاجو ميری ان
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تک رہنمائی کر تا اور نہ ہی کو ئی ان کی منزل گاه سے آگاه ہے۔ابھی ميں مسجد ميں بيٹھا ہوا تھا کہ مسلمانوں ميں سے
کسی کو يہ کہتے سنا کہ اس مرد کو ان کے جائے قيام کا علم ہے لہذا ميں آپ کے پاس حاضر ہو گيا تاکہ آپ يہ مال لے ليں
اور مجھے اپنے آقا کے پاس لے چليں تاکہ ميں ان کے ہاتھوں پر بيعت کرسکوں۔ اگر آپ چاہيں تو ملنے سے پہلے ہی مجھ
سے ْان کی بيعت لے ليں ۔
اس پر مسلم بن عوسجہ نے اس سے کہا  :ميں اس پر خدا کی حمد کر تا ہوں تم کوان سے ملوا دونگا ۔ مجھے اس کی خوشی
ہے کہ تم جو چاہتے ہو وه تم کو مل جائے گا اور تمہارے وسيلہ سے خدا اپنے نبی کے اہل بيت کی مدد کرے گا؛ ليکن
مجھے اس کی سخت فکر ہے کہ اپنے مقصد تک پہچنے سے قبل تم نے مجھ کو پہچان ليا۔يہ فکر اس لئے ہے کہ يہ ابن
زياد سر کش ہے۔ يہ کہہ کر مسلم بن عوسجہ نے چلنے سے پہلے ہی اس سے بيعت لے لی اور بﮍے ہی سخت اور سنگين
عہد وپيمان کرائے کہ ہميشہ خاندان رسالت کا خير خوا ه اور ان کے راز وں کو چھپا نے واال رہے گا۔ معقل نے مسلم بن
عوسجہ کی رضايت کے لئے سب کچھ قبول کرليا۔ اس کے بعد مسلم بن عو سجہ اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا چند روز
يہيں رہوتاکہ ميں وقت ليکر تم کو ان کا ديدار کرا سکوں ،پھر مسلم بن عو سجہ نے اجازت لے کر جناب مسلم عليہ السالم
سے اس کی مال قات کرادی ۔)(١
..............
١۔ ابو مخنف نے معلی بن کليب سے اور انہوں نے ابو وداک سے نقل کيا ہے۔) طبری ،ج ،٥ص (٣٦١

واقعہ کربال
ٔ

ابن زياد کے قتل کا منصوبہ
انہی شرائط ميں ہانی بن عروه مريض ہو جاتے ہيں اورعبيدﷲ ابن زياد ،ہانی کی عيادت کے لئے آتا ہے۔ ابن زياد کے آنے
سے پہلے عمارةبن عبيدسلولی نے)(١ہانی سے کہا  :ہمارے اجتماع کا مقصد يہ ہے کہ کسی طرح اس خون آشام جال دکو
موت کے گھاٹ اتار ديں۔ﷲ نے آج ہم کو مہلت ديدی ہے لہذا جيسے ہی وه آئے اسے قتل کرديا جائے۔ ليکن ہانی نے کہا:
مجھے يہ پسند نہيں ہے کہ وه ميرے گھر مينقتل کيا جائے ل ٰہذا ابن زياد آيا ،عيادت کی اور چال گيا ۔
ابھی اس واقعہ کو ايک ہفتہ نہ گزار تھاکہ شريک بن اعور حارثی مريض ہو گيا۔ چونکہ وه تمام حکمرانوں سے نزديک تھا
منجملہ ابن زياد کا بھی مقرب تھااور دوسری طرف اس کے دل ميں تشيع اور محبت اہل بيت کی گرمی شعلہ ورتھی لہذا جب
عبيد ﷲ ابن زياد نے اس کے پاس آدمی بھيج کر کہا کہ آج شام ميں تمہا رے ديدار کو آؤنگا تو شريک نے جناب مسلم کو بال
کر کہا  :وه فا جر آج رات ميری عيادت کو آے گا جب وه آکر بيٹھے تو آپ پردے کے پيچھے سے آکر اسے قتل کر ديجئے
پھر محل ميں جا کر بيٹھ جائيے  ،اس کے بعد کوئی نہيں ہے جو آ پ اور اس کے درميان حائل ہو سکے۔ اب اگر ميں اپنے
اس مرض سے صحت ياب ہو گيا تو ميں بصره چال جاؤں گا اور حکومت آپ کی ہو گی ۔
جب رات آئی تو ابن زياد شريک کی عيادت کے لئے آيا اور مسلم نے اپنے آپ کو آماده کيا۔ شريک نے مسلم سے کہا :
ديکھو جب وه بيٹھ جائے تو فرصت کو ہاتھ سے جا نے نہ دينااسی اثنا ميں ہانی بن عروه کھﮍے ہوئے اور کہا  :مجھے پسند
نہيں ہے کہ وه ميرے گھر ميں قتل ہو ) گويا ہانی اس کو اپنے لئے ننگ وعار سمجھ رہے تھے ( بنا برين عبيدﷲ بن زياد آيا
اور داخل خانہ ہو کر شريک کی احوال پرسی کی۔ اس احوال پرسی نے طول اختيار کيا ليکن شريک نے ديکھا کہ مسلم نہيں
نکل رہے ہينلہذا فرصت کے فوت ہونے کے خوف سے ايک شعر پﮍھا جس کا معنی اس طرح ہے  :کس انتظار ميں ہو کہ
سلمی کو سالم وتہنيت پيش کرو ؟ مجھے
ٰ
..............
١۔ يہ کو فہ والوں کے نامہ بروں ميں سے ايک ہيں جو  ٥٣خطوط لے کر گئے تھے اور امام عليہ السالم نے انہيں مسلم بن عقيل
،قيس بن مسہر صيداوی اور عبد الر حمن ارجی کے ساتھ کوفہ روانہ کيا تھا۔
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سيراب کرو چاہے اس ميں ميری جان چلی جاے!يہ شعر اس نے دو تين بار پﮍھا تو ابن زياد نے کہا  :تم کو کيا ہو گيا ہے۔
ايسا لگتا ہے کہ مرض کی شدت سے تم ہذيان بک رہے ہو!ہانی نے کہا  :ہاں ! ﷲ آپ کوصحيح وسالم رکھے ؛صبح سے لے
کر اب تک ان کی حالت ايسی ہی ہے۔ اس پر ابن زياد اٹھ کر چال گيا ۔ مسلم باہر نکلے تو شريک نے کہا اس کے قتل سے
ھانی ٔان يقتل
تمہيں کس چيز نے روک ديا ؟ مسلم نے جواب ديا '' :خصلتا ن'' دو چيزوں نے روک ديا ''اما احد ہما :فکر اھة ٔ
فی داره'' پہلی چيز تو يہ کہ ہانی کو ناپسند تھا کہ وه ان کے گھر ميں قتل کيا جائے''اما اال ٰ
ٔخری  :فحد يث حدثہ الناس عن النب
صلی ٰ ّ
ﷲ عليہ و آلہ وسلّم ان اال يمان قيد الفتک وال يفتک المؤ من '' دوسری چيز حديث نبوی ہے جسے لوگوں نے پيغمبر
اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نقل کيا ہے کہ خدا پر ايمان ،غفلت کی حالت ميں قتل کر نے سے روک ديتاہے اور مومن
دھوکے سے کبھی کسی کو قتل نہيں کرتا ۔
اس پر ہانی نے کہا  :خدا کی قسم اگر تم قتل کرتے تو مينبھی اس فاسق و فاجر اور دھو کہ باز کو قتل کرنے ميں شريک رہتا
ليکن مجھے يہ نا پسند تھا کہ وه ميرے گھر ميں قتل ہو۔ )(١
معقل کی جناب مسلم سے مالقات
معقل چند دن جناب مسلم بن عوسجہ کے گھر مينرہاتا کہ جناب مسلم بن عقيل کے پاس جا سکے۔ چند دنوں کے بعد يہ جناب
مسلم بن عو سجہ کے توسط سے مسلم بن عقيل عليہ السالم کے پاس پہنچ گيا ۔ جناب مسلم بن عو سجہ نے سارا واقعہ تفصيل
سے سنا ديا تو جناب مسلم بن عقيل نے بيعت لے لی اور جناب ابو ثما مہ صائدی )(٢کو حکم ديا کہ اس سے وه پيسہ لے ليں
جو وه لے کر آيا ہے اس کے بعد معقل نے آنا جانا شروع کر ديا ۔وه يہاں آکر ان کی خبروں کو سنتا  ،رازوں سے آشنا ہو تا
پھر وہاں سے نکل کر جا تا اور ابن زياد کو ساری سر گذشت سنا ديتاتھا ۔
..............
١۔ابو مخنف نے معلی بن کليب سے اور اس نے ابو وداک سے روايت کی ہے۔) طبری ،ج ، ٥ص (٣٦١
٢۔ ابو ثمامہ چونکہ مسائل اقتصادی سے آگا ه تھے لہٰ ذا جو اموال لوگ ديتے تھے اسے بھی جناب مسلم کی طرف سے
آپ ہی ليتے تھے اور اس سے اسلحہ خريد ا کر تے تھے۔آپ عرب کے شہسواروں اور شيعوں کے بزرگوں ميں شمار ہوتے تھے۔ )
طبری ،ج،٥ص  (٣٦٤جناب مسلم نے ان کو قبيلہ ٔ ہمدان اور قبيلہ بنی تميم کے لوگوں کی سر براہی سوپنی تھی۔ ) طبری ،ج ، ٥ص
 (٣٦٩آپ کر بال ميں بھی حاضر تھے اور وہاں امام حسين عليہ السالم سے نماز پﮍھنے کی در خواست کی تو امام عليہ السالم نے آپ
الصلوة جعلک ّ
ٰ
ﷲ من المصلين الذ اکر ين''تم نے نما ز کو ياد کيا ؛خدا تم کوان نما
کے حق مينخير کی دعا کی اور فرمايا  '':ذکر ت
زگزاروں ميں شامل کرے جو ہميشہ ياد الہٰ ی ميں رہتے ہيں۔ )طبری ،ج ، ٥ص  (٤٣٩نماز سے پہلے ہی آپ کے اس چچا زادبھائی نے
آپ سے مبارز طلبی کی تھی جو عمر بن سعد کے لشکر مينتھااور آپ نے اس ملعون کو قتل کيا تھا۔)طبری ،ج ،٥ص (٤٤١

ہانی کا دربار ميں طلب کيا جانا
انہی دنوں ايک دن ابن زياد نے اپنے درباريوں سے پوچھا :ہانی مجھے يہاں دکھائی نہيں دے رہے ہيں؟ حاضرين نے جواب
ديا :وه مشکوک ہيں۔اس پر عبيدﷲ بن زياد نے محمد بن اشعث(١)،
..............
١۔ محمد بن اشعث بن قيس کندی  :اسی شخص سے زياد نے کوفہ کی اور اس کے قبيلہ کی بزرگ شخصيت جناب حجربن عدی کو طلب
کيا ۔حجر نے اس سے درخواست کی کہ زيادسے امان کا مطالبہ کرے اور مجھے معاويہ کے پاس بھيج دے پھرمعاويہ جو چاہے ميرے
ساتھ سلوک کرے۔ شروع ميں تو اس نے اسے قبول کرليا ليکن آخر کا رحجر کو زياد کے حوالے کر ديا۔) طبری ج ٥؛ص
(٢٦٣،٢٦٤اس کی اس حرکت پر عبيده کندی نے محمد بن اشعث پر طنز کيا کہ تو نے حجر کے ساتھ دغا کی اور مسلم عليہ السالم
سے جنگ پر آماده ہوا اس سلسلہ ميں اس نے شعر کہہ ڈالے:
أسلمت عمک لم تقاتل دونہ
فرقا ً ولوال انت کان منيعا
وقتلت وافد آل بيت محمد
وسلبت أسيافالہ ودروعا
) طبر ی ،ج ،ص(٢٨٥تونے اپنے چچا کی طرف سے لﮍنے کے بجائے انہيں ظلم کے ہاتھوں سونپ ديا اور ان کی نجات کے لئے کچھ
بھی نہ کيا جب کہ اگر تو انھيں دھو کہ نہ ديتا تو کبھی بھی وه لوگ ان پر ہاتھ نہيں رکھ پاتے ؛اسی طرح تو نے سفير حسين عليہ
السالم اور نمائنده خاندان اہلبيت کو شہيد کر ديا اور ان کے اسلحوں کو تاراج کرديا۔'' کنده'' اور ''حضرموت ''کے جتنے لوگ اس کی
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اطاعت ميں تھے سبھی نے ابن زياد کی طرف سے پرچم امان بلند کرکے مسلم بن عقيل کو فريب و دھوکہ ديکر چھوڑدينے کے لئے
کہا )طبری ،ج ،٥ص (٣٦٩ليکن جنگ کے لئے ابن زياد نے اسی کو قبيلہ قيس کے جوانوں کے ساتھ روانہ کيا کيونکہ ہر آينده نگر
انسان ابن عقيل سے مقاتلہ اور جنگ کو ناپسند کرتا تھا ۔)طبری  ،ج،٥ص  (٣٧٣طبری کا کہنا ہے کہ اسی نے جناب مسلم کو امان ديا
۔)طبری ،ج ، ٥ص  (٢٧٤ليکن جب ابن زياد کو اس امان کی خبر ملی تو اس نے قبول نہيں کيا ۔) طبری ،ج ،٥ص  ( ٣٧٥اسی طرح
ہانی بن عروه کے سلسلہ ميں بھی سفارش کی ليکن اس کی سفارش قبول نہيں ہوئی ۔) طبری ،ج ، ٥ص  (٣٧٨قبيلہ کنده عمر بن سعد
کے حکم پر قيام کرتے
تھے کيونکہ وه سب پسر سعد کے ماموں ہوتے تھے۔ جب يزيد بن معاويہ ہالک ہوگيا اور ان لوگوں کو ابن زياد نے اپنی طرف باليا تو
ان لوگوں نے ابن زياد کو چھوڑديا اور عمر بن سعد کو اپنا حاکم بنا ليا۔ جب ہمدان کے مردوں نے تلواريں کھينچ ليں اور ان کی
عورتيں امام حسين عليہ السالم پر رونے لگيں تو اشعث کا لﮍکا اپنے ارادے سے منصرف ہو گيا اور بوال  :ايسا مسئلہ پيش آگيا ہے کہ
اب ہم اس سلسلے ميں کچھ بھی نہيں کر سکتے ) طبری ،ج ،٥ص  (٥٢٥اس کے بعد ان لوگوں نے مکہ ميں ابن زبير کو خط لکھا تو
ابن زبير نے محمدبن اشعث بن قيس کو موصل بھيج ديا۔ جب موصل ميں اس نے قدم رکھا تو وہاں مختار کی جانب سے عبدالرحمن بن
سعيدبن قيس امير تھالہذا يہ موصل سے نکل کرتکريت آگيا اور وہانقبيلوں کے اشراف وغيره کے ساتھ اٹھنا بيٹھنا شروع کرديا اور
انتظار کرنے لگا کہ ديکھيں لوگ کيا کرتے ہينپھر خود جناب مختار کے پاس جاکر ان کی بيعت کرلی )طبری  ،ج ،٦ص  (٣٦ليکن جب
ابن زياد شام کے لشکر کے ہمراه موصل آيا اور مختار کے ساتھيوں سے جنگ کے لئے خروج کيا تو اشراف کوفہ بھی اس سے مل
گئے اور اس کے ساتھ حملہ کرديا۔ انہيں کوفيوں مينمحمدبن اشعث بھی تھا اور اس کا بيٹا اسحاق بن محمد بن اشعث۔انھوں نے قبيلہ
''کنده ''کے ايک گروه کے ساتھ جناب مختار پر خروج کيا۔ ) طبری ،ج،٦ص  (٤٥ ،٣٩ليکن ان سب کے متفرق ہو جانے او شکست
کھانے کے بعد محمد بن اشعث ابن قيس قادسيہ کے پہلو ميں اپنے قريہ کی طرف نکل گيا ۔ مختار نے وہاں اپنے ساتھيونکو بھيجا
ليکن محمد بن اشعث وہاں سے نکل کر مصعب بن زبير سے ملحق ہوگيا۔مختار کے سپاہيوں نے اس کا گھر منہدم کر ديا ) طبری ،ج،٦
ص (٦٦پھر مصعب نے اس کو حکم ديا کہ وه مہلب بن صفره کے پاس چالجائے اور مصعب کا يہ خط اسے ديدے ۔وه يہ چالگيا اور
پھر مہلب کے ساتھ مختار سے جنگ کے لئے آيا )طبری ،ج،٦ص (٩٤پھر کوفہ کی ايک عظيم فوج کے ساتھ آيا جس کا مقصد مختار
کو ہٹاناتھا۔ وه فوج بصره والی فوج سے زياده خطرناک تھی۔ وه شکست کھاکر اسير ہونے کے لئے تيار نہيں تھے يہاں تک کہ مختار
ان کو قتل کرديتے ۔وه مصعب کے ہمراه مختار سے جنگ کرنے ميں ماراگيا ۔مصعب نے اس کے بيٹے عبدالرحمن بن محمد بن اشعث
کو کوفہ کے کوڑے خانے کے پاس اس کی الش کے لئے بھيجا ۔) طبری ،ج ،٦ص (١٠٤

اسماء بن خارجہ )(١اورعمرو بن حجاج ) (٢کو باليا) عمروبن حجاج کی بہن روعة ،ہانی بن عروه کی بيوی تھی (اور ان
سے پوچھا :ہانی بن عروه کو ہم تک آنے سے کس نے روکاہے ؟ اس پر ان لوگو ں نے جواب
..............
١۔اسے فزاری بھی کہاجاتا ہے۔ يہ شخص وہی ہے جس نے جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی تحرير کی تھی )طبری ،ج ،٥ص
 (٩٢٠٧يہ وہی ہے جسے حجاج نے کميل بن زياد نخعی اور عمير بن صنائی کے سلسلے ميں ياد کيا تھا۔ يہ دونوں وه تھے جنہوں نے
عثمان کی طرف خروج کيا تھا ۔ حجاج نے ان دونوں کو قتل کر ديا ۔)طبری،ج ،٤ص (٤٠٤اسی نے ابن زياد پر ہانی بن عروه کو
مارنے کے سلسلے ميں اعتراض کيا تھا تو ابن زياد نے حکم ديا کہ اسے قيد کرلو )طبری ،ج،٥ص (٣٦٧پھر يہ ابن مطيع کے اصحاب
ميں شمار ہونے لگا )طبری ،ج  ، ٦ص  (٣١پھر ٦٨ھميں مصعب بن زبير کے ساتھيوں ميں ہوگيا ۔)طبری ،ج، ٦ص (١٢٤
٢۔امام حسين عليہ السالم کو جن لوگوں نے خط لکھا ان ميں ايک يہ بھی ہے۔اس سے قبل اس شخص کے احوال بيان ہوچکے ہيں۔

ديا ہم لوگ نہيں جانتے ہيں !ﷲ آپ کو صحيح وسالم رکھے۔اس پر ابن زياد نے کہا  :مجھے تو خبر ملی ہے کہ وه صحت
ياب ہوچکے ہيں اور اپنے گھر کے دروازه پر بيٹھا کر تے ہيں ل ٰہذا تم جاؤ،ان سے مالقات کرو اور انھينسمجھادو کہ
بزرگان
حکومت کے سلسلہ ميں اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہ کريں کيونکہ يہ مجھے پسند نہيں ہے کہ ان جيسے اشراف و
ِ
عرب ميری نظر سے گر جا ئيں۔ )(١
ہانی ،ابن زياد کے دربار ميں
يہ تمام افرادہانی کے پاس گئے اور شام تک ان کے پاس بيٹھے رہے۔ اس وقت جناب ہانی بن عروه اپنے گھر کے دروازه پر
بيٹھے تھے۔ ان لوگوننے جناب ہانی سے پوچھا کہ آپ امير سے مالقات کرنے کيوں نہيں آتے ؟وه تو آپ کو بہت ياد کرتے
ہيناور کہا ہے کہ اگر آپ مريض ہيں تو ميں عيادت کے لئے آوں۔ ہانی نے جواب ديا  :بيماری ميرے آنے مينمانع ہے تو اس
پر ان لوگوں نے کہا  :امير تک يہ خبر پہنچی ہے کہ ہرشام کو آپ اپنے گھرکے دروازه پر بيٹھتے ہيں اور انہيں انتظار ميں
رکھے ہيں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ حاکم ايسی چيزوں کے متحمل نہيں ہوتے ہيں ؛ل ٰہذا ہم آپ کو قسم ديتے ہيں کہ آپ
ابھی ہمارے ساتھ چليں۔اس پر ہانی نے لباس منگوائے اور اسے پہناپھر خچر منگواکر اس پر سوار ہوکر قصر کے پاس
پہنچے اور گويا وہاں پہنچتے ہی ان بعض چيزوں سے آگاه ہوگئے تھے جو ہونے والی تھيں لہذاحسان بن خارجہ سے کہا :
جان برادر ! خدا کی قسم ميں اس مرد سے خائف ہوں  ،تم اس سلسلسہ ميں کيا کہتے ہو؟اس پر حسان بن خارجہ نے کہا :
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

اے چچا خدا کی قسم! ميں آپ کے سلسلے ميں ذره برابر خوف زده نہيں ہوں ؛ آپ اپنے دل ميں کسی خوف کو راه کيوں
ديتے ہيں جب کہ آپ بالکل بری ہيں ؟ ابن زياد کے گرگے جناب ہانی کو لے کر دربار ميں داخل ہوئے۔ ابن زياد کی نگاه
جيسے ہی ہانی پر پﮍی زير لب کہنے لگا ۔ احمق اپنے پيروں سے چل کر
..............
١۔ابو مخنف نے معلی بن کليب سے اور اس نے ابوودّاک سے نقل کيا ہے پھر مجالد بن سعيد  ،حسن بن عقبہ مرادی اور نميربن وعلہ
نے ابو وداک سے نقل کيا ہے۔) طبری ،ج ،٥ص  ٣٦٤ ،٣٦١و االرشاد ،ص (١٠٨

اپنی موت کی طرف آيا ہے۔جب ہانی ابن زياد کے پاس پہنچے تو قاضی شريح) (١بھی وہاں موجود تھا۔ ابن زياد نے ہانی کی
طرف متوجہ ہو کر کہا :
اريد حيا تہ و يريد قتلی
عذيرک من خليلک من مراد
سے
اس
ذرا
ہے،
چاہتا
کرنا
قتل
مجھکو
تو
يہ
ليکن
ہوں
ميں
ميناس کی حيات کی فکر
قبيلہ مراد کے
پاس
کے
اس
کہ
پوچھو
ٔ
اپنے دوست کے لئے کون ساعذرہے ۔
ہانی ،ابن زياد کے روبرو
ہانی بن عروه اپنی درايت سے ابن زياد کے اراده کو بھانپ چکے تھے ل ٰہذا خود ہی ابن زياد کو مخاطب کيا :اے امير !
تمہارا منظور نظر کيا ہے ؟ ابن زياد بوال  :ہانی ! بس کرو ! اپنے ارد گرد تم امير المومنين اور مسلمين کے خالف کيا کھيل
کھيل رہے ہو ۔ تم نے مسلم بن عقيل کو اپنے گھر ميں پناه دے رکھی ہے اور اپنے اطراف ميں اسلحوں اور جنگجوؤں کو
جمع کر رہے ہو اور اس گمان ميں ہو کہ يہ بات مجھ سے پوشيده ہے ۔
..............
١۔ اس کا نام شريح بن حارث کندی ہے۔ عمر نے ١٨ھ ميں اسے کوفہ کا قاضی بنايا تھا۔ )طبری ،ج ،٤ص (١٠١اس کا شمار ان لوگوں
ميں ہوتا ہے جنہوں نے کوفيوں کو عثمان کی مدد و نصرت کے لئے شعلہ ور کيا تھا۔ )طبری ،ج  ،٤ص  (٣٥٢شريح بن حارث قاضی
ہی نے گواہوں کی گواہی کے ذيل ميں جناب حجر بن عدی کے خالف تحرير لکھی تھی ليکن وه کہتا ہے کہ مجھ سے ابن زياد نے جب
ان کے بارے ميں پوچھا تو ميں نے کہا کہ وه بﮍے روز ه دار اور نماز گزار ہيں۔ )طبری ،ج ،٥ص (٢٧٠زياد نے اس سے مشوره کيا
کہ اپنے مجزوم ہاتھ کو کاٹ دے تواس نے مشوره ديا کہ ايسا نہ کرو! اس پر لوگوں نے اس کی مالمت کی تو اس نے کہا کہ رسول
قاضی
خدا نے فرمايا ہے  '':المستشار مؤتمن '' جس سے مشوره کيا جاتا ہے وه امين ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٢٨٩ابن زبير نے اسے
ٔ
کوفہ بنانا چاہا تو اس نے انکار کرديا ۔)طبری ،ج ،٥ص (٥٨٢ليکن مختار کی جانب سے قضاوت کی دعوت کو قبول کرليا پھر جب اس
نے يہ سنا کہ مختار کے افرادکی زبان پر يہ زمزمہ ہے کہ يہ عثمانی ہے اور يہ جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی دينے والوں ميں
شمار ہوتا ہے حضرت علی عليہ السالم نے اسے قضاوت کے عہده سے معزول کرديا تھا اور ہانی کے سلسلے ميں اس نے صحيح خبر
نہيں دی تھی تو اس نے مريض ہونے کا بہانہ بناکر قضاوت چھوڑدی۔ مختار نے اس کی جگہ پر عبدﷲ بن عتبہ بن مسعود کو قاضی
بناديا پھر عبدﷲ بن مالک طائی کو قضاوت کا عہده ديديا۔ )طبری ،ج  ، ٦ص  (٣٤مختار کے بعد اس نے ابن زبير کی طرف سے
قضاوت کو قبول کرليا) طبری ،ج ، ٦ص  (١٤٩اور حجاج کے زمانے ميں اس عہده سے ٧٩ھ ميناس عہده سے استعفی ديديا اور
مشوره ديا کہ برده بن ابو موسی اشعری کو قاضی بنادے۔ حجاج نے استعفی قبول کرکے ابو برده کو والی بناديا ۔اس نے تقريبا ساٹھ
 ٦٠سال تک قضاوت کی۔

ہانی  :ميں نے ايسا کوئی کام نہيں کيا ہے اور نہ ہی مسلم ميرے پاس ہيں۔
ابن زياد  :کيوں نہيں ! تم نے ايسا ہی کيا ہے ۔
ہانی  :ميں نے يہ کام انجام نہيں ديا ہے ۔
ابن زياد :کيوں نہيں ! يہ کام تم نے ہی کيا ہے۔
اس ر ّد و قدح اور توتو ميں ميں کا سلسلہ بﮍھتا ہی گيااور ابن زياد ان باتوں کا ذمہ داران کو ٹھہراتا رہا اور ہانی انکار کرتے
رہے۔ آخر کار ابن زياد نے معقل کو باليا جوجاسوسی کے فرائض انجام دے رہاتھا۔ معقل فوراًسامنے آکر کھﮍا ہوگيا۔ ابن
زياد نے کہا  :اسے پہچانتے ہو ؟ تو ہانی نے کہا  :ہاں ،اس وقت ہانی کے سمجھ ميں آيا کہ يہ جاسوس تھا جو وہاں کی باتيں
يہاں آکر سنايا کرتا تھا۔ اب چار وناچار ہانی بولے :
ميری باتيں سنو اور اسے سچ سمجھو!خدا کی قسم ميں تم سے جھوٹ نہيں بول رہاہوں۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے عالوه
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کوئی معبود نہيں ۔ميں نے مسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہيں دی تھی اور نہ ہی ميں اس کے سلسلہ ميں کچھ جانتا تھا
ليکن ايک دن ميں نے انہيں اپنے گھر کے دروازه پر بيٹھاہوا ديکھا ۔انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ميرے گھر ميں
آجائيں تو مجھے اس درخواست کو ٹھکرانے ميں شرم آئی اور وه اس طرح ميری حرمت ميں داخل ہوگئے۔ ميں نے انہيں
اپنے گھر ميں جگہ دی،انکی مہمان نوازی کی اور پناه دی ۔يہی وه بات ہے جو ان کے سلسلہ ميں تم تک پہنچائی گئی ہے۔اب
اگر تم چاہو تو ميں ابھی سنگين عہدو پيمان باندھ لوں کہ ميرا حکومت کے خالف شورش اور برائی کا کوئی اراده نہيں ہے
اور اگر چاہوتو ميں تمہارے پاس کوئی چيزگرو رکھ دوں تاکہ دوباره تمہارے پاس آجاؤں اور ان کے پاس جاکر انہيں حکم
دوں کہ ميرے گھر سے نکل کر جہاں چاہے چالجائے اور ميرے پيمان و ميری ہمسايگی سے نکل جائے ۔
ابن زياد  :ہرگز نہيں ! ميں اس وقت تک تم کو نہيں جانے دوں گا جب تک تم انہيں يہاں نہ لے آؤ!
ہانی  :نہيں خدا کی قسم ميں اسے کبھی نہيں الؤں گا !ميں اپنے مہمان کو يہاں لے آؤں تاکہ تم اسے قتل کردو !
ابن زياد :خداکی قسم تم ضرور اسے يہاں الؤ گے۔
ہانی  :خدا کی قسم ميں کبھی نہيں الؤں گا ۔
جب دونوں کے درميان اسی طرح تکرار بﮍھتی گئی تو مسلم بن عمرو باہلی اٹھا اور اس نے کہا  :خدا امير کو سال مت
رکھے ! کچھ دير آپ مجھے اور ان کو تنہا چھوڑ ديں تا کہ ميں ان سے کچھ گفتگو کر سکوں اور اس کے بعد ہانی سے کہا
 :آپ اٹھ کر يہاں ميرے پاس آيئے تاکہ ميں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں ۔ہانی وہاں سے اٹھ کر اس کے کنارے آگئے جہاں
ابن زياد سے دوری تھی ليکن اتنی دوری پر تھے کہ ابن زياد ان دونوں کو بخوبی ديکھ سکتا تھا اور جب ان دونوں کی آواز
يں بلند ہو رہی تھيں تو وه بخوبی ان کی گفتگو سن رہا تھاليکن جب وه لوگ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے تو يہ بات چيت
ابن زياد کے لئے نا مفہوم تھی۔ مسلم بن عمرو باہلی نے ہانی سے کہا  :ا ے ہانی !تم کو خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی جان کو
خطره ميں نہ ڈالو اور اپنے خاندان اور قبيلہ کو بال ؤں ميں مبتال مت کرو!خدا کی قسم ميں تمہا رے قتل سے بہت زياده پر
يشان ہوں اور يہ نہيں چاہتا کہ تم قتل کر دئے جاؤ۔ يہ ) مسلم بن عقيل ( جو تمہارے مہمان ہينيہ انہيں لوگوں کے چچا زاد
بھائی ہيں۔ يہ لوگ نہ تو انہيں قتل کريں گے اور نہ ہی نقصان پہنچائيں گے پس تم انہينحاکم کوسونپ دو۔ اس ميں نہ تو تمہا
ری ذلت وخواری ہے اور نہ ہی تمہارے لئے عيب و منقصت ہے ،تم تو انہيں فقط حاکم کے حوالے کر رہے ہو ۔
ہانی  :کيوں نہيں ! خدا کی قسم اس ميں ميری ذلت وخواری ہے۔ميں اپنے مہمان اور ہمسايہ کو اسے سونپ دوں ! جب کہ
ميں ابھی صحيح وسالم ہوں ،ديکھنے اور سننے کی صال حيت ابھی باقی ہے،ميرے بازؤں کی مچھلياں ابھی قوت رکھتی
ہيناور ميرے ناصرو مددگا ر بﮍی تعداد ميں موجودہيں خدا کی قسم اگر ميں تنہا ره جاؤں اور ميرا کو ئی ناصر ومددگا ر نہ
رہے تب بھی ميں اس کے ہاتھوں اپنے مہمان کو نہيں سونپوں گا يہاں تک کہ اس کے لئے مجھے موت آجائے۔ يہ جملے
ہانی اس يقين کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ان کاقبيلہ ابھی ابھی ان کی مدد کے لئے حرکت ميں آجائے گا اور اس ظلم
وجورکے خالف تلوار کھينچ لے گال ٰہذا وه بار بار قسم کھارہے تھے کہ ميں خدا کی قسم کبھی بھی اپنے مہمان سے دست
بردارنہيں ہوں گا ۔
موت کی دھمکی
ابن زياد نے ہانی کی گفتگو سننے کے بعد کہا  :اسے ميرے پاس الؤ! ہانی کو اس کے پاس لے جا يا گيا؛ جب ہانی وہاں
پہنچے توابن زياد نے کہا  :خدا کی قسم تم اسے )جناب مسلم( ضرور يہاں الؤ گے ورنہ ميں تمہاری گردن اڑا دوں گا ۔
ہانی  :اگر تم ايسا کروگے تو اپنے محل کے ارد گرد برہنہ شمشيروں کو پاؤ گے۔ ) (١وه يہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قبيلہ
والے باہر ان کی باتيں سن رہے ہيں ۔
ابن زياد  :وائے ہو تجھ پر ! تو مجھے بر ہنہ شمشيروں سے ڈراتا ہے ! اسے ميرے نزديک الؤ! جب نزديک ال يا گيا تو
چھﮍی سے ہانی کے چہره پراتنا مارا کہ ان کی پيشانی اور رخسار زخمی ہوگئے،ناک ٹوٹ گئی اور خون کپﮍوں پربہنے
لگا،رخسار اور پيشانی کے گوشت کٹ کرداڑھی پر گرگئے اور آخر کار چھﮍی ٹوٹ گئی ۔
ہا نی نے اپنے بچاؤ کے لئے وہيں کھﮍے ايک شخص کے تلوار کے دستہ پر ہاتھ مارا ليکن لوگوں نے ان کو پکﮍ ليا اور يہ
کام نہ کرنے ديا ۔
..............
عيسی بن يزيد کنانی سے روايت کی ہے کہ ابن زياد نے ہا نی سے کہا  :کيا تم کو معلوم نہينہے کہ جب ميرا باپ اس شہر
١۔طبری نے
ٰ
ميں آيا تو تم کو اور حجر بن عدی کو چھوڑکر اس شہر کے تمام شيعوں کو قتل کر ديا تھا اور حجر کے ساتھ جو ہواوه تم کو معلوم
ہے۔ اس کے بعد تمہاری معاشرت ہميشہ اچھی رہی پھر تمہارے باپ نے امير کوفہ کو لکھا کہ تم سے ہا نی کے سلسلے ميں ميری
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درخواست اور حاجت ہے۔ ہانی نے جواب ديا  :ہاں ! تو ابن زياد بوال  :کيا اس کی جزا يہی تھی کے تم اپنے گھر ميں اس شخص کو
چھپا ئے رکھو جو مجھے قتل کر نا چا ہتا ہے ! ہانی نے جواب ديا :ميں نے ايسا نہيں کيا ہے۔ابن زياد نے اپنے تميمی غالم کو نکال
کرسامنے کھﮍا کر ديا جو ان لوگوں کی جا سوسی کيا کر تا تھا۔جب ہا نی نے اسے ديکھا فوراً سمجھ گئے کہ يہ ساری خبريں پہنچا يا
کر تا تھا پھر ہا نی بولے  :اے امير ! جو باتيں تجھ تک پہنچی ہيں وه صحيح ہيں ليکن ميں نے تمہارے حقوق کو ضائع نہيں کيا
ہے،امن ميں ہے اور ہال کت سے محفوظ ،پس تو جس طرح چاہتا ہے خوش ره۔
ابن زياد کا غالم مہران وہيں اس کے سر پر کھﮍا تھا۔ اس کے ہاتھ ميں چھٹری تھی ،وه چال يا  :ہائے يہ کيسی ذلت ہے ! يہ جو ال
ہاغالم آپ کو امان دے رہا ہے ۔يہ کہہ کر چھﮍی ابن زياد کی طرف پھينکی اور کہا اس کو پکﮍيے اور اس نے جناب ہانی کے بالوں کو
پکﮍا اور ابن زياد نے اس چھﮍی سے ہانی کو مارنا شروع کيا يہاں تک کہ ان کی ناک اور پيشانی ٹوٹ گئی اور چھﮍی کے اوپر کا
حصہ ٹوٹ کرديوار سے ٹکرايا اور اس ميں گھس گيا۔ ) طبری ،ج ،٥ص (٣٦١

ابن زياد نعره لگا تے ہوئے:اے ہانی! کيا تو خارجی ہو گيا ہے اور امير المو منين کے خالف شورش بر پا کر رہا ہے ؟ آگا ه
ہو جا کہ تونے اس کے ذريعہ سے خود کو بﮍی سخت سزا ميں مبتال کر ليا ہے۔ اب تيرا قتل ہمارے لئے صحيح اور حال ل
ہے۔پھر حکم ديا کہ اسے پکﮍ و اور محل کے ايک کمرے ميں ڈال دو۔کمرے کا دروازه بند کر کے اس پر ايک نگھبان معين
کردو ۔ جال دوں نے اس کے حکم کی تعميل کی  ،ليکن اسی موقع پر اسماء بن خارجہ اٹھ کھﮍا ہو ا اور بوال  :کيا ہم فريب کا
ر اور دھوکہ باز پيغام رساں تھے جو آج تيری طرف سے ان کے پاس گئے تھے تا کہ انہيں تيرے پاس لے آئيں اور جب وه
آجائيں تو ان کے چہره کو توچھﮍی سے چور چور کردے اور ان کی داڑھی کو خون سے رنگين کردے! اسکے بعد قتل کا
بھی در پئے ہو جائے!
ابن زياد بوال  :تو ابھی تک يہيں ہے ،پس حکم ديا کہ اسے مارو ! جال دوں نے اس کے سر و گر دن پر مار نا شروع کيا اور
اسے قيد کر ديا ۔
محمد بن اشعث بوال  :ہم امير کے منشا ء ومرام سے راضی ہينخواه ان کی رائے ہمارے حق ميں ہو يا ہمارے نقصان۔ ميں ،
واقعا ً ہمارے امير بﮍے مو ّدب ہيں۔ ) (١اس کے بعد محمد بن اشعث اٹھ کر عبيد ﷲ بن زيادکے پاس آيا اور اس سے محو
سخن ہوا  :اے امير ! شہر مينہا نی بن عروه کی شان و منزلت اور قبيلہ ميں ان کے گھر کی عزت آپ پر ہويداہے۔ ان کی قوم
کو معلوم ہے کہ ہم دو آدمی ان کو يہاں آپ کے پاس لے کر آئے ہيں لہذا آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ ان کو ہميں
ديدينکيونکہ ميں ان کی قوم سے دشمنی مول لينا نہيں چا ہتا۔ ان کی قوم اس شہر اور اہل يمن کے درميان با عزت قوم
مينشمار ہوتی ہے ۔ )(٢اس پرابن زياد نے وعده کيا کہ وه ايسا ہی کرے گا۔ )(٣
..............
١۔ طبری ،ج ،٥ص  ، ٣٦٧ابو مخنف نے کہاکہ اس مطلب کو مجھ سے نمير بن واعلہ نے ابو وداک کے حوالے سے نقل کيا ہے۔
٢۔ کيو نکہ قبيلہ ء کنده کا شمار کوفہ ميں يمنی قبا ئل ميں ہو تا تھا اور قبيلہ مذحج اور مراد'' قبيلہ کنده ''ميں سے تھے ۔
٣۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے صقعب بن زہير نے عون بن ابی جحيفہ کے حوالے سے يہ روايت کی ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص
'' ،٣٧٨االرشاد'' ص  ، ٢١٠خوارزمی ص (٢٠٥

قبيلہ مذحج کے ہمراه ايک بﮍی بھيﮍ کو ليکر چال جس نے
عمر وبن حجاج تک يہ خبر پہنچی کہ ہانی مارڈالے گئے تو وه ٔ
قبيلہ مذحج کے جنگجو جو ان اور ان
پورے قصر کو گھير ليا ؛پھر وہاں پہنچ کر چال يا  :ميں عمروبن حجاج ہو ں اور يہ ٔ
کے اشراف وبزرگان ہيں۔ ہم نے نہ تو حکومت کی فرما نبرداری سے سر پيچی کی ہے،نہ امت ميں تفرفہ ايجاد کيا ہے اور
نہ ہی امت سے جدا ہو ئے ہيں ليکن انہيں خبر ملی ہے کہ ان کے بزرگ کو قتل کر ديا گيا ہے اور يہ ان کے لئے بﮍا سخت
مرحلہ ہے۔
ً
ً
ابن زياد کو فوراخبر دی گئی کہ قبيلہ مذحج کے افراد دروازه پہ کھﮍے ہيں۔ ابن زياد نے فورا قاضی شريح سے کہا  :تم
فوراً ان کے سردار کے پاس جاؤ اور اسے ديکھو پھر آکر ان لوگو ں کو بتاؤ کہ وه قتل نہيں ہوا ہے اور تم نے خود اسے
ديکھا ہے۔ )(١شريح کہتا ہے  :ميں ہا نی کے پاس گيا جيسے ہی ہا نی نے مجھے ديکھا ويسے ہی کہا  :اے خدا ! اے
مسلمانوں ! کيا ميرے قبيلہ والے مرگئے ہيں؟! وه ديندار افراد کہاں ہيں؟شہر والے سب کہاں ہيں ؟ کيا سچ مچ وه سب
مرگئے ہيں اور مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے دشمنوں کے درميان تنہا چھوڑ ديا ہے؟ ! خون ان کے چہرے سے ٹپک
رہا تھا اور وه اسی عالم ميں چيخ رہے تھے کہ اسی اثناء ميں انھوں نے دروازه پر چيخ پکار کی آواز سنی۔ميں يہ آواز يں
سن کر با ہر آيا ۔وه بھی تھوڑا سا مجھ سے نزديک ہوئے اور کہا  :اے شر يح ! ميں گمان کر رہا ہوں کہ يہ قبيلہ ء مذحج
اورميرے چاہنے والے مسلمانوں کی آواز يں ہيں؛ جو مجھے بچا نے آئے ہيں؛ اگر ان ميں سے دس بھی آجائيں تو مجھے
نجات دال ديں گے ۔
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شريح کہتاہے کہ مينان کے پاس گياجو محل کے دروازه پر کھﮍے تھے ليکن چونکہ ابن زياد نے اپنے ايک گرگے'' حميد بن
بکر احمری'' کوہمارے ساتھ روانہ کردياتھا جو اپنی برہنہ شمشيرکے ساتھ ہميشہ ابن زياد کے سر پر اس کی محافظت کيا
کرتاتھال ٰہذاامير کے حکم کے خالف مينکچھ نہ کہہ سکااوران کے سامنے جاکريہی کہا :اے لوگو!امير کو جب تمہاری آمد
کی اطالع ملی اورہانی کے سلسلے مينتمہاری گفتگو سنی تو مجھے فورا ً ان کے پاس بھيجاتاکہ ميننزديک سے ان کو ديکھ
کر آوں مينخود ان کے پاس گيااور ديکھا کہ وه زنده
..............
١۔طبری ،ج، ٥ص  ،٣٦٧ابو مخنف کا بيان ہيکہ يہ روايت مجھ سے نمير بن واعلہ نے ابو وداک کے حوالہ سے نقل کيا ہے۔)ارشاد
،ص ، ٢١٠خوارزمی ،ص (٢٠٥

ہيں،ان کے قتل کے سلسلے مينتم لوگوں کو جو خبر دی گئی ہے وه سب غلط ہے۔ اس پر عمروبن حجاج اور اس کے
ساتھيوں نے کہا :اگر وه قتل نہينہوئے ہينتوخدا کاشکرہے يہ کہکر وه سب پلٹ گئے۔ )(١
ہانی کو قيد کرنے کے بعد ابن زياد کا خطبہ
ہانی کوقيد کرنے کے بعدابن زياد لوگونکی شورش سے ہر اساناور خوفزده ہوگيا ل ٰہذا قوم کے سربرآورده افراد اور اپنے
حشم و خدم نيزاپنی پولس کے افسروں کے ہمراه محل کے باہر آيا اور منبر پر گيا۔ حمد و ثناے ٰالہی کے بعدبوال :امابعد ،اے
لوگو!خداوند عالم کی فرمانبرداری اور اپنے حاکم کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے پکﮍے رہو نيز اختالف اور افتراق
سے بچو ورنہ ہالک ہوجاؤگے ،ذليل و رسوا ہوجاؤگے  ،قتل  ،جفا اور محروميت تمہارا مقدر ہوجائے گی! آگاه ہوجاؤکہ
تمہارا بھائی وه ہے جو سچ بولتا ہے اور جو ہوشيار کرديتا ہے اس کا عذر معقول ہے۔ )(٢
..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے صقعب بن زہير نے عبد الرحمن بن شريح سے يہ روايت نقل کی ہے۔اس نے کہاکہ ميننے
اسماعيل بن طلحہ سے حديث سنی ہے۔) طبری ،ج،٥ص(٣٦٧
٢۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ حجاج بن علی نے مجھ سے محمد بن بشر ہمدانی کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج، ٥
ص(٣٦٨

واقعہ کربال
ٔ

جناب مسلم عليہ السالم کاقيام
سب سے پہلے جناب مسلم نے عبدﷲ بن خازم کو محل کی طرف خبر النے کے لئے روانہ کيا تاکہ وه جناب ہانی کی
سرگذشت سے آگاه کرے۔عبدﷲ بن خازم کہتا ہے  :جب ہانی کو زد و کوب کے بعد قيد کرديا گيا تو ميں فوراً اپنے گھوڑے
پر بيٹھ گيا اور ميں وه سب سے پہال شخص تھاجس نے جناب مسلم کو وہاں کے تمام حاالت سے آگاه کياتھا۔ اس وقت قبيلہ
مراد کی عورتيں چالرہی تھيں  :ہاے رے مصيبت و غم  ،ارے يہ کيسا سانحہ ہمارے قبيلہ پر ہوگيا ۔ميں جناب مسلم کے پاس
آيا اور ساری خبرسناڈالی؛ جناب مسلم نے مجھے فوراً حکم ديا کہ ميں ان کے اصحاب کے درميان صدابلندکروں ''يا منصور
امت'' اے امت کے مددگارو !
اس وقت سب کے سب جناب مسلم کے ارد و گرد جمع تھے اور ١٨ہزار بيعت کرنے والوں ميں٤ہزار اس وقت موجود تھے۔
ميں نے آواز لگائی  :يامنصو امت اے امت کے مدد گارو ! ميری آواز ہوا کے دوش پر لہرائی اور سب کے سب جمع ہوگئے
پھر جناب مسلم نے لشکر کو منظم کرتے ہوئے عبدﷲ بن عمرو بن عزيز کندی کو قبيلہ کنده اور ربيعہ کا سربراه بنايا اور
فرمايا  :ابھی لشکر کے ہمراه ميرے سامنے حرکت کر جا ؤ پھر مسلم بن عوسجہ اسدی کو قبيلہ مذحج اور اسد کی سربراہی
سونپی اور فرمايا :تم ان پيدلوں کے ساتھ نکل جاؤ کہ ان کے سربراه تم ہو۔اس کے بعد ابو ثمامہ صائدی کو تميم اور ہمدان
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قبيلہ مراد کے لوگوں کے ساتھ چل پﮍے ۔
کی سر براہی اور عباس بن جعده جدلی ) (١کومدينہ والونکا سر براه بنايا اورخود ٔ
اشراف کوفہ کا اجتماع
کوفہ کے سر بر آورده ا فراد ابن زيادکے پاس اضطراری دروازه سے پہنچ گئے جو دارالر وميين) (٢سے مالہوا تھا۔عبيدﷲ
بن زياد نے کثير بن شہاب بن حصين حارثی )(٣کو باليا اور اسے
..............
١۔يہ شخص ہمينمختار کی اس فوج کے ميسره)باياں محاذ( پر دکھائی ديتا ہے جو مدينہ مينابن زبير سے لﮍنے آئی تھی ليکن وہاں
اسکانام عياش بن جعده جدلی ملتا ہے۔ جب يہ لوگ ابن زبير کی فوج کے سامنے شکست خورده ہوگئے تويہ ابن زبيرکے امان کے
پرچم تلے نہينگئے جب کہ اس کے ہمراه ٣٠٠افراد تھے لہٰ ذاجب يہ لوگ ان کے ہتھے چﮍھے تو ان لوگوننے  ١٠٠لوگو نکو قتل کر
ديااور جو ) (٢٠٠دوسو کے آس پاس بچے تھے ان مينسے اکثر راستے مينمر گئے۔ )طبری ،ج،٦ص (٧٤چو نکہ ہم نے عباس اور
عياش کا اس کے عال وه کوئی ذکر کہيں نہيں ديکھا ہے اور اس قرينہ سے کہ انہو ں نے جناب مختار سے وفا کا ثبوت پيش کيا بعيد
معلوم ہو تا ہے کہ کو ئی دوشخص ہو بلکہ تر جيح اس کو حاصل ہے کہ يہ ايک شخص ہے جس کانام يا عباس ہے ياعياش۔ يہ جناب
مسلم کے بعد زنده رہے يہانتک کہ جناب مختار کے ساتھ خروج کيااورياتووہانقتل ہوئے يا وفات پاگئے ۔
٢۔ يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ'' دارالر و ميين '' داراالماره کے پيچھے سے متصل تھا۔چونکہ غير مسلم ہونے کی وجہ سے وه لوگ
يہاں مسلمانوں کی پناه ميں رہتے تھے لہٰ ذاعبيدﷲ اور اس کے افراد ادھر سے ان سے رفت وآمد رکھتے تھے۔افسوس کہ ياران جناب
مسلم اس دروازه کے بند ہونے سے غافل تھے ۔
٣۔ يہ شخص وہی ہے جس نے جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی تحرير کی تھی ) طبری ،ج  ،٥ص  (٢٦٩اور حجر اوران کے
ساتھيوں کو معاويہ کے پاس لے گيا تھا۔)طبری ،ج،٥ص  (٢٧٠اشراف کوفہ ميں يہی وه پہال شخص ہے جس سے ابن زياد نے عہد
وپيمان کيا کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جناب مسلم عليہ السالم سے دورکرے گا۔)طبری،ج،٥ص(٣٧٠

حکم ديا کہ اپنے مذحجی پيرو ئوں کے ہمراه کوفہ کی گليوں ميں منتشر ہوجائے اور لوگوں کو جھوٹے پروپگنڈه کے ذريعہ
جناب مسلم سے دور کردے۔انھيں جنگ سے ڈرائے اور حاکم کے ظلم و ستم اور قيدو بند سے بر حذر کرائے ۔
اسی طرح محمدبن اشعث کو حکم ديا کہ قبيلہ کنده اور حضر موت ميں سے جو اس کے طرف دار ہينان کے ہمراه پرچم
امان لے کر نکلے اور کہے جو اس مينپرچم تلے آجائے گا وه امان ميں ہے۔ اسی طرح قعقاع بن شور ذھلی(١) ،شبث بن
ربعی تميمی  ،حجار بن ابجر عجلی اور شمر بن ذی الجوش عامری )٢و(٣سے بھی اسی قسم کی باتيں کہيں۔ شبث بن ربعی
کے ہاتھ ميں پرچم دے کر کہا  :تم ايک بلندی سے نمودار ہوکر اپنے نوکر
..............
١۔يہ وہی شخص ہے جس نے جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی تحرير کی تھی۔) طبری ،ج ،٥ص  (٢٦٩اور جناب مسلم عليہ
السالم کے مقابلہ پر بھی آيا تھا۔ )طبری ،ج ،٥ص (٢٨١ ،٢٧٠
٢۔ طبری ،ج ،٥ص ،٣٦٨ابو مخنف کا بيان ہے کہ يہ روايت مجھ سے يوسف بن يزيد نے عبدﷲ بن خازم کے حوالے سے نقل کی ہے
۔
٣۔يہ جنگ صفين ميں حضرت علی عليہ السالم کی فوج ميں تھا ) طبری ،ج ،٥ص  )(٦٨ليکن اپنی بد اعماليوں کے نتيجے ميں اس حد
تک پہنچا کہ ( اس کا نام بھی جناب حجر بن عدی کے خالف گواہی دينے والوں ميں آتا ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص  ( ٣٧٠اسی نے ابن زياد
کو امام حسين عليہ السالم کے قتل پر شعلہ ور کيا تھا ۔) طبری ،ج ،٥ص  ( ٤١٤يہ کربالميں موجود تھا وہاں اس نے ام البنين کے
فرزندوں جناب عباس عليہ السالم کے بھائيوں کو امان کی دعوت دی تھی اور امام حسين عليہ السالم کو چھوڑنے کی طرف راغب کيا
تھا۔ )طبری ،ج ،٥ص  ( ٤١٥جب شب عاشور امام حسين عليہ السالم کو ايک رات کی مہلت دينے کے سلسلہ ميں پسر سعد نے اس
سے مشوره کيا تو اس نے کوئی جواب نہيں ديا۔)طبری ،ج،٥ص  (٤١٧يہ پسر سعد کے لشکر ميں ميسره ) بائيں محاذ (کا سردار تھا
)طبری ،ج،٥ص (٤٦٦اسی نے امام حسين عليہ السالم کے خطبہ کا جواب دريده دھنی اور بد کالمی کے ذريعہ سے ديا تھا تو جناب
حبيب بن مظاہر نے اسکی بﮍی مالمت کی تھی۔ )طبری ،ج ،٥ص  (٤٣٦جناب زہير بن قين کے خطبہ کا جواب اس نے تير پھينک کر
ديا تھا جس پر جناب زہير بن قين نے اس کی لعنت ومالمت کی تھی ۔) طبری ،ج ،٥ص  ( ٤٣٦پسر سعد کے ميسره سے اس نے امام
حسين عليہ السالم کے بائيں محاذ پر حملہ کيا ) طبری ،ج ،٥ص  (٤٣٦اور امام عليہ السالم کے خيمہ پر تير پھينکا اور چال يا کہ آگ
الؤاور خيموں کو رہنے والوں کے ہمراه جالدو يہ آواز سن کرمخدرات عصمت با آواز بلند رونے لگيں اور باہر نکلنا چاہا ليکن امام
حسين عليہ السالم نے ڈھارس بندھوائی )طبری ،ج ،٥ص  (٤٣٨اسی نے جناب نافع بن ہالل جملی کو قتل کيا۔ ) طبری ،ج ،٥ص (٤٤٢
جناب امام سجاد عليہ السالم کو بھی قتل کرنا چاہتاتھاليکن لوگوں نے منع کيا۔ ) طبری ،ج ،٥ص  (٤٥٤يہ ا ن لوگوں ميں شمار ہوتا
ہے جو سروں کو لے کر ابن زياد کی خدمت ميں حاضر ہوئے تھے ) طبری ،ج،٥ص  (٤٥٦اور انہيں مقدس سرونکو اسيروں کے
ہمراه لے کر يزيد کے دربار ميں حاضر ہواتھا۔) طبری ،ج،٥ص ٤٦٠و (٤٦٣اس کے ہمراه  ٢٠مقدس سر تھے جو گرد غبار ميں اٹے
تھے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٤٦٨ابن مطيع نے مختار سے لﮍنے کے لئے اسے سالم کے ايک گروه کے ہمراه روانہ کيا) ،طبری ،ج،٦ص
 (١٨اس کے ہمراه دوہزار سپاہی تھے۔ ) طبری ،ج ،٦ص  (٢٩يہ ان لوگوں ميں شامل ہوتا ہے جو اشراف کوفہ کے ساتھ مختار سے
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لﮍنے آئے تھے)طبری ،ج ،٦ص  (٤٤اور جب ہزيمت کا سامنا ہواتو کوفہ سے بھاگ کھﮍاہوا اور ہزيمت کے عالم ميں فرارکے وقت
٦٤ھ ميں عبدالرحمن بن ابی الکنود کے ہاتھوں ماراگيا۔ ) طبری ،ج،٦ص(٥٣ ،٥٢کلمہ ''شمر''عبری زبان کا لفظ ہے جس کی اصل
شامر ہے بمعنی سامر ،جيسا کہ آج کل اسحاق شامير کہاجاتا ہے ۔

سرشت اور فرمانبردارافراد کو انعام و اکرام و احترام وپاداش کے وعده سے سرشار کردو اور خاندان رسالت کے پيرو
ئونکو ڈراؤ کہ سنگين کيفر  ،قطع حقوق اور محروميت ميں مبتال ہونگے اور ان کے دلوں ميں يہ کہہ کر خوف ڈال دوکہ
عبيدﷲ کی مدد کے لئے شام سے لشکر آنے ہی واال ہے۔ )(١
پرچم امان کے ساتھ اشراف کوفہ
جناب مسلم سے لوگونکو دور کرنے کے لئے اشراف کوفہ ابن زياد کے قصرسے پرچم امان کے ہمراه باہر نکلے۔ ان ميں
سب سے پہلے کثير بن شہاب نے بولنا شروع کيا ۔اس نے کہا :اے لوگو!اپنے گھر اور گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ ،
خشونت  ،بدی اور شر ميں جلدی نہ کرو  ،اپنی جان کو موت کے منہ ميں نہ ڈالو!کيونکہ اميرالمومنين يزيد کی فوج شام سے
پہنچنے ہی والی ہے۔ جان لو کہ امير نے عہد کيا ہے کہ اگرآج شام تک تم نے اپنی جنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور اس سے
منصرف نہ ہوئے تو وه تمہاری نسل کو حقوق سے محروم کرديں گے اورتمہارے جنگجوؤنکو اہل شام کی فوج ميں تتر بتر
کرديں گے۔جان لو کہ حاکم کا فيصلہ يہ ہے کہ بيماروں کے بدلے صحت ياب افرادپکﮍے جائيں اور غائب کے بجائے
حاضر لوگ قيد کئے جائيں گے۔ يہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا يہاں تک کہ شورش کرنے واال اس وبال کا مزه چکھ لے
جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے شروع کيا تھا ۔
ابن شہاب کے بعد دوسرے اشراف نے بھی اسی قسم کے الفاظ کی تکرار کی۔جب لوگوں نے اپنے بزرگوں سے اس طرح
کی باتيں سنينتوانہوں نے جداہونا شروع کرديا ...۔) (٢نوبت يہاں تک پہنچی کہ عورتيں اپنے بچوں ،بھائيوں اور شوہرونکا
ہاتھ پکﮍکر کہنے لگيں چلويہانجتنے لوگ ہيں وہی کافی ہيں۔دوسری طرف مرد اپنے بھائيوں اور بيٹوں کا ہاتھ پکﮍ کر کہنے
لگے  :کل'' شام'' سے فوج آرہی ہے ۔ اس جنگ اور شر ميں تم کيا کرسکتے ہو۔ يہ کہہ کر لوگ اپنے اپنے عزيزوں کو لے
جانے لگے۔ )(٣
..............
 ١۔ابومخنف نے کہا  :مجھ سے ابو جناب کلبی نے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٣٦٩
٢۔ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے عبد بن خازم کثيرازدی کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے ۔ ) طبری،
ج ،٥ص (٣٧٠
٣۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے مجالد بن سعيد نے يہ روايت نقل کی ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص ( ٣٧١

ادھر ابن زياد کی بتائی ہو ئی سازشوں پر عمل کر تے ہوئے محمد بن اشعث محل سے با ہر نکال اور قبيلہ بنی عماره کے
گھروں کے پاس جا کر کھﮍا ہوا ۔''عماره ازدی''کو جو اسلحہ لے کر جناب مسلم کی مدد کے لئے نکل کر ان کے مددگاروں
سے ملحق ہو نا چاه رہے تھے گر فتار کر ليااور ابن زياد کے پاس بھيج ديا۔ وہاں اس نے اس جواں مرد کو قيد کر ليا۔ جناب
مسلم کوجيسے ہی اس کی خبر ملی فوراً مسجد سے عبد الر حمن بن شريح شبامی ) (١کو اس ملعون)محمد بن اشعث( کی
طرف بھيجا ۔ اس خيانت کار نے جيسے ہی حق وحقيقت کے جوانوں کو ديکھاوہاں سے بھاگ کھﮍا ہوا).دوسری طرف قعقاع
بن شور ذہلی نے ايک عال قہ سے جسے ''عرار'' کہتے ہيں جناب مسلم اور ان کے ساتھيوں پر حملہ کرديا() (٢اور محمد بن
اشعث کو پيغام بھيجا کہ ميں نے مقام ''عرار '' سے حملہ شروع کر ديا ہے،تم پر يشان نہ ہو ليکن پھر خود عقب نشينی کرلی۔
)(٣
ادھر تيسری طرف شبث بن ربعی نے جناب مسلم کے سپاہيونکے ساتھ جنگ شروع کر دی اور کچھ دير لﮍنے کے بعد اپنے
سپاہيوں سے کہنے لگا  :شام تک انتظار کرويہ سب کے سب پر اکنده ہو جائيں گے۔اس پر قعقاع بن شور نے کہا  :تم نے تو
خود ان لوگوں کا راستہ بند کررکھا ہے ،انہيں چھوڑ دو يہ خود ہی متفرق ہو جائيں گے۔ )(٤
جناب مسلم عليہ السالم کی غربت و تنہائی
عباس جدلی کا بيان ہے کہ جب ہم جناب مسلم بن عقيل کے ہمراه نکلے تھے تو ہماری تعداد  ٤ہزار تھی ليکن ابھی محل تک
پہنچنے بھی نہ پا ئے تھے کہ ہم  ٣٠٠کے اند ر سمٹ گئے ۔ ) (٥اس جدائی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا گو يا ہر شخص
فرار کی فکر ميں تھا۔ اب رات کا پر ده دن کی سفيدی پر غالب ہو رہا تھا اور
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..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے  :ابو جناب کلبی نے مجھ سے يہ روايت کی ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٣٦٩
يسی بن يزيد کے حوالے سے نقل کيا ہے۔) طبری ج ٥ص  (٣٨١چو نکہ يہ
٢۔ اس مطلب کو ہارون بن مسلم نے علی بن صالح سے ع ٰ
مطلب ابو مخنف کی خبر ميں نہيں ہے لہٰ ذا اسے بر يکٹ ميں لکھا گيا ہے۔
٣۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ يہ روايت مجھ سے سيلمان بن ابی راشد نے عبد ﷲ بن خازم کثيرازدی کے حوالے سے بيان کی ہے
۔)طبری ،ج، ٥ص(٣٧٠
٤۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے مجا لد بن سعيدنے يہ روايت کی ہے ۔
٥۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ يہ روايت مجھ سے يو نس بن ابو اسحاق نے کی ہے۔) طبری ،ج ، ٥ص (٣٦٩

وہاں مسجد ميں فقط  ٣٠افراد مو جود تھے ۔مسلم نے انہی  ٣٠لوگوں کے ساتھ نماز اداکی۔ جناب مسلم نے جب يہ حالت
ديکھی تو مسجد سے نکل کر کو چہ ء کنده کا رخ کيا ۔ گلی پار کر تے وقت ديکھا تو فقط  ١٠آدمی آپ کے ساتھ تھے اور
جب گلی ختم ہو گئی تو اب مسلم تنہا تھے۔ اب جو مسلم ملتفت ہو ئے تو محسوس کيا کہ ان کے ساتھ کو ئی راستہ بتا نے واال
بھی نہيں ہے اور کوئی ايسا بھی نہيں ہے کہ اگر دشمن سامنے آجائے تو اپنی جان پر کھيل کے انھيں بچالے۔ چارو ناچار
بے مقصد کو فہ کی گليوں ميں سر گرداں گھو منے لگے۔کچھ سمجھ ہی ميں نہيں آرہا تھا کہ کہاں جا ئيں ۔چلتے چلتے آپ
قبيلہ کنده کے بنی'' جبلہ'' کے گھر وں کی طرف نکل گئے اور وہاں آپ کا قدم آکر ايک خاتون کے دروازه پر رکا جسے
''طو عہ ''کہتے ہيں جو ام ولد تھی۔ يہ اشعث بن قيس) (١کی کنيزتھی جب اس سے اشعث کو بچہ ہوگيا) جس کی وجہ سے
وه ام وليد کہی جانے لگی(
..............
١۔  ١٠ھ ميں اشعث  ٦٠لوگوں کے ہمراه پيغمبر اسالم کی خدمت ميں شرفياب ہو ا اور اسالم قبول کيا ۔ يہ اپنی ماں کی طرف سے آکل
مرار کی طرف منسوب تھا۔چو نکہ وه ملوک تھے اور اس نے چاہاکہ نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اسے اسی سے منتسب کريں ليکن
نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اسے'' نضر بن کنانہ ''سے منتسب کيا تو اس پراس نے کسی تعجب کا اظہار نہيں کيا۔)طبری ،ج، ٣
ص  (١٣٧نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اس کی بہن)قتيلہ ( سے شادی کی ليکن ہمبستری سے قبل ہی آپ کی روح ملک جاوداں کو
کوچ کر گئی اور يہ عورت اپنے بھا ئی اشعث کے ہمراه مرتد ہو گئی۔) طبری ،ج  ،٣ص  (١٦٨نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد
اشعث اسالم کی طرف آکر دوباره مرتد ہو گيا اور جنگ شروع کردی ليکن ہز يمت کا سامنا کرنا پﮍا تو امان مانگ ليا ،اس پر
مسلمانوننے امان ديدی ) طبری ،ج،٣ص ٣٣٥۔ (٣٣٧پھر اسے دوسرے اسيروں اور قيديوں کے ہمراه ابو بکر کے پاس لے جايا گيا
تو خليفہ ء اول نے معاف کر کے اس کی بيٹی ام فروه سے شادی کی درخواست کردی اور اس سے رشتہ ازدواج ميں منسک ہو گئے
ليکن مبا شرت نہيں کی۔ بعده اشعث پھر مرتد ہو گيا ليکن ابو بکر نے پھر اس کے اسالم کو قبول کر ليا ۔لغز شوں کو معاف کر ديا اور
اس کے گھر والوں کو اسے لو ٹا ديا۔ )طبری ،ج،٣ص (٣٣٩اپنی وفات کے وقت ابو بکر نے کہا  :جس دن اشعث بن قيس قيدی بنا کر
ال يا گيا تھا اے کا ش اسی دن ميں نے اس کی گردن ماردی ہو تی؛ کيونکہ کو ئی شراور برائی ايسی نہيں ہے جسکی اس نے مددنہ کی
ہو۔) طبری ،ج،٣ص  (٤٣جنگ قادسيہ ميں اہل يمن کے  ١٧٠٠افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ اشعث ملحق ہو گيا۔) طبری ،ج،٣ص
 (٣٨٧سعد ابن ابی وقاص نے اسے ان لوگوں ميں پايا جو جسم و جسمانيت کے اعتبار سے بھی قابل ديد تھے  ،صاحب رعب و وہشت
اور صاحب نظر بھی تھے لہذا سعد نے ان لوگونکو اہل فارس کے بادشاه کو دعوت دينے کے لئے بھيجا۔ )طبری ،ج،٣ص  (٤٩٦يہ
جنگ ميں اہل فارس کے خالف اس نعره کے ذريعہ اپنی قوم کا دل بﮍھا رہا تھا کہ عرب نمونہ ہيں  ،فارس کی زبان ميں خدا نازل نہيں
ہوا ہے۔ )طبری ،ج،٣ص ٣٩و  ( ٥٦٠قبيلہ کنده کے  ٧٠٠جوانوں کے ہمراه اس نے حملہ کيا اور اہل فارس کے سر براه کو قتل کر
ڈاال ۔)طبری ،ج ،٣ص  (٥٦٣وہاں سے جو غنائم
اور انفال خالد بن وليد کو ملے تھے اس پر اس کو ال لچ آگئی اور اس نے اسی ميں سے کچھ مانگ ليا تو  ١٠ہزار کی اجازت اسے
واقعہ نہا وند ميں بھی يہ موجود تھا۔ )طبری ،ج،٤ص ٣٠ (١٢٩ھ ميں عراق کے ''طيرناباد ''کے عال قہ
ديدی۔ )طبری ،ج،٤ص (٦٧
ٔ
ميں جو انفال کے اموال تھے اسے اس نے'' حضرموت''کے اپنے اموال کے بدلے ميں عثمان سے خريدليا۔ )طبری ،ج،٤ص (٢٨٠
٣٤ھ ميں سعيد بن عاص نے کوفہ سے اسے آذربايجان کا والی بنا کر بھيجا۔ )طبری ،ج،٤ص (٥٦٩پھر آذربايجان کی حکومت کے
زمانے ميں ہی عثمان اس دنيا سے چل بسے )طبری ،ج،٤ص  (٤٢٢اور حضرت علی عليہ السالم خليفہ ہوئے تو آپ نے اسے اپنی
بيعت کی طرف باليا اور اپنی نصرت ومدد کے لئے اس جگہ کو چھوڑ دينے کے لئے کہا تو اس نے بيعت کرلی اور وہاں سے چال آيا۔
)طبری ،ج،٤ص  (٥٦١جنگ صفين ميں معاويہ کے لشکر سے پانی لے کر آنے کی ذمہ داری بھی اسے سونپی گئی تھی۔)طبری
،ج،٤ص(٥٦١يہی وه ہے جس نے حضرت علی عليہ السالم کی زبردست مخالفت کی تو حضرت تحکيم پر راضی ہو گئے ليکن اس نے
حکميت کے لئے ابو موسی اشعری پرزور ڈاال اور جن لوگوں سے حضرت علی عليہ السالم راضی تھے جيسے ابن عباس اور مالک
اشتر اس سے اس نے انکار کرتے ہوئے اشعری کی حکميت پر اصرار کر تا رہا اورجنگ سے انکار کر تا رہا ۔)طبری ،ج ،٤ص (٥١يہ
وه سب سے پہال شخص ہے جس نے حکميت کے کاغذ پر سب سے پہلے گواہی کے لئے دستخط کئے اور مالک اشتر کوبھی اس کے
لئے بال يا تو انھوں نے انکار کيا ؛اس پر اس نے ان کی تو ہين کی  ،ان کو گا ليا ں ديں اور مکتوب پﮍھ کرلوگوں کو سنانے لگا۔
)طبری ،ج،٥ص (٥٥نہروان کے بعد علی عليہ السالم سے ہٹ کر معاويہ کی طرف پلٹ گيا اور کوفہ کے حجة االستعداد ميں پلٹنے پر
اصرار کيا۔ )طبری ،ج،٥ص  (٨٩عثمان نے اسے اللچ دالئی تھی کہ آذربايجان کا خراج ايک الکھ ہے۔ )طبری ،ج،٥ص  (١٣٠کو فہ
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ميں اس نے ايک مسجد بھی بنوائی تھی۔

تواشعث نے اسے آزاد کر ديا ۔ اس نے اسيد حضرمی )(١سے شادی کرلی ۔اسی شادی کے نتيجہ ميں بالل نامی لﮍکا پيدا
ہواتھاجو ان دنوں دوسرے لوگونکے ہمراه گھر سے باہر تھا اور ابھی تک لوٹا نہيں تھا۔ اس کی ماندروازے پر کھﮍی اس کا
انتظار کررہی تھی۔جناب مسلم نے اس خاتون کو ديکھتے ہی اسے سالم کيا تو اس نے فوراًجواب ديا ۔
اس پر جناب مسلم نے اس سے کہا '':ياأمة ٰ ّ
ﷲ اسقينی مائ''اے کنيز خدا !ميں پياسا ہوں مجھے پانی پالدے۔ وه خاتون اندر
گئی ،ظرف لے کر لوٹی اور جناب مسلم کو پانی ديا پانی پی کر جناب مسلم وہيں بيٹھ گئے۔ وه جب برتن رکھ کر آئی تو
ّٰ
ياعبدﷲ ألم تشرب؟اے بنده خدا کيا تو نے پانی نہيں پيا ؟
ديکھا مسلم وہيں بيٹھے ہيں تو اس نے کہا :
..............
١۔ يہ اسيد بن مالک حضرمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کربالميں اسی نے جناب مسلم کے فرزند عبدﷲ کو شہيد کيا اور اس کا بيٹاوه ہے
جس نے حاکم کو يہ اطالع دی کہ مسلم ميرے گھر مينہيں اوريہی خبر رسانی جناب مسلم کی شہادت پر تمام ہوئی ۔

جناب مسلم نے کہا:کيوں نہيں،طوعہ نے کہا:تو اب اپنے گھر والوں کے پاس چلے جااس پر جناب مسلم خاموش ہوگئے اور
وه نيک خاتون اندر چلی گئی۔ کچھ دير کے بعد جب پھر لوٹ کر آئی تو ديکھا جناب مسلم وہيں بيٹھے ہيں۔ اس نے اپنے
جملے پھر دھرائے ۔اس پر وه سفير حسينی پھر خاموش رہا تو اس عورت نے حضرت مسلم سے کہا  :سبحان ﷲ ! اے بنده
خدا ميرے سلسلہ ميں ﷲ سے خوف کھا ۔جا اپنے گھر والوں کی طرف چالجاﷲ تجھے عافيت مينرکھے ؛تيرے لئے ميرے
گھر کے دروازے پر بيٹھنا مناسب نہيں ہے اور ميں تيرے اس بيٹھنے کو تيرے لئے حالل نہيں کروں گی ،اتنا سنناتھا کہ
جناب مسلم کھﮍے ہوگئے اور فرمايا :
'' يا أ ٰ ّ
ک بہ بعد اليوم؟''اے کنيز خدا ! کہاں
مةﷲ  ،مالی فی المصر منزل وال عشيره فھل لک اِلی أجر و معروف ولعلی مکا ِفئُ ِ
جاؤں ؟ اس شہر ميں نہ تو ميرا کوئی گھر ہے نہ ہی ميرے گھر والے ہيں ،کيا تم ايک اچھا کام انجام دينا چاہتی ہو جس کا
اجر ﷲ سے پاؤ اور شايد آج کے بعد ميں بھی کچھ اس کا بدلہ دے سکوں ؟
طوعہ  :اے بنده خدا ! تو کون ہے ؟ اور وه نيک کام کيا ہے ؟
مسلم  :ميں مسلم بن عقيل ہوں ۔اس قوم نے مجھے جھٹاليا اور دھوکہ ديا ۔
طوعہ  :تم سچ مچ مسلم ہو!
مسلم  :ہاں!ميں مسلم ہوں ۔
طوعہ  :تو بس اب اندر آجاؤ !يہ کہہ کر وه نيک سرشت خاتون آپ کو اندرون خانہ ايک ايسے کمرے ميں لے گئی جس ميں
وه خود نہيں رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس کمرے ميں بستر بچھايااور جناب مسلم کو اس پر بٹھا کر رات کا کھانا پيش کيا
ليکن آپ نے کچھ نہ کھايا ۔
ادھر طوعہ اپنے بيٹے کے انتظار ميں لحظہ شماری کررہی تھی کہ تھوڑی ہی دير ميں اس کا بيٹا آگيا ۔ اس نے غور کيا کہ
کمرے ميں ماں کا آناجانا بہت زياده ہے لہذا اس نے کہا  :مانکمرے ميں تمہارا آناجانا مجھے شک ميں ڈال رہا ہے۔کيا اس
ميں کوئی بات ہے ؟ طوعہ نے کہا بيٹا اس بات کو رہنے دو اورصرف نظر کرو۔  .بيٹے نے ماں سے کہا  :خدا کی قسم تم
کو مجھے بتا نا ہی ہوگا ۔
طوعہ  :ہاں بات تو ہے ليکن تم اس کے بارے ميں کچھ نہ پوچھو ۔اس پر بيٹے نے بہت اصرار کيا تو ماں نے کہا  :اے بيٹا !
ميں بتائے تو ديتی ہو ں ليکن ديکھو کسی سے بھی اسے نہ بتانا ۔اسکے بعد طوعہ نے بيٹے سے قسم کھلوائی تو اس نے قسم
کھالی کہ کسی سے نہيں بتائے گا اس کے بعد ماں نے اسے سارے ماجرے سے آگاه کرديا۔ يہ سن کر وه ليٹ گيا اور
خاموش ہوگيا ۔)(١
ابن زياد کا موقف
جب رات کااچھا خاصہ وقت گذر گيا اور کافی دير انتظار کرنے کے بعد ابن زياد نے ديکھا کہ مسلم بن عقيل کے مدد کرنے
والوں اور نصرت کرنے والوں کی اس طرح کوئی آواز سنائی نہيں دے رہی ہے جيسے اس سے قبل سنائی دے رہی تھی تو
اس نے اپنے گرگوں سے کہا:ذراديکھو!ا ن ميں سے کوئی تمہيں دکھائی دے رہاہے ؟ وه لوگ گئے ليکن کوئی دکھائی نہيں
ديا تو ابن زياد نے کہا :ذرا غور سے ديکھو !شايد وه لوگ کسی سايہ ميں چھپے کمين ميں بيٹھے ہوں ،ل ٰہذا ان لوگوں نے
مسجد کے اندر باہراور اطراف ميں ديکھا ،اس کے بعد مشعليں روشن کرکے ديکھنے لگے کہ کہيں کوئی چھپاہو اتو نہيں
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ےوں ميں محکم باندھ ديا اور اس
ہے۔ کچھ دير کے لئے مشعلوں کو روشن رکھا پھر بجھاديا ،اس کے بعد قنديلوں کو رس ّ
مينآگ روشن کرکے اوپر سے
..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجا لد بن سعيد نے مجھ سے اس روايت کو بيان کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص ،٣٧١ارشاد ،ص ،٢١٢
خوارزمی ،ص  ( ٢٠٨طبری نے عماردہنی کے حوالے سے امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا :جب
مسلم نے يہ ديکھا کہ وه سﮍک پر تنہا ره گئے ہيں تو ايک گھر کے دروازه پر آکر بيٹھ گئے۔ وہاں سے ايک عورت نکلی تو مسلم نے
اس سے کہا '' :اسقينی'' مجھ کو پانی پال ؤ تو اس خاتون نے پا نی ال کر پال يا پھر وه اندر چلی گئی اور مسلم وہيں مشيت الہٰ ی کے
سہارے بيٹھے رہے پھر وه نکلی تو ديکھا مسلم وہيں بيٹھے ہيں تو اس نے کہا  :ائے بند ه خدا ! تير ايہاں بيٹھنا شک وشبہ سے
خالی نہيں ہے ،تو اٹھ جا ! اس پر جناب مسلم نے کہا  :ميں مسلم بن عقيل ہوں کيا تو مجھ کو پناه دے سکتی ہے ؟ اس خاتون نے
جواب ديا :ہاں!اس خاتون کا بيٹامحمد بن اشعث کے موالی ميں شمار ہوتا تھا جب بيٹے کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے جاکر محمد کو
خبر دے دی اور محمد نے جا کر عبيدﷲ کو خبر پہنچادی توعبيدﷲ نے وہاناپنی پولس کے سربراه عمروبن حريث مخزومی کو
بھيجااوراس کے ہمراه عبدالرحمن بن محمدبن ا شعث بھی تھا۔مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور سارا گھر گھير لياگيا ۔)طبری ،ج،٥ص
 (٣٥٠اس کے پيچھے اس کی فوج کا سربراه حصين بن تميم بھی آگيا۔

نيچے کی طرف رکھ ديا اور ہر گو شہ و کنارکو قنديلوں سے روشن کرديا يہانتک کہ منبر کے اطراف کو بھی روشن کرديا
۔جب ہر طرح سے انھيں يقين ہوگيا کہ کوئی نہيں ہے تو ابن زياد کو خبر دی کہ کوئی خطره نہيں ہے ۔ ابن زياد نے فوراً
اپنے کاتب عمر وبن نافع )(١کو حکم ديا کہ فوراً جا کر يہ اعالن کرے کہ حاکم ہر اس شخص کی حرمت سے دست بردار
ہے جو نماز عشاء مسجد کے عالوه کہيں اور پﮍھے ،خواه وه پولس ہو يا عرفاء ،صاحبان شرف ہوں يا جنگجو۔ اس خطر
ناک اور تہديد آميز اعالن کا اثر يہ ہوا کہ ديکھتے ہی ديکھتے مسجد لوگوں سے چھلکنے لگی۔ ايسے موقع پر حصين بن
تميم تميمی )(٢جو اس کے نگہبانونکا سردار تھا اس نے ابن زياد سے کہا  :اگر آپ چاہيں تو خود نماز پﮍھائيں يا کسی
دوسرے کو بھيج ديں جو نماز پﮍھادے کيونکہ مجھے خوف ہے کہ آپ کے بعض دشمن آپ پر حملہ نہ کرديں ! اس پر ابن
زياد نے کہا  :ميرے محافظين و نگہبانوں سے کہوکہ جس طرح وه ميری حفاظت کے لئے صف باندھ کر کھﮍے ہوتے ہيں
اس طرح نماز کی پہلی صف ميں کھﮍے ہوں اور تم ان سب پر نگاه رکھو۔ اس کے بعد حکم ديا کہ باب س ّده جو مسجد ميں
کھلتا تھا اور اب تک بند تھا اسے کھوال جائے پھر ابن زياد اپنے گرگوں کے ہمراه وہاں سے نکال اور لوگوں کونمازپﮍھائی۔
..............
١۔ يہ وہی کاتب ہے جس نے يزيد کو جناب مسلم کے قتل کے لئے خط لکھا تھا۔ اس نے خط لکھنے ميں دير لگا ئی تو ابن زياد کو
ناگوار لگا۔)طبری ،ج،٥ص ( ٣٨
٢۔ابن زياد نے اسے قادسيہ کی طرف اس فوج کو منظم کرنے کے لئے بھيجا تھا جو'' خفان'' ''،قطقطانہ'' اور''لعلع''کے درميا ن
تھی۔ )طبری ،ج،٥ص  ( ٣٩٤يہ وہی شخص ہے جس نے حضرت امام حسين عليہ السالم کے ايلچی جناب قيس بن مسہر کو ابن زياد
کے پاس بھيجا اور اس نے انہيں قتل کرديا ۔) طبری ،ج ،٥ص  ( ٣٩٥اسی طرح عبدﷲ بن بقطر کے ساتھ بھی يہی سلوک کيا ۔)طبری
،ج،٥ص  ( ٣٩٨يہی شخص حر کے ساتھ بنی تميم کے ايک ہزار لوگوں کے ہمراه قادسيہ سے آگے آگے تھا تاکہ امام حسين عليہ
السالم کو گھيرے يہ کربال ميں پولس کا سربراه تھا اور جناب حر کو قتل کرنے کے لئے اپنی فوج کو شعلہ ور کررہا تھا۔ ) طبری ،ج ٥
،ص (٤٣٤پسر سعد نے اس کے ہمراه  ٥٠٠پانچ سو تير انداز بھيجے تھے اوراس نے ان لوگوں کو امام حسين عليہ السالم کے
اصحاب پر تيروں کی بارش کرنے کے لئے بھيجا۔ ان تير اندازوں نے نزديک سے تيروں کا مينہ برساديا اور ان کے گھوڑوں کو پئے
کرديا۔)طبری ،ج، ٥ص (٤٣٧جب امام حسين عليہ السالم کے اصحاب ہنگام ظہر نماز کے لئے آماده ہورہے تھے تو اس نے حملہ کرديا
۔جناب حبيب بن مظاہر اس کے سامنے آئے اور اس کے گھوڑے پر تلوار سے حملہ کيا تو وه اچھل کر زمين پر گر گيا۔ اس پر بديل بن
صريم عقفانی نے جناب حبيب کے سر پر اپنی تلوار سے ضرب لگائی اور بنی تميم کے دوسرے سپاہی نے آپ پر نيزه سے حملہ کيا
پھر حصين بن تميم پلٹ کر آيا اوراس نے تلوار سے آپ کے سر پر حملہ کيا اس کے اثر سے آپ زمين پر گر پﮍے ،وہاں ايک تميمی آيا
اور اس نے آپ کا سر کاٹ کر حصين کے ہاتھ ميں ديا ۔ اس نے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن ميں لٹکا ليا اور لشکر پر حملہ کيا پھر
قاتل کو لوٹاديا )طبری ،ج ،٥ص  (٤٤٠آخر کار جب امام حسين نہر فرات کے قريب آرہے تھے تو اس نے تير چاليا جو آپ کے منہ پر
لگا جس پر آپ نے اس کوبد دعا کی۔) طبری ،ج،٥ص (٤٤٩

واقعہ کربال
ٔ
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مسلم کی تنہائی کے بعد ابن زياد کا خطبہ
نماز کے بعد ابن زياد منبر پر گيا اور حمد و ثناے ال ٰہی بجاالنے کے بعد بوال  :امابعدجا ہل اور بيو قوف ابن عقيل کو تم لوگو
ں نے ديکھا کہ اختالف اور جدائی لے کر يہاں آيا۔ميں ہر اس شخص کی حرمت سے بری الذ مہ ہوں۔جس کے گھر ميں ہم
ٰ
تقوی اختيار کرو
نے مسلم کو پا ليا اور جو بھی مسلم کو لے کرآئے گا اس کا خون بہا اسے ديديا جا ئے گا ! اے بندگا ن خدا
 ،اپنی طاعت وبيعت پر برقرار رہواور اپنی حرمت شکنی کے راستے نہ کھولو ۔
اس کے بعدسپاہيوں کے سربراه حصين بن تميم کی طرف رخ کيا اور کہا  :اے حصين بن تميم ! ہشيار ہو جا اگر شہر کو فہ
کا کو ئی دروازه بھی کھال يا يہ مرد اس شہر سے نکل گيا اور تو اسے نہ پکﮍ سکا تو يہ دن تيری ماں کے لئے عزاکا دن ہو
گا ! ہم نے تجھے کو فيوں کے سارے گھر کو سونپ ديا ہے ،تو آزاد ہے ،جس گھر ميں چاہے جا کر تال ش کر ل ٰہذا تو فوراً
شہر کوفہ کے دروازونپر نگہبانوں کو لگا دے اور کل صبح سے دقت کے ساتھ گھروں کی تال شی لے اورٹوه ميں لگ جا
يہا ں تک کہ اس مرد کو ميرے سامنے پيش کرے۔
ابن زياد مسلم کی تال ش ميں
اس آتشيں تقرير کے بعد ابن زياد منبر سے نيچے آگيا اور محل کے اندر چال گيا اس کے بعدعمرو بن حريث مخزومی
)(١کے ہا تھ ميں ايک پر چم دے کر اسے اپنے اطرافيوں اور کار کنوں کا سر براه بنا ديا) (٢اور اپنی
..............
١۔ يہ وہی شخص ہے جس نے نہاوند کی فتح کے بعد مسلمانوں کے غنا ئم جولو لو و مرجان اور ياقوت و ز ّمردسے بﮍے بﮍے
ٹوکروں پر مشتمل تھے غنائم کے منشی سائب بن اقرع ثقفی کو دھوکہ دے کر دو ہزار درہم ميں خريد ليا۔ اس کے بعد اسے ليکر سر
زمين کفر ميں پہنچا اور اسے چاليس الکھ ميں بيچا۔ اس طرح ٢١ھ ميں يہ عرب کے سرمايہ داروں ميں شمار ہونے لگا  ،يہ کوفہ
مينسعيد بن عاص کا جانشين تھااور ٣٤ھ ميں يہ لوگوں کو عثمان کے سلسلہ ميں تحرک سے روکتا تھا۔) طبری ،ج، ٤ص ٥١ (٣٣٢
ھميں يہ کوفہ مينزياد بن سميہ کاجانشين تھا ۔ اس نے جناب حجربن عدی اور ان کے ساتھيوں کے خالف گواہی دی تو ان کے ساتھيوں
نے ان پر پتھراو کرديا۔) طبری ،ج ،٥ص  (٢٦٨ ، ٢٥٦يہ ايک مدت اہل مدينہ کا سربراه تھا۔ ٦٤ھميں يہ کوفہ ميں ابن زياد کا جانشين
تھا ۔جب يزيد ہالک ہوگيا اور ابن زياد نے لوگوں کو اپنی بيعت کی طرف باليا تواس نے ابن زياد کی پيروی کی اور لوگوں کو ابن زياد
کی طرف دعوت دينے لگا۔اس وقت کوفيوں نے اس پر پتھراؤ
کرديا )،طبری ،ج، ٥ص  (٥٢٤اس کو محل سے نکال ديا) طبری ،ج،٥ص  (٥٦٠اور اسے معزول کرديا۔ ٦٦ھ ميں يہ مختار کے
انقالب ميں شر يک ہو گيا۔ )طبری ،ج  ،٥ص  (٣٠کوفہ ميناس کا ايک حمام بھی تھا۔) طبری ،ج ،٦ص  (٤٨عبد الملک نے اسے ٧١ھ
ميں اپنے مقر بين ميں شامل کرليا۔) طبری ،ج (٣٧٦ ،٦اس نے مسلم بن عقيل کے لئے پانی النے سے انکار کر ديااور ابن زياد کے
سامنے جناب زينب کی سفارش نہينکی۔ )طبری ،ج،٥ص  (٤٥٧مگر يہ قريش کی غيرت تھی جس نے ايسا کر نے پر مجبور کيا
۔٨٥ھميں اسے موت آگئی۔نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ''ذيل المذيل'' ص  ،٥٢٧طبع سويڈن کے مطابق اس کی عمر
١٢سال تھی۔

نيا بت ميں اسے حکم ديا کہ مسجد مينبيٹھ کر لوگوں کے امور کو حل وفصل کرے۔
عبيدا کے خالف جناب مسلم کے قيام کی خبر پورے کو فہ ميں پھيل چکی تھی۔ جناب مختار کوبھی جو کو فہ کے نزديک
ايک گاؤں ميں زندگی بسر کر رہے تھے جسے '' لقفا'' کہتے ہيناور آپ جناب مسلم کے ہا تھوں پر بيعت کر نے کے بعد اس
گاؤں ميں لوگوں سے جناب مسلم کے لئے بيعت لے رہے تھے،انہيں نصيحتينکر رہے تھے اور لوگوں کو آپ کی فر ما
نبرداری کی دعوت دے رہے تھے ،جيسے جناب مسلم کی غر بت و تنہا ئی کی خبر ملی اپنے دوستوں  ،غالموں اور ہم
فکروں کے ہمراه ان کی مدد کے لئے روانہ ہوگئے۔ غروب آفتاب کا وقت تھا کہ مختا ر مسجد کو فہ کے باب الفيل کے پاس
آکر رکے ۔اپنے راستے ميں عمرو بن حريث کے پاس وه پر چم امان ديکھا جسے عبيد ﷲ نے جناب مسلم کے ساتھيوں کو
دھوکہ دينے کے لئے اس کے ہا تھوں سونپا تھا ۔
جب مختار باب الفيل کے پاس تھے کہ وہاں سے ہا نی بن ابی حيہ وداعی کا گذرہوا۔ ) (١اس نے مختار سے کہا  :تم يہاں
کس لئے کھﮍے ہو؟ ! نہ تو لوگوں کے ساتھ ہو نہ ہی اپنے راستہ پر ہو ؟ اس پر مختار نے کہا  :تم لوگوں کی عظيم غلطی
اور خطا پر ميرے افکار متز لزل ہيں ۔
ہا نی بن ابی حيہ نے کہا  :ميں سمجھتا ہو ں کہ خود کو قتل کر وانا چاہتے ہو ۔يہ کہہ کر وه وہاں سے آگے بﮍھ کر عمروبن
حريث کے پاس گيا اور اسے اس واقعہ سے خبر دار کرديا ۔)(٢
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..............
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے مجالد بن سعيد نے يہ روايت کی ہے۔) طبری ،ج  ،٥ص( ٣٧٣ ، ٣٧١
١۔اس کا شمار انہيں لوگوں ميں ہوتا ہے جنھوں نے جناب حجر بن عدی اور ان کے ساتھيوں کے خالف گواہی دی تھی) طبری
،ج،٥ص  (٢٧٠نيز يہ ان لوگوں ميں سے ايک ہے جو جناب مسلم اور جناب ہانی کے سر کو لے کر يزيد کے پاس گئے تھے۔ ) طبری
،ج ،٥ص  ٦٤ ( ٣٨ھ ميں يہ شخص ابن زبير کے عہد حکومت ميں مکہ ميں مختار سے مال اور اسے مختار سے معلوم ہوا کہ وه
کوفہ پلٹنے والے ہيں اور وہاں سے حملہ کرنے والے ہيں تو اس نے مختار کو گمراه کن فتنے سے ڈرايا۔) طبری ،ج  ،٥ص (٥٧٨
٢۔طبری ،ج ٥ص ،٥٦٩ ،ابو مخنف نے نضر بن صالح سے نقل کيا ہے۔

مختار کا نظريہ
عبد الرحمن بن ا بی عمير ثقفی ) (١کا بيان ہے کہ ميں عمرو بن حريث کے پاس بيٹھا تھا کہ ہا نی بن ابی حيہ مختار کی
سنانی ليکر پہنچا ۔ابن حريث نے مجھ سے کہا  :اٹھو اور اپنے چچا سے کہو کہ مسلم بن عقيل کو نہيں معلوم ہے کہ تم کہاں
ہو اور اپنی حرمت شکنی کے لئے راستہ نہ کھو لو۔ ميں اٹھا کہ انہيں جا کر الؤں اس پر زائده بن قدامہ بن مسعود ) (٢اٹھا
اور اس نے کہا کہ وه مختار کو ال ئے گا ليکن اس شرط پر کہ وه امان ميں ہوں۔ عمروبن حريث نے کہا :
ميری جانب سے وه امن ميں ہيں اور اگر بات امير عبيدﷲ بن زياد تک پہنچی تو ميں اس کے سامنے کھﮍے ہو کر مختار
کے حق ميں گواہی دونگا اور بہتر ين طريقہ سے سفارش کرونگا ۔
اس پر زائده بن قدامہ نے کہا  :ايسی صورت مينانشا ء ﷲ خير کے عال وه کچھ بھی نہيں ہے ۔
عبد الر حمن کا بيان ہے کہ ميں نکال اورميرے ہمراه زائده بھی مختار کی طرف نکال ۔ہم دونوں نے مختار کو خبر دی اور
انہيں قسم دی کہ اپنے لئے مشکل کھﮍی نہ کريں اور حرمت شکنی کا راستہ نہ کھو ليں۔اس پر وه ابن حريث کے پاس آئے،
سالم کيا اور اس کے پر چم تلے رات بھر بيٹھے رہے يہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ )(٣
..............
١۔٦٧ھ ميں يہ مختار کے قيام ميں شريک تھے۔ )طبری ،ج ،٦ص  (٩٨ظاہر يہ ہے کہ يہ عبد الرحمن بن عبدﷲ بن عثمان ثقفی ہے جو
معاويہ کی بہن ام حکم کا بيٹا ہے ،جسے معاويہ نے ٥٨ھ مينکوفہ کا عامل بنا يا تھا ۔يہ عہده معاويہ نے ضحاک بن قيس کے بعداسے
ديا تھا۔ اس کی پولس کا سر براه زائده بن قدامہ ثقفی تھا) طبری ،ج ،٥ص (٣١٠اور اس سے پہلے ٥١ھ مينيہ موصل مينمعاويہ کا
عامل تھا ۔اسی نے يہ گمان کرتے ہوئے کہ عثمان کے قتل کاقصاص لے رہا ہے جناب عمروبن حمق خزاعی کو مرض کے عالم ميں
قتل کر دياتھا۔) طبری ،ج ،٥ص (٢٦٥اس کی بری سيرت کی وجہ سے اہل کو فہ نے اس کو مطرود کر ديا تو يہ اپنے ماموں معاويہ
سے ملحق ہو گيا۔ اس نے اس کو مصر کا والی بنا ديا۔وہاں سے بھی اس کو نکال بھگاياگياتو وه معاويہ کے پاس لوٹ گيا ) ج ،٥ص
 (٣١٢اور اگر اس کی يزيد سے رشتہ داری نہ ہوتی تو ابن حريث اس کو کوئی فائده نہ پہونچاتا ۔
٢۔مقدمہ ميں اس کی پوری تفصيل گذرچکی ہے ،رجوع کريں۔
٣۔ ابو مخنف کا بيان ہے :نضر بن صالح نے عبد الرحمن بن ابی عمير ثقفی کے حوالے سے مجھے يہ خبردی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص
(٥٧٠

ابو جناب کلبی کا بيان ہے کہ کثير بن شہاب حارثی کی مالقات ايک جوان سے ہوئی جو اسلحو نسے ليس تھا؛ جسے عبد
االعلی بن يزيد کلبی کہتے ہيں۔ابن شہاب نے اسے گر فتار کرکے ابن زياد کے پاس پہنچا ديا اور اس جواں مرد کی ساری
داستان کہہ سنائی تو کلبی نے ابن زياد سے کہا  :ميں نے تمہاری ہی طرف آنے کا اراده کياتھاليکن ابن زياد نے اس کی بات
نہ مانی اور کہا کہ يہ تم نے اپنا اراده بتايا ہے ؛يہ کہنے کے بعداس نے اسے قيد کرنے کا حکم صادر کرديا اور لوگوں نے
اسے قيد کرديا۔ )(١
دوسری صبح
دوسرے دن کا سورج افق پر طلوع ہوا اور اپنے ساتھ داستانوں کا لشکر لے کر آيا ۔صبح ہوتے ہی ابن زياد اپنے دربار ميں
آکر بيٹھا اور لوگوں کو آنے کی اجازت دی تو لوگ دربار ميں داخل ہو نے لگے۔ انہيں داخل ہونے والوں ميں محمد بن اشعث
بھی تھا۔ابن زياد بوال  :آفرين اور مرحبا! اس شخص پر جواپنے امير سے نہ تو خيانت کرتا ہے اور نہ ہی مورد تہمت واقع
ہوتا ہے ۔يہ کہہ کر اسے اپنے پہلو مينجگہ دی ۔
ُ
ادھر دوسرے دن صبح نيک شرست جناب مسلم کو پناه دينے والی ضعيفہ کا لﮍکا بالل بن اسيد عبدالر حمن بن محمد بن
اشعث کے پاس آيا اور ساری روداد سنادی کہ مسلم بن عقيل اس کے گھر ميں اس کی ماں کی پناه ميں ہيں ۔ عبدالرحمن وہاں
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سے فوراً اپنے باپ کے پاس آيا جوابن زياد کے پاس موجود تھا اور آہستہ آہستہ سب کچھ سنا ديا۔ اس سر گوشی کو جب ابن
زياد نے ديکھا تو اس نے کہا  :يہ تم سے کيا کہہ رہا تھا؟ محمد بن اشعث بوال  :اس نے مجھ کو ابھی ابھی خبر دی ہے کہ
مسلم ابن عقيل ہمارے ہی قبيلہ کے ايک گھر ميں پناه لئے ہوئے ہيں ۔ابن زياد نے اپنی چھﮍی کی نوک اس کے پہلو ميں
چبھائی اور بوال  :اٹھو اور ابھی اسے لے کر يہاں آؤ!)(٢
..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے ابوجناب کلبی نے يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٣٦٩
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ يہ روايت مجالد بن سعيد نے مجھ سے بيان کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص ،٣٧١االشاد ،ص ،٢١٣
تذکرةالخواص،ص (٢٠٨

محمد بن اشعث جناب مسلم کے مقابلے ميں
ابن زياد نے عمروبن حريث کے پاس ايک آدمی کو بھيجا جو اس وقت مسجد ميں اس کا جانشين تھا کہ فوراً قبيلہ قيس کے
ساٹھ يا ستر آدميوں کو ابن اشعث کے ساتھ روانہ کرے ۔ابن زياد کو يہ ناپسند تھا کہ ابن اشعث کے قبيلہ کے لوگ اس کے
ہمراه جائيں)(١کيونکہ اسے معلوم تھا کہ تمام قبيلوں کو يہ ناپسند ہے کہ وه مسلم ابن عقيل جيسی شخصيت کے مد مقابل آئيں۔
عمر و بن حريث نے حکم کی تعميل کرتے ہوئے فوراًعمرو بن عبيدﷲ بن عباس سلمی کی سربراہی ميں قبيلہ قيس کے ساٹھ
ياستر آدميوں کوابن اشعث کے ہمراه روانہ کيا۔ ان سب نے اس گھرکو محاصره ميں لے ليا جس مينجناب مسلم موجود تھے ۔
جناب مسلم کا ابن اشعث سے جہاد
جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا ور سپاہيونکی آواز جناب مسلم کے کانوں ميں پہنچی توآپ سمجھ گئے کہ لشکر آ گيا ہے
ل ٰہذا نيام سے شمشير کو باہر نکا ال اور فوراً مقابلہ کے لئے باہر آگئے۔ ان لوگوں نے گھر پرحملہ کر ديا ليکن جناب مسلم نے
اس گھر کا دفاع کرتے ہوئے ان پر ايسا زبر دست حملہ کيا کہ وه تاب نہ ال کر پيچھے ہٹ گئے۔ جب وه پھر آگے بﮍھے تو
جناب مسلم نے پھر ويسا ہی حملہ کيا۔ اسی اثنا ميں بکير بن حمران احمری شامی نے آپ کے رخسار پر ضرب لگائی جس
سے آپ کے اوپر والے ہونٹ کٹ گئے اور تلوار نچلے ہونٹ کو زخمی کر گئی جس سے آپ کے آگے کے دو دانت ٹوٹ
گئے۔ ادھر جناب مسلم نے بھی مرگبار تلوار اس کے سر پر چالئی اور ايک دوسری تلوار اس کے شانے کے نيچے ماری
کہ قريب تھا کہ اس کے شکم ميں چلی جائے۔
..............
١۔ليکن خود ابن اشعث کو بھيجنے کا سبب شايد يہ ہو کہ اس کے جانے کی وجہ سے مسلم خود اسی کے خاندان کی کنيز)طوعہ جس
کا بيٹا بالل ہے( کے گھر سے نکليں گے۔يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زياد کس طرح عشائر اور باديہ نشين لوگوں کے امور سے
آگاه تھا اور کسی طرح ان سے اپنے مقاصد کو حل کرتا تھا ۔

آگ اور پتھر کی بارش
جب ان لوگوں نے يہ ديکھا کہ مسلم کی حالت يہ ہے توگھروں کی چھتوں سے پتھر پھينکنا شروع کرديا اور اس ي ّکہ و تنہا
سفير حسينی پرآگ کے شعلہ برسا نے لگے ۔جناب مسلم نے جب يہ حالت ديکھی تو تلوار کھينچ کر مقابلے ميں آگئے اور ان
سے نبرد آزما ہوگئے۔ اسی وقت محمد بن اشعث آيا اور کہنے لگا  :اے جوان ! تيرے لئے امان ہے لہٰذا تو خود کو قتل کرنے
کا سامان فراہم نہ کر!جناب مسلم اپنے جہاد کو جاری رکھتے ہوئے رزميہ اشعار پﮍھ رہے تھے۔
اقسمت الاُقتل االحرّا
وان رايت الموت شيئاًنکرا
ميں نے قسم کھائی ہے کہ ميں آزادی کے ساتھ قتل کيا جاؤں گا ۔ اگر چہ موت کو ميں بری چيز سمجھتا ہوں ۔
کل امریء يوما ً مالق شرا
و يخلط البارد سخناًم ّراً
ہر انسان ايک دن شر ميں گرفتار ہوتا ہے اور زندگی کی سختی و گرمی آرام و آسائش سے آميختہ ہے ۔
ر ّد شعاع النفس فاستقر)(١
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أخاف أن أکذب أوأ غرّا
خوف و ہراس کو اپنے سے دور کرو تاکہ ہميشہ زنده و پائنده رہو ۔ مجھے تو اس کا خوف ہے کہ يہ قوم مجھے جھوٹا وعده
دے کر دھوکہ دينے کے در پے ہے۔
..............
١۔ہمارے پاس طبری اور غير طبری کا جو نسخہ موجود ہے اس ميں شعاع النفس کی جگہ شعاع الشمس موجود ہے ۔ شيخ سماوی نے
ابصار العين ص ٤٩پر ذکر کيا ہے کہ يہ رد و بدل اس کی جانب سے ہے جو شعاع النفس کے معنی نہينجانتا ہے اور يہ تصور کرتا ہے
کہ شعاع الشمس زياده بہتر ہے جب کہ شعاع النفس سے مراد جان کا خوف ہے۔ عرب يہ کہا کرتے ہيں  '':مارت نفسہ شعاعا '' يعنی
اس کی جان سورج کی کرنوں کی طرح جدا ہوگئی۔يہ جملہ اس وقت کہاجاتا ہے جب خوف بہت شديد ہو؛ کيونکہ شعاع کے معنی ہی يہ
ہيں کہ کوئی چيز کسی سے دقت کے ساتھ جدا ہوجائے۔ يہی معنی شعر ميں بھی استعمال ہوا ہے''أقول لھا و قد طارت شعاعا من ا ٔال
بطال ويحک ال تراعی''اس شعر ميں شعاع کا مطلب يہ ہے کہ خوف کے بعد دل ٹھہر گيا ۔

فريب امان اور گرفتاری
محمد بن اشعث نے حضرت مسلم سے کہا  :تم سے جھو ٹ نہيں بوال جارہا ہے نہ ہی تم کوفريب اور دھوکہ دياجارہاہے ،يہ
لوگ تو تمہارے چچا ہی کی اوالد ہيں نہ کہ تمہارے قاتل اور تم سے لﮍائی کرنے والے۔دوسری طرف سنگ باری نے جناب
مسلم کو بے حد زخمی کر ديا تھااورآپ لﮍتے لﮍتے تھک چکے تھے۔ل ٰہذا اسی گھر کی ديوار پر ٹيک لگا کر کھﮍے ہوگئے۔
محمد بن اشعث نے آپ کے پاس آکر کہا :آ پ کے لئے امان ہے۔ جناب مسلم نے اس سے پوچھا  :آمن انا ؟ کيا واقعا ً ميں امان
ميں ہوں؟محمد بن اشعث نے جواب ديا  :ہاں ،اور ابن اشعث کے ہمراه پوری فوج نے کہا  :ہاں ہاں تم امان ميں ہو تو جناب
مسلم نے کہا  '':أما لولم تؤ ّمنونی ما وضعت يدی فی أيديکم''اگرتم لوگوں نے مجھے امان نہيں ديا ہوتا تو ميں کبھی بھی
تمہارے ہاتھوں ميں اپنا ہاتھ نہ ديتا۔ ) اس جملہ سے ان لوگوں کو معلوم ہوگيا کہ مسلم امان پر راضی ہوچکے ہيں (اس کے
بعد وه لوگ ايک خچر لے کر آئے اور جناب مسلم کو اس پر سوار کيا اورسب ان کے اطراف جمع ہوگئے اور ان کی گردن
سے تلوار نکالی۔يہ ديکھ کر گويا جناب مسلم خود سے مايوس ہوگئے ،ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور آپ نے
فرمايا '' :ھذا اول الغدر'' يہ سب سے پہال دھوکہ ہے ۔
محمد بن اشعث بوال:ا ميد ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہوگی۔ جناب مسلم نے کہا:اميد کے سوا کچھ نہيں ہے ،تم لوگوں کا
امان نامہ کہاں ہے !''انا ّ و انّا اليہ راجعون!''اور يہ کہہ کر رو پﮍے۔ اس موقع پر عمرو بن عبيدﷲ سلمی جو ايک دوسرے
گروه کا سربراه تھا آپ سے مخاطب ہوکر بوال :بے شک اگر ايک شخص وه چيزطلب کرے جس کے تم طلبگار تھے اور
اس راه ميں اسے وه مشکالت پيش آئيں جو تمہيں پيش آئی ہيں تو اسے رونا نہيں چاہيے۔
جناب مسلم نے فرمايا '' :انی ٰ ّ
وﷲ ما لنفسی ابکی ''خداکی قسم ميں اپنے لئے نہيں رورہا ہوں '' وال لھا من القتل أرثی'' اور نہ
ہی قتل ہونے کے خوف سے ميں مرثيہ کناں ہوں؛ اگر چہ ميں پلک جھپکتے تلف ہونا پسند نہيں کرتا تھا ''ولکن أبکی الٔھلی
المقبلين ال ّی'' ميں تو ان لوگوں پر آنسو بہارہاہوں جو ميرے پيچھے آرہے ہيں۔ ''ابکی لحسين و آل حسين )عليھم السالم ('' ميں
تو حسين اور اوالد حسين پر آنسو بہا رہاہوں ۔
حضرت مسلم کی محمد بن اشعث سے وصيت
''ياعبدﷲ انّی أراک ٰ ّ
ّٰ
وﷲ  ،ستعجز عن أمانی،
پھر حضرت مسلم عليہ السالم نے محمد بن اشعث کی طرف رخ کر کے فرمايا :
ےبلغ حسينا ً  ،فا نی ال أراه اال قد خرج اليکم ُمقبالً أو ھو خارج
فھل عندک خيرتستطيع أن تبعث من عندک رجالً علی لسانی ُ
غداًھو ؤاھل بيتہ  ،وان ما تری من جزع لذالک فيقول )الرسول( ّ
ان ابن عقيل بعثن اليک وھو فی أيد القوم أسيرال يری أن يمش
حتی يقتل وھو يقول  :ارجع بأھل بيتک  ،وال يغرّک أھل الکوفة ! فانھم أصحاب ابيک الذی کان يتمنّی فراقھم بالموت أو القتل !
ان أھل الکوفہ کذبوک و کذبون ! وليس ل ُم ﱠ
کذب رٔای !'' )(١
اے بنده خدا !ميں تو خدا کی قسم يہ ديکھ ر ہا ہوں کہ توعنقريب مجھے امان دالنے سے عاجز ہو جائے گا ؛ کيا تجھ سے
نيکی کی اميد کی جاسکتی ہے ؟کيا تم کسی ايسے شخص کو اپنی طرف سے بھيجنے کی قدرت رکھتے ہو جو ميری زبانی
حسين عليہ السالم کو پيغام پہنچادے  ،کيو نکہ ميں يہ سمجھتاہونکہ وه تم لوگوں کی طرف آنے کے لئے آج نکل چکے ہو
نگے يا کل نکل جائيں گے جبکہ ان کے ہمر اه ان کا پورا خاندان ہوگا۔تم جو ان آنسو ؤں کو ديکھ رہے تھے اس کا سبب يہی
ہے ۔ وه پيغام رسانجاکرامام حسين عليہ السالم يہ کہہ دے کہ ابن عقيل نے مجھے آپ کے پاس اس حال ميں بھيجاہے کہ وه
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گرفتار ہوچکے ہيناور قدم بقدم شہادت کی طرف بﮍھ رہے ہيں۔وه اس عالم ميں يہ کہہ رہے ہينکہ آپ اپنے اہل بيت کے ساتھ
پلٹ جايئے! کہيناہل کوفہ آپ کو دھوکہ نہ دے ديں کيونکہ يہ وہی لوگ ہيں جوآپ کے باباکے ساتھی تھے ليکن حضرت
آرزو کرتے تھے کہ موت يا قتل کے ذريعہ ان سے جداہوجائيں۔اہل کوفہ نے آپ کو جھٹاليااور مجھے بھی جھٹاليا اور
جھوٹے شخص کی کوئی رائے اور کوئی نظر نہيں ہوتی ۔
اس پر محمد بن اشعث بوال:ميں تمہارا پيغام ضرور پہنچاؤں گااور ابن زياد کو ضروربتاؤں گاکہ ميں نے تم کو امان دی ۔
..............
١۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ قدامہ بن سعيد بن زائده بن قدامہ ثقفی نے اسے اپنے جد زائده سے ہمارے لئے روايت کی ہے۔ )
طبری،ج،٥ص (٣٧٢شرح حال ،مقدمہ ميں مال حظہ ہو۔

واقعہ کربال
ٔ

مسلم قصر کے دروازے پر
محمدبن اشعث ،ابن عقيل کوقصرکے دروازے تک لے کر آيا۔ اس وقت آپ بہت پياسے تھے۔ ادھر محل کے دروازے پر
لوگ بيٹھے اجازت کے منتظر تھے جن ميں عمارة بن عقبہ ابی معيط  ،عمرو بن حريث  ،مسلم بن عمر و اور کثير بن شہاب
)(١قابل ذکر ہيں۔ وہيں پر ٹھنڈے پانی کا کوزه رکھا ہوا تھا۔ جناب مسلم نے کہا  '':اسقونی من ھذا المائ'' مجھے تھوڑا سا
پانی پالدو! تومسلم بن عمر و باہلی بوال  :تم ديکھ رہے ہو کہ يہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے ! خدا کی قسم اس ميں سے ايک قطره بھی
تم کو نہيں پاليا جائے گايہاں تک کہ جہنم کی بھﮍکتی ہوئی آگ ميں کھولتا ہوا پانی تمہارے نصيب ہو ۔
جناب مسلم نے کہا  '':ويحک من انت ؟'' واے ہو تجھ پر تو کون ہے؟
اس نے کہا  :ميں اس کا فرزند ہوں ) (٢کہ جب تم نے حق ے انکار کيا تواس نے اس کو پہچان ليا اور جب تم نے اپنے امام
حاکم سے ناسازگاری کا مظاہره کيا تو اس نے خير خواہی کی اور جب تم نے اس کی نافرمانی اور مخالفت کی تو اس نے
اس کی فرمانبر داری اور اطاعت کی ! ميں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔ جناب مسلم ٔ '':
ال ّمک الثکل! ما أجفاک و ماأفظّک و
ولی ٰ◌ با لحميم والخلود فی نار جھنم منّی ''
أ ٰ
قسی قلبک و أغلظک ! أنت ۔ يابن باھلہ۔ أ ٰ
تيری ماں تيرے ماتم ميں بيٹھے! تو کتنا جفاکار  ،خشن  ،سخت دل اور بے رحم ہے ۔ اے فرزند باہلہ! جہنم کی بھﮍکتی ہوئی
آگ اور اس ميں ہميشگی تجھ پر زيب ديتی ہے نہ کہ ہم پر۔
..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ جعفر بن حذيفہ طائی نے اس روايت کو بيان کيا ہے اور سعيد بن شيبان نے حديث کی تعريف کی ہے۔)
طبری ،ج  ،٥ص (٣٧٥
٢۔کتابوں ميں يہی جملہ موجود ہے ليکن صحيح يہ ہے کہ ميں وه ہوں  ...کيونکہ مسلم بن عمرو باھلی نے اپنے باپ کی تعريف نہيں
کی ہے بلکہ اپنی تعريف و تمجيد کی ہے ۔

پھر آپ محل کی ديوار پر ٹيک لگا کر بيٹھ گئے۔ يہ حال ديکھ کر عمروبن حريث مخزومی نے اپنے غالم سليمان کو بھيجا
اور وه کوزه مينپانی لے کر آيا۔ )(١
اس کے اوپرايک رومال اور ساتھ ميں ايک پيالہ بھی تھا۔اس نے پيالہ ميں پانی ڈال کرجناب مسلم کو پينے کے لئے ديا ليکن
جب بھی آپ پانی کو منھ سے لگاتے پيالہ خون سے بھر جاتا۔جب تيسری بار پيالہ خون سے بھر گيا اور پيتے وقت اس ميں
آگے کے دو دانت گر گئے تو حضرت مسلم نے فرمايا  '' :الحمد ّ ! لو کان لی من الرزق المقسوم شربتہ'')(٢اگر يہ پانی
ميرے رزق ميں ہوتا تو ميں اسے پی ليتا۔
اس کے بعد ابن اشعث نے اجازت چاہی تو اسے دربارميں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اپنے ہمراه وه حضرت مسلم کو
بھی ابن زياد کی خدمت مينليکر حاضر ہوا ليکن حضرت مسلم نے اسے امير کے عنوان سے سالم نہيں کيا۔ نگہبان نے کہا :
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تم امير کو سالم کيوں نہيں کرتے ۔
..............
١۔ ابو مخنف نے يہاں سے قدامہ بن سعيد کی روايت کو کاٹ ديا ہے تاکہ سعيد بن مدرک بن عماره بن عقبہ ابن ابی معيط سے حديث
بيان کرينکہ اس نے اپنے غالم قيس کو پانی النے کے لئے روانہ کيا تھا اورو ه کوزه آب لے کر آيا جبکہ روايت ظاہر ميں قدامہ کی
روايت کی طرف پلٹتی ہے اور ہم نے قدامہ بن سعيد کی روايت کو جو اس نے اپنے جد زائده بن قدامہ ثقفی سے بيان کی ہے ترجيح دی
ہے کيونکہ سعيد بن مدرک جعل حديث کے جرم مينمتہم ہے ،مثال کے طور پر اس نے اپنے جد عماره کی فضيلت ميں حديث گﮍھی ہے
جبکہ قدامہ کی روايت ميناس قسم کی کوئی بات نہيں ہے کيونکہ اس نے اسی روايت ميں پانی النے کے ذکرکو اپنے جدقدامہ سے
منسوب نہيں کياہے جبکہ وه وہاں موجودتھابلکہ اس کی نسبت عمرو بن حريث کی طرف دی ہے اور عمروبن حريث کی دو خصوصيت
ہے؛ ايک تو ا س نے مختار کے سلسلہ ميں نرمی سے کام لياکيونکہ ابن زياد کے سامنے ايسی گواہی دی کہ مختارکو قتل سے نجات
مل گئی۔ دوسرے موقع پراس نے اس وقت ابن زياد کے سامنے حضرت زينب کی سفارش کی جب وه آپ کو مارنے کے لئے کمر ہمت
باندھ چکاتھا۔ اگر چہ اس کا يہ عمل قريشی غيرت و حميت کی بنياد پر تھا ليکن عماره بن عقبةبن ابی معيط اموی تو اہل بيت عليہم
السالم کاسخت دشمن ہے۔مقدمہ ميں اس کے حاالت گذرچکے ہيں ،وہانمالحظہ کيجئے۔ شيخ مفيد ارشاد ،ص ،٢١٥اور خوارزمی نے
ص٢١٠پر اسی نظر کو اختيار کياہے ليکن سماوی نے ص ٤٥پر دونوں خبروں کو جمع کر کے يہ کہا ہے کہ دونوں نے پانی النے کو
بھيجا تھا جب کہ يہ غلط ہے۔
٢۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے قدامہ بن سعيد نے يہ روايت بيان کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص(٣٧٥

جناب مسلم نے کہا '' :ان کان يريد قتلی فما سالمی عليہ وان کان ال يريد قتلی فلعمری ليکثرن سالمی عليہ''اگر يہ مجھے قتل
کرنا چا ہتا ہے تو پھر سالم کس لئے !اور اگرقتل نہيں کرنا چاہتا تو ميری جان کی قسم ميرا اس پربہت بہت سالم ہو ۔
ابن زياد نے کہا  :مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ تم ضرور بالضرور قتل کئے جاؤگے ۔
مسلم  :ايسا ہی ہوگا ؟
ابن زياد  :ہاں ايساہی ہوگا
مسلم  :تو پھر مجھے اتنی مہلت دے کہ ميں کسی آشنا سے وصيت کر سکوں ۔
عمر بن سعد سے مسلم کی وصيت
يہ کہہ کر جناب مسلم عليہ السالم عبيدﷲ کے درباريوں کی طرف نگاه دوڑانے لگے تو سعد کے بيٹے عمر پر نظر پﮍی۔
اس سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمايا  '' :يا عمر ! ّ
ان بينی و بينک قرابة ) (١ولی اليک حاجة وقد يجب لی عليک نجح حاجتی
وھو س ّر ''اے عمر !ميرے اور تمہارے درميان رشتہ داری ہے اور تم سے مجھے ايک کام ہے جو راز ہے لہذا تم پر الزم
ہے کہ ميرے اس کام کو انجام دو۔
عمر سعد نے اس درخواست سے انکار کرنا چا ہاتو عبيدﷲ نے کہا  :اپنے چچا زادبھائی کی درخواست مت ٹھکراؤ ۔يہ سن
کر عمر سعد اٹھا اور وہاں جا کر مسلم کے ہمراه بيٹھا جہاں ابن زياد بخوبی ديکھ رہاتھا۔ حضرت مسلم نے اس سے کہا :
جب سے مينکوفہ ميں آياہوں اس وقت سے لے کر اب تک سات سو ) (٧٠٠درہم کا مقروض ہو چکا ہوں اس کو تم ميری
طرف سے ادا کردينا۔
دوسری وصيت يہ کہ ہمارے جسد خاکی کو ان سے لے کر دفن کر دينااور تيسری وصيت يہ ہے کہ حسين عليہ السالم کی
طرف کسی کو روانہ کر کے انہيں کوفہ آنے سے روک دينا کيونکہ لوگوں کی مسلسل
١۔ جناب مسلم اور عمر سعد کے درميان ايک قرابت تو قريش ہونے کی بنياد پر تھی اور ماں کی طرف سے آپ بنی زہره
جو بنی سعد کا قبيلہ ہے ،سے متعلق تھے ۔
درخواست اور مسلسل بيعت کے بعد ميں نے ا ن کو لکھ ديا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہيں ل ٰہذا ميں سمجھتا ہوں کہ وه راستہ
ميں ہوں گے ۔ )(١
..............
١۔ اشعث کے لﮍکے سے وصيت کرنے کے بعد دوباره پسر سعد سے وصيت کرنے کا مقصد يہ تھا کہ شايد ان ميں سے کوئی يک خبر
پہنچادے۔

مسلم عليہ السالم ابن زياد کے رو برو
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وصيت کے بعد ابن زياد جناب مسلم سے مخاطب ہوا اور بوال  :اے عقيل کے فرزند ! لوگوں کے کام اچھے سے چل رہے
تھے اور سب ہمدل اور متحد تھے ،تم نے ان کے شہر ميں داخل ہوکر انھيں پراکنده کرديا  ،اختالف اورکشمکش کا بيج ان
کے درميان ڈال ديا اور انھيں ايک دوسرے کے سامنے ال کھﮍاکيا ؛ سچ بتاؤ ! يہ عمل تم سے کيوں سرزد ہوا ؟
حضرت مسلم نے جواب ديا  '':کال لست آ تيت و لکن أہل المصر زعموا أن أباک قتل خيار ھم و سفک دماء ھم و عمل فيھم
أعمال کسری و قيصر فأ تينا ھم لنأ مر با لعدل و ندعوا لی حکم الکتاب'' ہر گز ايسا نہيں ہے ،ميں خود سے نہيں آيا ہوں بلکہ
اس شہر کے لوگوں کو اس بات کا يقين ہے کہ تيرے باپ نے ان کے نيک بزرگوں کو قتل کيا  ،ان کا خون بہايا ہے اوران
کے درميان قيصر و کسری کے بادشاہوں جيسا سلوک کيا ہے لہذا ان لوگوں نے ہم کو دعوت دی تاکہ ہم يہاں آکر عدل و
انصاف قائم کريناور حکم خدا کی طرف دعوت ديں ۔
عبيدﷲ  :اے خدا کے نا فر مان بندے !تجھے ان سب چيزوں سے کيا مطلب جب تو مدينہ مينبيٹھا شراب پی رہا تھا تو ہم ان
کے درميان عدالت اور کتاب خدا کے حکم کی بنياد پر حکومت کررہے تھے۔
وﷲ ان ٰ ّ
مسلم  '':أنا أشرب الخمر ! ٰ ّ
ّ
ﷲ ليعلم أنک غير صادق وأنک قلت بغير علم وأنلست کما ذکرت ّ
وان أحق بشرب الخمر منی
ٰ
ولی بھا من يلغ فی دماء المسلمين و لغا ً فيقتل النفس الت حرّم ّ
ﷲ قتلھاو يقتل النفس بغير النفس و يسفک الدم الحرام و يقتل
و أ ٰ
علی الغضب والعداوة و سوء الظن ويلھو و يلعب کأ ّن لم يصنع شيئا ً''
ميں شراب پی رہا تھا ! خدا کی قسم خدا جانتا ہے کہ تو سچانہيں ہے اور تو نے علم ودانش کے بغيريہ جملہ کہا ہے؛ ميں
ويسا نہيں ہوں جيساتونے ذکر کيا ہے ،شراب خوار اور مست تووه ہے جو مسلمين کے خون سے آ غشتہ ہے،جو ايسے
نفوس کو قتل کرتاہے جنہيں قتل کرنے سے ﷲ نے روکاہے اور جوبے گناه لوگوں کو قتل کياکرتاہے  ،حرام خو ن کے
سيالب بہاتاہے اور غصہ  ،دشمنی اور بد گمانی کی بنياد پر لو گو نکو قتل کياکرتاہے ،لھو ولعب وعيش و نوش مينمشغول
رہتا ہے اور اس طرح زندگی گذارتا ہے جيسے کوئی خيانت اور بيہودگی انجام ہی نہ دی ہو ؛ايسے شخص پر شراب خواری
زيب ديتی ہے نہ کہ ہم پر ۔
ابن زياد  :اے فاسق !يہ تيری ہوی و ہوس ہے جسے خدانے تيرے لئے قرار نہيں ديا؛بلکہ تيری اس آرزوکے درميان حائل
ہوگيا اور تجھے اس کا اہل نہينسمجھا ۔
مسلم '' :فمن أھلہ ؟ يابن زياد ! ''اے ابن زياد ! تو پھر اس کا اہل کون ہے ؟
ابن زياد  :امير المومنين يزيد اس کے اہل ہيں ۔
مسلم '' :الحمد ّ علی کل حال  ،رضينا با ٰ ّ حکما ً بيننا و بينکم'' خدا کا ہر حال ميں شکر گذار ہوناور اس پر راضی ہوں کہ
وه ہمارے اور تمہارے درميان فيصلہ کرنے واال ہے ۔
ابن زياد  :ايسی باتيں کررہے ہو کہ گويا قوم و ملت کی پيشوائی اور ان پرحکومت تمہارا حق ہے ۔
مسلم ّ '':
وﷲ ما ھو با لظن ولکنہ اليقين''خدا کی قسم اس ميں ذره برابر گمان نہيں بلکہ يقينا ً يہ ہماراہی حق ہے۔
ابن زياد :ﷲ مجھکو قتل کر دے اگر ميں تم کو اس طرح قتل نہ کروں جس طرح پورے اسالم کی تاريخ ميناب تک کسی کو
قتل نہينکيا گيا ہے۔
مسلم '' :أما انک التدع سوء القتلة و قبح المثلہ و خبث السيرة و لؤم الغلبة وال أحد من الناس أحق بھا منک'' ہاں !بے دردی سے
قتل کر نے ،بری طرح جسم کو ٹکﮍے ٹکﮍے کرنے  ،خبيث اور پليد سرشت اور مالمت آميزعادت کی کثرت کو تم کبھی نہ
ترک کرنا تيرے عالوه ايسا برا کام کوئی انجام بھی نہيں دے سکتا ہے۔ اوباشوں کا ہتھيار گالی ہے لہذا حضرت مسلم عليہ
السالم کی عقل آفرين گفتگو اور اپنی قلعی کھلنے کے بعد سميہ )(١کے فرزند کوجب کوئی جواب نہيں مال تو اس نے امام
حسين  ،حضرت علی اور جناب عقيل کو گالياں دينا شروع کر ديا ۔
حضرت مسلم عليہ السالم کی شہادت
پھر ابن زياد بوال  :اسے محل کی چھت پر لے جاؤاور اس کی گردن مار دو ،اس کے بعد اس کے جسد کو زمين پر پھينک
ّٰ
اماوﷲ لوالانک آمنتنی ما
دو ۔يہ وه موقع تھاجب جناب مسلم نے اشعث کے لﮍکے کو مخاطب کر کے فرمايا  '' :يابن االشعث
استسلمت  ،قم بسيفک دونی فقد أخفرت ذمتک'' )(٢اے اشعث کے فرزند! خدا کی قسم اگر تو نے امان دينے کا وعده نہ کيا
وعده امان ديا ہے اس کاجوانمردی کے ساتھ دفاع
ہوتا تو ميں جنگ سے کبھی بھی دست بردار نہ ہوتالہذا اب اٹھ اور جسے
ٔ
کرکيونکہ تيری حرمت اور تيرے حقوق پامال کئے جارہے ہيں ۔
يہ سنتے ہی محمد بن اشعث آگے بﮍھا اور ابن زياد کے پاس آکر جناب مسلم کے زخمی ہونے  ،بکير بن حمران پر حملہ
کرنے اور اپنے امان دينے کا سارا واقعہ ابن زياد سے کہہ سنايا اور اس بات کی بھی صراحت کی کہ ميں نے انہيں امان دی
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ہے؛ ليکن عبيد ﷲ بن زياد بوال  :تمہارے امان دينے سے کياہوتا ہے،کيا ہم نے تمہيں امان دينے کے لئے بھيجا تھا ؟ہم نے تو
تم کو فقط اس لئے بھيجا تھاکہ تم اسے لے آؤ ۔يہ سن کر محمد بن اشعث خاموش ہوگيا ۔ )(٣
..............
١۔'' سميہ ''زياد کی ماں زمانہ جاہليت ميں برے کاموں کی پرچم دار تھی۔ ابو سفيان اور دوسرے مردوں نے اس سے زنا کيا جسکے
نتيجہ ميں زياد کا وجود دنيا ميں آيا ۔باپ کے سلسلہ ميں اختالف شروع ہوايہاں تک کہ نوبت قرعہ پر آئی۔ تيروں کو پھينک کر قرعہ
کيا گياتوقرعہ ابو سفيان کے نام نکال ليکن ہميشہ اسے بن زيادبن سميّہ ہی کے نام سے ياد کيا گيا يہانتک کہ معاويہ نے اسے اپنے
باپ سے نسبت ديتے ہوئے اسے اپنا بھائی قرار ديا جو دين اور عرف کی نظر ميں معاويہ کا ايک بد ترين عمل تھا ۔
٢۔ابو مخنف کابيان ہے کہ مجھ سے سعيد بن مدرک بن عماره نے اپنے جد عماره بن عقبة بن ابی معيط کے حوالے سے اس حديث کو
ذکر کيا ہے ۔)طبری ،ج،٥ص (٣٧٦
٣۔ابومخنف کابيان ہے کہ جعفر بن حذيفہ طائی نے مجھ سے اس حديث کو بيان کيا ہے۔) طبری ،ج،٥ص (٣٧٥

پھرا بن زيادبوال :کہاں ہے وه شخص جس کے سر اور شانے پر ابن عقيل نے ضرب لگائی تھی؟ يہ کہہ کر اسے باليا او ر
اس سے يو ں مخاطب ہوا  :اسے لے کر اوپر جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے اپنا انتقام لے لو !يہ سنتے ہی بکيرا حمری
ّ
''حضرت مسلم'' کو لے کر محل کی چھت پر اس حالت ميں آيا کہ آ پ کی زبان پر تکبير ) ّ
ﷲ اکبر ( واستغفار )استغفرﷲ (...
تھا اور آپ مالئکہ ال ٰہی اور خدا وندعالم کے رسولوں پر درود و سالم بھيج رہے تھے اور باربارزبان پر يہ فقرے جاری ہو
رہے تھے'' :اللھم احکم بيننا و بين قوم غرّونا و ّ
کذبونا و أذلّونا'' خدا يا !ہمارے اور اس قوم کے درميان فيصلہ کر جس نے
ہميں دھوکہ ديا  ،ہميں جھٹاليا اور ذليل کيا !
بکير بن حمران احمری آپ کو چھت کے اس حصہ کی طرف لے گيا جو اس وقت قصابوں کی جگہ تھی) (١اور وہيں پر آپ
کا سر قلم کر کے آپ کو شھيد کر ديا۔ سر کاٹنے کے بعداسے نيچے پھينک ديا اوراس کے فوراً ہی بعد جسم کو بھی نيچے
ڈال ديا۔
قتل کر نے کے بعد بکير بن حمران احمری جس نے ابھی ابھی جناب مسلم کو شہيدکيا تھا نيچے اترا تو ابن زياد نے اس سے
پو چھا  :اسے قتل کرديا ؟ بکيرنے کہا :ہاں۔
ابن زياد نے سوال کيا  :جب تم اسے اوپر لے جارہے تھے تو وه کيا کہہ رہا تھا ؟
بکير :وه تکبير ،تسبيح اور استغفار کررہا تھا اور جب ميں نے اس کو قتل کرنے کے لئے اپنے سے قريب کيا تو اس نے کہا
 '':اللھم احکم بيننا وبين قوم ّ
کذبو نا وغرّوناوخذ لونا وقتلونا'' خدا! تو ہی ہمارے اور اس قوم کے درميان فيصلہ کر جس نے
ہميں جھٹال يا  ،دھوکہ ديا  ،تنہاچھوڑ ديا اور قتل کردياپھر ہم نے اس سے کہا  :ميرے نزديک آ !جب وه نزديک آيا تو ميں
نے ايسی ضربت لگا ئی کہ وه سنبھل نہ سکا پھر ہم نے دوسری ضربت ميں اسے قتل کرديا۔
..............
١۔ارشادمينص ٢١٦پر شيخ مفيد نے الحذا ئيين لکھا ہے يعنی جوتے والونکی جگہ اور خوارزمی نے ص٢١٥پر سوق القصابين لکھا
ہے يعنی قصا بوں کا بازاراورص ٢١٤پرلکھاہے کہ وه جگہ جہانبکرياں بيچی جاتی تھيں۔ طبری کی عبارت سے مذکوره مطلب زيا ده
قابل ترجيح ہے''اليوم''سے مرادابومخنف کا زمانہ ہے کيونکہ اس زما نے مينباال خانہ کے اس حصہ سے وه عالقہ دکھائی ديتا تھا ۔

اس گفتگو کے بعد وه گيا اور جناب مسلم کا سر ال کر ابن زياد کی خدمت ميں پيش کر ديا ۔) (١تقرب جوئی کے لئے اس وقت
عمر بن سعد نے آگے بﮍھکر ابن زياد سے کہا  :آپ کو معلوم ہے کہ مسلم مجھ سے کيا کہہ رہے تھے ؟ اوراس نے ساری
وصيت ابن زياد کے گوش گزار کردی تو ابن زيادنے مذاق اڑاتے ہوئے کہا  :امين خيانت نہيں کر تا؛ ہا ں کبھی کبھی خائن
پر امين کا دھو کہ ہو تا ہے۔ )(٢
اس وصيت ميں جو چيز يں تم سے مربوط ہيں اس سے ہم تم کو منع نہيں کرتے ،تمہا را جو دل چاہے کرو اسکے تم مالک
ہو۔)(٣
ليکن حسين نے اگر کوفہ کا رخ نہيں کيا تو ہميں ان سے کوئی مطلب نہيں ہے اور اگر وه ادھر آئے تو ہم انھيں نہيں چھوڑيں
گے۔ اب رہا سوال مسلم کے جسم کا تو جب ہم نے قتل کر ديا ہے اب ہم کو اس کے جسم سے کوئی مطلب نہيں ہے جس کو
جو کرنا ہے کرے ۔)(٤
..............
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١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ صقعب بن زہيرنے عون بن ابی حجيفہ کے حوالے سے مجھ سے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج،٥
ص(٣٧٨
٢۔ جب پسر سعد نے يہ ديکھا ابن زياد جناب مسلم کے قاتل ابن حمران سے حضرت کے قتل کے احوال پوچھ رہا ہے تو تقرب جو ئی
اور چاپلو سی مينبغير پو چھے ابن زياد کو جناب مسلم کی ساری وصيت سنادی تو ابن زياد نے اسے خيانت کا رکہا ،ہانچاپلوسونکا
نيتجہ ايسا ہی برا ہو تا ہے۔
٣۔ ''ما لک '' کہنے کا مطلب يہ ہے کہ گويا اسے ابن زياد نے جناب مسلم عليہ السالم کاوارث قرار ديا ہے۔
٤۔ بعض روايتوں مينيہ جملہ ہے :اس سلسلہ ميں ہم تيری سفارش قبول نہيں کريں گے کيونکہ وه ہمارے افراد ميں سے نہيں ہيں۔
انھوننے ہم سے جہاد کيا  ،ہماری مخالفت کی اور ہماری ہالکت کی کوشش کی ہے۔ )طبری ،ج،٥ص(٣٧٧اسی روايت ابومخنف مينيہ
عبارت ہے کہ'' وزعموا انہ قال''...

واقعہ کربال
ٔ

جناب ہانی کی شہادت
جناب مسلم بن عقيل )عليہ السالم( امام عليہ السالم کے شجاع اور بہادر سفير کی شہادت کے بعد ابن زياد نے جناب ہانی کے
قتل کا حکم جاری کر ديا اور محمد بن اشعث کوديئے گئے وعده کو کہ ہانی کواس کے حوالے کر دے گا تاکہ وه اپنی قوم
کی عداوت اور دشمنی سے بچ سکے ،وفا کرنے سے انکار کر ديا۔ابن اشعث
کی گزار ش کاسبب يہ تھاکہ وہی جناب ہانی کے پاس گياتھااور انہيں ليکر آياتھا۔ابن زياد نے اپنے و عد ه سے مکرنے کے
بعد فورا ًحکم دياکہ انہيں بازار مينلے جاؤ اور گردن اڑادو ۔
اموی جالد اس شريف النفس انسان کا ہاتھ باندھے ہوئے ان کو بازار کی طرف لے کر چلے جہانبکريانبيچی جاتی تھيں۔جب
ذحج
يہ افر ادجناب ہانی کووہانلے کر آئے توآپ آوازدے رہے تھے'' :وامذحجاه والمذحج لی اليوم !وامذحجاه وأين منی َم ِ
''ہائے قبيلہ ٔمذحج والے کہاں گئے ،کو ئی مذحج واالميری مددکو کيوں نہينآتا؟'' وامذحجاه '' ارے ميرے مذحجی افراد کہاں
ہيں؟جب ديکھاکہ ميری مدد کو کوئی نہيں آتاتو اپنی ساری طاقت و قدر ت کو جمع کر کے ايک بار ہاتھو نکو
جھٹکاديااورديکھتے ہی ديکھتے ساری رسيانٹوٹ گئيں پھر فرمايا :کياکوئی عصا ،خنجر،پتھر ياہڈی نہينہے جس سے ميں
اپنادفاع کرسکونليکن ان جالدوننے چاروں طرف سے ان کو گھير ليااور دوباره رسيو نسے کس کر جکﮍ دياپھرکسی ايک
نے کہا :اپنی گردن اٹھاؤ تاکہ تمہاراکام تمام کر دياجائے ۔
جناب ہانی نے جواب ديا :ميں کبھی ايساسخاوت مند نہيں ر ہاکہ اپنے حق حيات ا ور زندگی کوپامال کر نے کے لئے کسی
کی مددکرو ناسی اثنامينعبيدﷲ کاترکی غالم رشيد )(١آگے بﮍھااور تلوار سے جناب ہانی پر ايک ضرب لگائی ليکن اس کی
''الی ٰ ّ
ﷲ المعاد !اللھم الی رحمتک و رضوانک'' خداہی کی طرف
تلوار جناب ہانی کاکچھ نہ بگاڑ پائی تو ہانی نے کہا ٰ :
برگشت ہے ،خدايا!تيری رحمت اوررضايت کی آرزو ہے ۔وه پھر آگے بﮍھااوردوسری مرتبہ آپ پر وار کر ديا۔ اس ضربت
سے آپ نے جام شہادت نوش فر مايا۔)(٢آپ پر خداکی رحمت ہو۔
..............
١۔عبدالرحمن بن حصين مرادی نے اسے عبيدﷲ بن زياد کے ہمراه قلعہ کے پاس ديکھا اورلوگوں نے کہناشروع کردياکہ يہ ہانی بن
عروه کاقاتل ہے تو حصين کے لﮍکے نے اس کی طرف تير چالکر اسے قتل کر ديا۔)طبری ،ج،٥ص ٣٧٩؛ارشاد ،ص
٢١٧؛تذکرةالخواص(
٢۔ ابو مخنف کا بيا ن ہے کہ صقعب بن زہير نے عون بن ابی جحيفہ کے حو الے سے مجھ سے يہ روايت نقل کی ہے۔ ) طبری
،ج،٥ص(٣٧٨

اسکے بعد يہ جالد آپ کا سر لے کر ابن زيادکے پاس چلے گئے۔ )(١
تيسرا شہيد :
جناب مسلم بن عقيل اور ہانی بن عروه کی شہادت کے بعد ابن زياد نے عبداالعلی کلبی کو باليا جسے قبيلہ بنی فتيان کے
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محلہ سے کثير بن شہاب نے پکﮍااور ابن زياد کے پاس لے کر آيا تھا۔ابن زياد نے اس سے کہا  :اپنی داستان سناؤ ۔
تو اس نے کہا  :ﷲ آپ کو سالمت رکھے !ميں اس لئے نکال تھا تاکہ ديکھوں کہ لوگ کيا کر رہے ہيں،اسی اثنا ء ميں کثيربن
شہاب نے مجھے پکﮍليا ۔
ابن زياد  :تجھے سخت وسنگين قسم کھانی پﮍے گی کہ تو فقط اسی کام کے لئے نکال تھا جس کا تجھے گمان ہے تو اس نے
قسم کھا نے سے انکار کر ديا۔
ً
ابن زياد نے کہا اسے ميدان ميں لے جاؤ اور اس کی گردن اڑادو !جالدوں نے حکم کی تعميل کی اور اس کا سر فورا قلم
کرديا۔
چو تھا شہيد :
اس بندئہ خدا کی شہادت کے بعد عماره بن صلخب ازدی کو ال يا گيا جو جناب مسلم بن عقيل کی مدد کے لئے نکلے تھے
اور انھيں گرفتار کر کے ابن زياد کے پاس پہنچا ديا گيا تھا۔ابن زياد نے ان سے پو چھا  :تم کس قبيلہ سے ہو؟ انھوں نے
جواب ديا'' ازد'' سے تو ابن زياد نے کہا  :اسے اس کے قبيلہ والوں کے پاس لے جاؤ اور اس کی گر دن اڑا دو۔)(٢
..............
١۔ يہانپر طبری نے اس بات کو بيان نہيں کياہے کہ ان دونوں بزرگ شخصيتوں کے پير ميں رسی باندھ کر انہينکو فہ کے بازار ونميں
کھينچا جارہاتھا؛ ليکن مذکوره روايت کو بيان کرنے کے بعد خو د ابومخنف ہی سے ابی جناب کلبی کے حوالے سے نقل کياہے کہ اس
نے'' عدی بن حرملہ اسدی'' سے اس نے'' عبدﷲ بن سليم'' اور'' مذری بن مشمعل'' )يہ دونونقبيلہ اسد سے متعلق تھے ( سے اس
نے ''بکير بن مثعبہ اسدی'' سے نقل کياہے کہ اس نے کہا :ميناس وقت تک کوفہ سے باہر نہيں نکال تھا يہاں تک کہ مسلم اور ہانی
بن عروه شہيد کردئے گئے اور ميں نے ديکھا کہ ان دونوں کے پيروں ميں رسی باندھ کر کوفہ کے بازار ميں کھينچاجارہاہے۔ )ج٥
،ص (٣٩٧خوارزمی نے ج ،٢ص  ١٢٥پر اور ابن شہر آشوب نے ج ،٢ص  ٢١٢پر ذکر کيا ہے کہ ابن زياد نے کوفہ کے کوڑے خانہ
پر ان دونوں کو الٹا لٹکا ديا تھا ۔
٢۔ طبری ،ج ،٥ص  ،٣٧٨ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے صقعب بن زہيرنے عون بن ابی جحيفہ کے حوالے سے يہ روايت بيان
کی ہے ۔

مختار قيد خانہ ميں
جب دوسرے دن کا سورج نکال اور عبيدﷲ بن زياد کے دربار کا دروازه کھال اور لوگوں کو دربار ميں آنے کی اجازت ملی
تو لوگ آہستہ آہستہ دربار ميں آنے لگے انہيں آنے والوں مينمختار بھی تھے ۔ عبيدﷲ نے انہيں پکارا اور کہاکہ سناہے تم
،لوگوں کو مسلم بن عقيل کی مدد کے لئے اکٹھا کر رہے تھے اور انھيں اکسا رہے تھے ؟
مختار  :نہيں ايسا نہيں ہے ،ميں نے ايسا کچھ بھی نہيں کيا بلکہ ميں تو کل آيا اور عمر وبن حريث کے زير پرچم آگيا  ،شب
اسی کے ہمراه گذاری اور صبح تک اسی کے پاس رہا ۔ عمرو بن حريث نے کہا  :ہاں يہ سچ کہہ رہے ہيں؛ آپ کو ﷲ
سالمت رکھے ؛ليکن ابن زياد نے چھﮍی اٹھائی اور مختار کے چہرے پر مار مار کر ان کی پيشانی  ،آنکھ  ،اور پلک کو
زخمی کر ديايہاں تک کہ مختارکی آنکھيں ٹيﮍھی ہو گئيں؛ اس کے بعد بوال  :تيرے لئے يہی سزاوار ہے۔ خدا کی قسم! اگر
عمرو نے گواہی نہ دی ہوتی تو ميں ابھی تيری گردن اڑاديتااور حکم ديا کہ اسے فور اً لے جاکرقيد خانہ ميں ڈا ل د و
۔کارندوں نے فوراً حکم کی تعميل اور مختار کو قيد خانہ ميں ڈال ديا۔ يہ اسی طرح قيد خانہ ميں مقيد رہے يہاں تک کہ امام
حسين عليہ السالم شہيد ہو گئے۔ )(١
يزيد کے پاس سرونکی روانگی
ان خدا جْ و ،ظلم ستيز  ،اور باطل شکن افراد کی شہادت کے بعد عبيدا بن زياد نے ہانی بن ابی حيہ و داعی کلبی ہمدانی
اور زبير بن ارواح تميمی کے ہمراه جناب مسلم بن عقيل اور حضرت ہانی بن عروه کے سروں کو يزيد بن معاويہ کی خدمت
ميں روانہ کر ديا اور اپنے کاتب عمروبن نافع کو حکم ديا کہ يزيد بن معاويہ کے خط ميں ان باتوں کی تصريح کر دے جو
مسلم اور ہانی پر گزری ہے۔عمرونے ايک لمبا چوڑا خط لکھنا شروع کرديا۔جب ابن زياد کی نظر اس پر پﮍی تو اسے
برالگا اس پر اس نے کہا  :يہ اتنا لمبا کيا لکھا جا رہا ہے اور يہ فضول باتيں کيا ہيں ؟ اب ميں جو بتا رہا ہوں وہی لکھو !پھر
اس نے اس طرح خط لکھوانا شروع کيا:
..............
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١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ نضر بن صالح نے کہا ہے۔) طبری ج، ٥ص (٥٦١

اما بعد اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امير المومنين کا پاس رکھا اور دشمنوں کی خراب کاريوں کو خود ہی درميان سے ہٹا
ديا۔امير المومنين کی خدمت ميں يہ خبر پيش کی جاتی ہے۔ خدا ان کو صاحب کرم قرار دے کہ مسلم بن عقيل نے ہانی بن
عروه مرادی کے گھر پناه لی تھی اور ميں نے ان دونوں کے اوپر جا سوس معين کر ديا تھا اور پورا پالن بناکر ان دونوں
کو اپنے چنگل ميں لے ليا اور خدا نے مجھے ان دونوں پر قدرت عطا فرمائی لہذا ميں نے ان دونوں کے سر اڑا ديئے اور
اب آپ کی خدمت ميں ان دونوں کے  ،سر ہانی بن ابی حيہ کلبی اور زبير بن ارواح تميمی کے ہمراه روانہ کر رہاہوں۔ يہ
دونوں حکومت کے خير خواه ،فرمانبر دار اور بے چوں و چرا باتوں کو سننے والے ہيں۔ امير المومنين عراق کے حاالت
کے سلسلہ ميں ان دونوں سے جو پوچھنا چاہتے ہيں پو چھ ليں کيونکہ يہ حاالت سے آگاه ،سچے  ،بافہم اور صاحب ورع
ہيں ۔والسالم
يزيد کا جواب
يزيد نے اپنے خون آشام جالدکو اس طرح جواب ديا :امابعد ،تم حکومت اور نظام کے دفاع ميں ويسے ہی ہو جيسا کہ ميں
چاہتا تھا۔تمہارا کام دور انديشی پر مبنی آئنده نگر اور شجاعانہ ہے۔ وہاں کی حکومت کے لئے تم نے اپنی لياقت اور
صالحيت ثا بت کر دی اور جو اميديں تم سے وابستہ تھيں اسے عملی جامہ پہناديا اور اپنے سلسلہ ميں ميرے گمان اور
ميری رائے کو واضح اور سچا کر دکھايا۔ تمہارے ان دو پيغام رسانوں کو ميں نے باليا اوران سے عراق کے حاالت کے
بارے ميں سوال بھی کيا تو ان کے فہم و شعور وادراک کو ويساہی پايا جيسا کہ تم نے لکھاتھا ۔ ميری تم سے ان کے سلسلہ
ميں سفارش ہے کہ ان کے ساتھ نيکی کے ساتھ پيش آؤ! مجھ تک يہ خبر پہنچی ہے کہ حسين بن علی نے عراق کی راه
اختيار کر لی ہے اور تمہاری طرف بﮍھ رہے ہيں ۔ اس سلسلہ ميں تم حساس جگہوں پر پولس کی چوکی اورحفاظتی پہرے
بيٹھادو تا کہ دور سے سب کی آمدو رفت پر نظر رکھ سکو اور اسلحوں سے ليس جوانوں کو آماده رکھو ؛کہيں ايسا نہ ہو کہ
يکايک حاالت بگﮍ جائيں؛اورتم کو جو کوئی بھی مشکوک دکھائی دے اسکے بارے ميں نگران رہو اور ذره برابرشک کی
صورت ميں بھی اس کو گرفتار کرلو ليکن ياد رہے کہ قتل اسی کو کرو جو تم سے مقابلہ کرے اورہر رونماہونے والے
واقعہ کی خبر ہم تک پہنچاتے رہو ۔ والسالم عليک ورحمة ﷲ )(١
ّ
٨ذی الحجہ ٦٠ھ منگل کے دن جناب مسلم عليہ السالم نے اموی جالد کے خالف قيام کياتھا۔ جس دن حضرت مسلم بن عقيل
نے خروج کيا تھا امام حسين عليہ السالم نے ٹھيک اسی دن يعنی يوم الترويہ کو مکہ چھوڑ ديا ۔)(٢جناب مسلم بن عقيل اور
ہانی بن عروه کی شہادت پر عبدا بن زبير اسدی نے اشعار کہے اور فرزدق نے بھی اس سلسلہ ميں يہ اشعار کہے ہيں :
ان کنت ال تدرين ما الموت فا نظری
ھانی فی السوق و ابن عقيل
الی ٔ
ّ
الی بطل قد ھشم السيفُ وجھہ
وآخر يھو من طمار قتيل
أصابھما أمرا ٔ
ال مير فأ صبحا
احاديث من يسر بکل سبيل
ےرالموت لونہ
تری جسداً قد غ ّ
و نضح دم قد سال ک ّل مسيل
فتی ھوأ حيی من فتاة حيے ٍة
وأقطع من ذی شفرتين صقيل
أيرکب أسماء الھما ليج آمنا ً
وقد طلبتہ مذحج بذحول
تطوف حو ا ليہ مر ا د و کلّھم
علی رقبة من سائل و مسول
فا ن انتم لم تثأر و ا بأ خيکم
ےت بقليل)(٣و)(٤
فکونوا بغايا أر ِ
ُض َ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے يہ روايت ابو جناب ٰ
يحيی بن ابی
يحبن ابی حيہ کلبی نے بيان کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص (٣٨٠
ٰ
حيہ کلبی ابو جناب ہانی بن ابی حيہ کا بھائی ہے جو مسلم وہانی کا سر لے کر يزيد کے پاس گيا تھا۔ ايسا محسوس ہو تا ہے کہ اس کے
بھائی نے اس خبر کو فخر و مباہات ميں ابو مخنف سے بيان کيا ہے کيونکہ ابن زياد نے اس کے علم  ،صدق ،فہم اور ورع کی
توصيف کی تھی جس کی يزيد کی طرف سے تصديق بھی ہوئی تھی۔ ہاں ايسی حماقت اور ايسے افعال کا ''کالبيوں'' سے سر زد ہونا
بعيد نہيں ہے ۔
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ صقعب بن زہير نے عون بن ابی جحيفہ کے ذريعہ مجھ سے يہ روايت بيان کی ہے۔) طبری ،ج ، ٥ص ٣٧٨
(
٣۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ صقعب بن زہير نے عون بن ابی جحيفہ کے حوالے سے مجھ سے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص
( ٣٨١
٤۔ طبری نے عمار دہنی کے حوالے سے امام محمد باقر عليہ السالم سے حديث بيان کی ہے کہ آپ نے فرمايا  :ان لوگوں کے شاعر
نے اس سلسلے ميں يہ کہا ہے اور ان اشعار ميں سے تين بيتوں کو کو ذ کر کيا ہے جس کا پہال مصرع ''فان کنت ال تد رين ماالموت فا
نظری'' )طبری ،ج، ٥ص  ( ٣٥٠ليکن يہاں پہلے مصرع ميں'' ان کنت ال تدرين'' ذکر کيا ہے جو غلط ہے کيونکہ
اس سے مصرع وزن سے گر رہا ہے  ،زبير کے ''ز'' پر زبر ہے ۔شائد طبری نے اسے ابن اثير کی الکا مل ،ج،٤ص  ،٣٦اور مقاتل
الطا لبيين سے ليا ہے۔اصفہا نی نے مذکو ره شخص کی شان ميں يہ کہا ہے  :ان کا شمارشيعوں کے بزرگ اور برجستہ محدثين ميں ہو
تا ہے۔عبادبن يعقوب رواجنی متوفی ٢٠٥ھ اور اس جيسے افراد اور جو اس سے بزرگتر تھے انھوں نے زبير سے روايتں نقل کی ہيں۔
) اال غانی ،ص  (٢٩٠اس کے عالوه اور بھی لوگوں نے ان سے روايت نقل کی ہے يہ محمد بن عبد ﷲ بن حسن صاحب نفس ذکيہ کے
اصحاب ميں شمار ہو تے ہيں جو ١٤٥ھ ميں منصور کے عہد ميں شہيد کئے گئے پھر اصفہانی کہتے ہيں  :يہ ابو احمد زبير ی
معروف محدث کا باپ ہے ) اغانی ،ص  (٢٩٠جس کا نام محمد بن عبد ﷲ بن زبير ہے؛ کشی نے عبد الر حمن بن سيا بتہ سے روايت
کی ہے کہ اس نے کہا  :امام جعفر صادق عليہ السالم نے مجھے کچھ دينا ر دے کر حکم ديا کہ يہ دينا ر ان لوگوں کے عيال کے در
ميان تقسم کردوں جو آپ کے چچا زيد کے ہمراه شہيد ہو گئے ميں نے ان کے درميا ن و ه دينار تقسم کرديئے جس ميں سے ٤
دينارعبد ﷲ بن زبير ال ّرسان کے عيال تک پہنچا ديئے۔ )رجال کشی ،رقم (٦٢١شيخ مفيد نے ارشاد ميں ابو خالد واسطی سے روايت کی
ہے کہ وه کہتے ہيں  :امام جعفر صادق عليہ السالم نے مجھے ايک ہزار دينار دے کر حکم ديا کہ اسے ان لوگونکے درميان تقسم کر
دوں جوزيد کے ہمراه مصيبتوں ميں گرفتار ہوئے۔ فضيل رسان کے بھائی عبد ﷲ بن زبير کو ان ميں سے  ٤درہم ميسر ہوا ۔)اال رشاد
،ص  (٢٦٩شايد اس نام کے دو افراد ہيں کيونکہ ہم يہ ديکھتے ہيں کہ اصفہانی نے عبد ﷲ بن زبيرکو شيعوں کے برجستہ اور بزرگ
محدثين ميں شمار کر نے کے بعد اغانی کی ج،١٣ص ٣١پر اس بات کی تصريح کی ہے کہ وه بنی اميہ کا پير وتھا اور دل سے ان سے
لگا ؤ رکھتا تھا اور بنی اميہ کے دشمنوں کے مقا بلہ ميں ان کی مدد ونصرت کر نا چا ہتا تھا اوراس سلسلے ميں بے حد متعصب
تھا۔وه ان کے اور ان کے کا رمندوں کے اوپر کسی کو تر جيح نہيں ديتا تھا۔ زياداس کی ستائش اور اس کے ساتھ عطا و بخشش کرتا
تھا اوراس کے قرضوں کو بھی ادا کر تا تھا۔ ابن زياد کے بارے مينابن زبير کی زبانی بہت ساری مدح وستائش موجود ہيں۔اسی طرح
اسما ء بن خارجہ فزاری کی مدح ميں بھی اس کے اشعار موجود ہيں ۔)اغانی ،ج ،٣١ص ٣٣و  (٣٧سيد مقرم نے اپنی کتاب ''الشھيد
مسلم ''ميناس مطلب کو ذکر کياہے اور فرماياہے  :آيا کسی کے لئے يہ سزاوار ہے کہ مسلم اورہانی کے سلسلہ ميں اس قسم کے
اشعار کو ايسے شخص کی طرف نسبت دے جس کے بارے ميں معلوم ہے کہ وه بنی اميہ کی طرف ميالن رکھتاتھااوران کی مدح
وستائش ميناس کے اشعار موجود ہيں؟پھر سيد مقرم نے ترجيح دی ہے کہ يہ اشعار فرزدق کے ہيں جوانھوں نے ٦٠ھ ميں حج سے
لوٹتے ہوئے کہے تھے۔ ) الشھيد مسلم ،ص (٢٠١اصفہانی نے ان اشعا ر کو ابن زبير اسدی مدائنی کی طرف منسوب کيا ہے اور اس
نے ابو مخنف سے اور اس نے يوسف بن يزيد سے روايت کی ہے ۔

اگر تم کو نہيں معلوم ہے کہ افتخار آميزموت کيا ہوتی ہے تو ہانی اور مسلم بن عقيل کی موت کو بازار ميں ديکھ لو جو
انتہائی شجاع و بہادراور دلير ہيں ،جن کے چہرے کو ظلم کی شمشير نے لہو لہان کرديا اور وه دوسرا دلير جس کے خون
سے آ غشتہ جسم قصر کے اوپر سے پھينک ديا گيا ۔ امير عبيدﷲ کا بيداد گر اور خشونت و
بربريت پر مبنی وه حکم تھا جس نے ان دونو نکو يہاں تک پہنچاديا اور اب ان کی شہامت و شجاعت کی سر گذشت آئنده
نسلوں کے لئے ايک داستان ہوگئی ۔ ان کے بے جان جسم کو ديکھو جس کے رنگ کوموت نے بدل ديا ہے اور سرخ خون
ان کے جسم کے ہر حصہ ميں رواں ہے ۔ يہ وه جواں مرد تھے جو شرم و حيا ميں دوشيزگان سے بھی زياده حيا دار تھے
اوربرش ميں شمشير دودم اور صيقل شده سے بھی زياده ان ميں کاٹ تھی ۔ کيا اسماء بن خارجہ فزاری جو اموی جالد کی
جانب سے ان کے پاس گيا تھا اور فريب و دھوکہ ديکر ان کو ابن زياد کے پاس لے کر آيا ،وه کوفہ کی گليونميں امن و امان
کے ساتھ اپنے مرکب پر بيٹھ کر گذرسکتا ہے ؟ جب کہ قبيلہ مذحج ہانی کے پاک خون کا اس سے طلب گار ہے ؟ ادھر قبيلہ
مراد اس کے ارد گرد سائلوں کی طرح گھوم رہاہے ۔ ہاں جان لوکہ اگر تم نے اپنے سرو ر و سردار کے خون کا انتقام نہ ليا
تو تم وه فاحشہ عورت ہو جو تھوڑے سے مال کے لئے اپنی عفت و آبرو بيچنے پر راضی ہوجاتی ہے ۔
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واقعہ کربال
ٔ

مکہ سے امام حسين عليہ السالم کی روانگی
* امام عليہ السالم کے ساتھ ابن زبير کا موقف
* ابن عباس کی گفتگو
* ابن عباس کی ايک دوسری گفتگو
* عمر بن عبدالرحمن مخزومی کی گفتگو
* امام عليہ السالم کے ساتھ ابن زبيرکی آخری گفتگو
* عمرو بن سعيد اشدق کا موقف
* عبدﷲ بن جعفر کا خط
مکہ سے امام حسين عليہ السالم کی روانگی )(١
 ٢٨رجب ٦٠ھبروز يکشنبہ امام حسين عليہ السالم نے مدينہ سے مکہ کی طرف کوچ کيا اورشب جمعہ  ٣شعبان  ٦٠ھ کو
مکہ ميں داخل ہوئے ۔ اس کے بعد شعبان  ،رمضان  ،شوال  ،ذی قعده تک امام حسين عليہ السالم مکہ ميں قيام پذير رہے اور
جب ذی الحجہ کے  ٨دن گذر گئے تو ''يوم الترويہ'' ) جس دن تمام حاجی مکہ ميں آجاتے ہيں ( بروز سہ شنبہ امام حسين
عليہ السالم نے مکہ سے سفر اختيار کيا جس دن جناب مسلم بن عقيل نے کوفہ ميں اموی حکومت کے خالف قيام کيا تھا ۔
امام عليہ السالم کے ساتھ ابن زبير کا موقف
مکہ ميں امام حسين عليہ السالم کے پاس آنے والوں ميں سے ايک ابن زبير بھی تھاجو کبھی تو دوروزپے در پے آيا کرتا تھا
اورکبھی دو روز ميں ايک مرتبہ آيا کرتا۔اسے يہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی تھی کہ جب تک مکہ ميں امام حسين عليہ
السالم موجود ہيں اہل حجاز نہ تو اس کی پيروی کريں گے اور نہ ہی اس کے ہاتھ پر بيعت کريں گے کيونکہ امام حسين عليہ
السالم کی شخصيت ان کی نگاہوں ميں عظيم ہے اور انھوں نے ان کے دلوں ميں جگہ بنالی ہے۔ )(٢
..............
١۔ طبری کا بيان ہے کہ اسی سال ٦٠ھ ماه رمضان ميں يزيدنے وليد کو معزول کر کے اس کی جگہ پر عمرو بن سعيد بن عاص اشدق
کو مدينہ کا امير بنا ديا ۔ عمرو ماه رمضان ميں وہاں پہنچا ۔يہ شخص بہت بﮍا کينہ توز اور بہت بولنے واال تھا )طبری ،ج ،٥ص (٣٤٣
بعض روايتوں ميں ہے کہ ماه ذی قعده ٦٠ھ ميں مدينہ آيا تھا )طبری ،ج ِ،٥ص (٣٤٦پھر طبری کا بيان ہے کہ يزيد بن معاويہ نے اسی
سال )  ٦٠ھ ( وليد بن عتبہ کو مکہ کی رياست سے بھی معزول کر ديااور ان دونوں کی رياست عمروبن سعيد بن عاص کے سپرد کر
دی۔ يہ رمضان کا مہينہ تھا۔ اسی سال عمرو بن سعيد نے لوگوں کے ساتھ حج بھی انجام ديادرحاليکہ وه مکہ اور مدينہ کا حاکم تھا۔
)طبری ،ج ،٥ص (٣٩٩
٢۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے عبدالرحمن بن جندب نے روايت کی اور عبدالرحمن کا بيان ہے کہ مجھ سے عقبہ بن سمعان نے
يہ روايت بيان کی ہے جو امام حسين عليہ السالم کی زوجہ جناب رباب بنت امرء القيس کا غالم تھا۔ )طبری ،ج، ٥ص (٣٥١

ايک دن وه کسی وقت امام حسين عليہ السالم کے پاس گفتگوکے لئے آکر بيٹھا اور کہا کہ ميں تو نہيں سمجھتا ہوں کہ يہ تباه
کار افراد ہم کو اس طرح چھوڑ ديں گے اور ہم سے دست بردار ہوجائيں گے کيونکہ انھيں بخوبی معلوم ہے کہ ہم اسالم کے
فداکار مہاجر ہيں اور قوم و ملت کے نظم و نسق کی ذمہ داری اور اس کی زمام ہمارے ہاتھوں ميں ہونی چاہيے۔ آپ مجھے
بتائيں کہ آپ کا اراده کيا ہے اور آپ کيا کرنا چاہتے ہيں ؟
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  :خداکی قسم ميننے تو يہ فکر کی ہے کہ ميں کوفہ چالجاؤں کيونکہ ہمارے پيروئوں
اور وہاں کے اشراف نے مجھے خط لکھ کر کوفہ بال يا ہے اور ميں خداسے يہی چاہتا ہوں کہ جو ميرے لئے بہتر ہے وہی
ميرے حق ميں انجام دے۔
ابن زبيرنے کہا  :خداکی قسم اگر کوفہ ميں آپ کے پيروئوں کی طرح ميرے بھی چاہنے والے ہوتے تو مينانھيں نہينچھوڑتا
اور فوراً چالجاتا  ،پھر اسے خيال آيا کہ اس قسم کی باتوں سے اس کاراز کھل جائے گا اور وه متہم ہوجائے گا ل ٰہذا فوراً
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بوال  :ويسے اگر آ پ حجاز ميں بھی قيام پذير رہيں اور يہاں بھی امت کے امور اپنے ہاتھوں ميں لينا چاہيں تو انشاﷲ آپ کی
کوئی مخالفت نہينکرے گا۔ يہ کہہ کروه اٹھا اور فوراً چالگياتو امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  :اس بنده خداکے لئے دنيا
ميں اس سے زياده محبوب تر کوئی چيز نہ ہوگی کہ ميں حجاز سے نکل کر عراق چالجاؤں اسے بخوبی معلوم ہے کہ
ميرے رہتے ہوئے لوگ اس کی طرف ديکھنا بھی پسند نہيں کريں گے ل ٰہذاوه چاہتا ہے کہ ميں اس شہر سے چال جاؤں تا کہ
اس کے لئے راستہ آسان ہوجائے۔ ) (١و)(٢
..............
١۔ابومخنف کا بيان ہے کہ حارث بن کعب والبی نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے مجھ سے يہ روايت بيان کی ہے )طبری ،ج ،٥ص
(٣٨٢
٢۔واقعيت يہ ہے کہ عبدﷲ بن زبيرکو کوفيوں کی منافقت اور نيرنگ و دھوکہ بازی کا خوف نہيں تھا بلکہ وه اپنے مقصد تک پہونچنے
کی فکرميں تھا۔ حضرت امام حسين عليہ السالم بھی اس کے ظرف وجود اور روحی و فکری گنجايش ميں اتنی وسعت نہيں ديکھ رہے
تھے کہ انجام کو اس کے لئے بيان کرديں؛ کيونکہ عقل مند آدمی ہر اس چيز کو بيان نہيں کر تا جس کو وه جانتاہے اور دوسروں کو
تمام واقعات سے رو شناس نہيں کراتا۔لوگوں کے افکار اور ان کی صالحيتيں مختلف ہوتی ہيں اور بہت سارے افراد اپنے وجود ميں
اس بات کی توانائی نہيں رکھتے کہ بہت سارے حقائق سے آگاه ہوسکيں ،اسی بنياد پر امام حسين عليہ السالم نے ابن زبير کی فکری
صالحيت کو ديکھتے ہوئے ان کے مطابق انہيں جواب ديا۔دوسری اہم بات يہ ہے کہ ابن زبير کو امام حسين عليہ السالم کے قيام سے
ذره برابر بھی اختالف نہيں تھا بلکہ وه امام کو قيام کی ترغيب دال رہا تھا،بحث فقط زمان و مکان کے بارے ميں تھی ۔

ابن عباس کی گفتگو
جب امام حسين عليہ السالم نے مکہ چھوڑکر کوفہ جانے کا ار اد ه کيا تو ابن عباس آپ کی خدمت ميں حاضر ہو ئے اور
عرض کی :يابن عم )اے چچا کے فرزند ( لوگوں کے درميان يہ بات پھيل چکی ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے
والے ہيں۔ ذرامجھے بتائيے کہ آپ کيا کرناچاہتے ہيں ؟امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  '':انی قد أجمعت المسير فی
احديوم ّی ٰھذين ) (١ان شاء ّ
تعالی '' ميننے ايک دو روز ميننکلنے کاقطعی فيصلہ کر رکھاہے ،ان شاء ﷲ ۔
ﷲ
ٰ
١۔چونکہ مکہ سے امام حسين عليہ السالم کی روانگی کی تاريخ ٨ذی الحجہ يوم الترويہ بعدازظہر ہے اور يہ وه وقت ہے
جب لوگ منی کی طرف جارہے ہوتے ہيں)طبری ،ج ، ٥ص( ٣٨٥اس سے اندازه ہوتاہے کہ ابن عباس اور امام عليہ السالم
کے درميان يہ گفتگو ٦ذی الحجہ کو انجام پذير ہوئی ہے اور اس خبر کامشتہر ہونااس گفتگو سے زياده سے زياده دو دن
پہلے ہے يعنی ٤ذی الحجہ کو يہ خبر پھيل گئی کہ امام عليہ السالم مکہ ترک کرنے و الے ہيں؛ليکن اس سے قبل اس خبر
کے مشتہر ہونے کی کوئی دليل موجود نہيں ہے۔ سوال يہ پيداہوتاہے کہ وه کون ساسبب ہے جس کی بنياد پر اتنے دن مکہ
مينرہنے کے بعد عين حج کے دن حج تما م ہونے سے پہلے ہی امام حسين عليہ السالم نے مکہ چھوڑديا؟اگر يہ کہا جائے کہ
جناب مسلم بن عقيل کے خط کی بنياد پر جلدی کی ،کيو نکہ اس مينمرقوم تھاکہ خط ملتے ہی فوراًروانہ ہو جائيے تو يہ
صحيح نہيں ہے کيو نکہ جناب مسلم بن عقيل نے اپنی شہادت سے ٢٧دن قبل يعنی  ١ ٢يا١٣ذی القعده کو امام حسين عليہ
السالم کو خط لکھاہے۔ ايسی صورت ميں تقريبا ً دس) (١٠دن کے اندر يعنی  ٢٧ذی قعده تک يہ خط امام عليہ السالم کو
موصول ہوچکا تھالہذا اگر امام عليہ السالم کو سفر کرنا ہی تھا تو انھيں دنوں ميں سفر کر ليتے ۔يہ ٤دن قبل خبر کا مشتہر
ہونا اور عين حج کے موقع پر سفر کرنے کا راز کيا ہے ؟ اس کا جواب ہميں فرزدق کے سوال کے جواب ميں ملتا ہے،جب
راستے ميں فرزدق شاعر کی مالقات امام حسين عليہ السالم سے ہوئی تو اس نے بھی امام عليہ السالم سے يہی سوال کيا کہ
اتنی جلدی کيا تھی کہ آپ حج چھوڑکر جارہے ہيں ؟
امام عليہ السالم نے جواب ديا  '':لولم أعجل الٔخذت'')طبری ،ج،٥ص  (٣٨٦اگر ميں جلدی نہ کر تا تو گرفتار کر لياجا تا۔يہی
وجہ ہے کہ شيخ مفيد قدس سره نے فرمايا ہے کہ جب امام عليہ السالم نے عراق کا قصد کيا تو خانہ کعبہ کا طواف کيا،صفاو
مروه کے درميان سعی کی اور اسے عمره قرار دے کر احرام سے خارج ہو گئے کيونکہ موال کا مل حج انجام دينے پر
متمکن نہ تھے ہر آن اس کا خطره تھا کہ عين حج کے مو قع پر آپ کو گر فتار کر کے يزيد بن معاويہ تک پہنچا ديا جائے
ل ٰہذا امام عليہ السالم فوراً مکہ سے نکل گئے ۔) ارشاد ،ص (٢١٨معاويہ بن عمارنے امام جعفر صادق عليہ السالم سے
روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا :ماه ذی الحجہ ميں امام حسين عليہ السالم نے عمره انجام ديا پھر يوم الترويہ ) ٨ذی الحجہ
(کو عراق کی طرف کوچ کرگئے ۔يہ موقع وه تھاکہ ادھر آپ عين حج کے موقع پر مکہ سے کوچ
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منی کی طرف جارہے تھے ۔ ذی الحجہ ميں جو حج نہ کرنا چاہے اس
کررہے تھے ادھر حجاج کرام حج کے لئے مکہ سے ٰ
کے لئے کوئی مشکل نہيں ہے کہ عمره انجام دے لے۔
اسی طرح ابراہيم بن عمر يمانی نے روايت کی ہے کہ انھوں نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس شخص کے بارے
ميں سوال کيا جو ايام حج مينعمره انجام دے کر باہر آجائے او روہاں سے ا پنے شہر کی طرف نکل جائے تو اس کا حکم کيا
ہے ؟ امام عليہ السالم نے جواب ديا :کوئی مشکل نہيں ہے پھر اپنی بات کو آگے بﮍھاتے ہوئے فرمايا  :امام حسين عليہ
السالم عمره انجام دے کر يوم الترويہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔)وسائل ،ج، ١٠ص (٢٤٦
يہی وجہ ہے کہ شيخ شوشتری نے فرمايا  :دشمنوں نے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح امام حسين عليہ السالم کو
پکﮍ ليں يا دھوکہ سے قتل کرديں،خواه آپ کعبہ کی ديوار سے لپٹے ہوں۔ امام عليہ السالم ان کے باطل اراده سے آگاه تھے
ل ٰہذا اپنے احرام کو عمره مفرده ميں تبديل کر ديا اور حج تمتع ترک کرديا۔ ) الخصائص ،ص ،٣٢ط تبريز(شيخ طبرسی نے
ٰ
الوری کی ايک خاص فصل مينامام عليہ السالم کے سفر کے واقعہ اور آپ کی شہادت کا تذکره کيا ہے۔ وہاں پر آپ نے
اعالم
ً
ارشاد ميں موجودشيخ مفيد کی عبارت کوتقريبابعينہ ذکر کيا ہے اوراس کی تصريح بھی نہيں کی ہے۔ اس فصل ميں آپ نے
انہيں باتوں کو ذکر کيا ہے جسے شيخ مفيد نے لکھا ہے۔ہاں وہاں کلمہ '' تمام الحج''کے بجائے'' اتمام الحج ''کردياہے جو غلط
ہے اور شايد نسخہ برداروں کی خطا ہے۔ اس خطا کا سبب يہ ہے کہ ان دونونکلمات ميں بﮍا فرق ہے کيونکہ کلمہ'' االتمام''
کا مطلب يہ ہے کہ امام عليہ السالم نے احرام حج باندھ ليا تھا جبکہ کلمہ'' تمام الحج'' اس معنی کی طرف راہنمائی نہيں کرتا
ہے۔ ايسا محسوس ہوتا ہے کہ '' االرشاد'' کے نسخہ مختلف ہيں کيونکہ شيخ قرشی نے شيخ مفيد کے کالم کو اسی طرح نقل
کيا ہے جس طرح طبرسی نے'' اتمام الحج '' نقل کيا ہے۔) ج، ٣ص  (٥٠يہ انھونں نے ارشاد کے ص ٢٤٣سے نقل کيا ہے
جبکہ ہم نے ارشاد کے ص  ٢١٨طبع حيدريہ پر'' تمام الحج'' ديکھاہے اور يہی صحيح ہے ۔
ابن عباس نے کہا  :ميں آپ کے اس اراره سے خدا کی پناه مانگتا ہوں۔ ﷲ آپ پر رحمت نازل کرے! ذرا مجھے بتائيے کہ
کيا آپ اس قوم کی طرف سفرکرنا چاہتے ہيں جنھوں نے اپنے ظالم اور ستمگار حکمراں کو نابود کردياہے اور اپنے شہر و
ديار کو ان کے چنگل سے نجات دالدی ہے اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال بھگايا ہے ؟ اگر ان لوگوں نے ايساکيا ہے
تو آپ فوراً رخت سفر باندھ ليجئے ليکن اگر ان لوگوں نے آپ کو اس حال ميں باليا ہے کہ ان کا حاکم ان پر مسلط اور قہر و
غلبہ کے ساتھ ان پر قابض ہے ،اس کے عاملين شہروں ميں اس کی طرف سے ماليات وصول کررہے ہيں تو ايسی صورت
ميں ان لوگوں نے آپ کو جنگ و جدال کے لئے باليا ہے جس کی کوئی ضمانت نہيں اور نہ ہی آپ اس بات سے امن وامان
ميں ہيں کہ وه آپ کو دھوکہ ديں ،جھٹالئيں  ،مخالفت کريں اور چھوڑديں ،نيز آپ اس سے بھی امان ميں نہيں ہيں کہ اگر وه
آپ کی طرف آئيں تو آپ کے سخت دشمن بن جائيں ۔
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  :ميں خدا سے طلب خير کروں گا پھر ديکھوں گا کہ کيا ہوتا ہے۔ )  ( ١و ) (٢
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے حارث بن کعب والبی نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری ،ج
،٥ص(٣٨٣
٢۔ يہ بات يہاں قابل توجہ ہے کہ ابن عباس ظلم کے خالف امام حسين عليہ السالم کے قيام کے مخا لف نہيں ہيں بلکہ قيام کے لئے
حاالت سازگار ہيں يا نہيں  ،اس ميں انھيں شک ہے۔امام حسين عليہ السالم نے بھی ان کے نظريہ کو رد نہيں کيا بلکہ آپ ان کو اپنا
خير خواه سمجھتے تھے ليکن اسی حال ميں اپنے بلند مقصد اور اپنی رسالت کے سلسلہ ميں کوشاں تھے کيونکہ آپ اسی ماحول ميں
نظام اموی کے خالف قيام کو الزم سمجھ رہے تھے۔

ابن عباس کی ايک دوسری گفتگو
سورج آہستہ آہستہ مغرب کے دامن ميں اپنا چہره چھپانے لگا اورشب آگئی ،اسی رات يا دوسرے دن صبح ابن عباس دوباره
امام عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کی  :يابن عم ! ميں بے حد صبر و تحمل سے کام لينا چاہتا ہوں ليکن
مجھ سے صبر نہيں ہوتا کيونکہ ميں اس سفر کو آپ کے لئے بے حد خطر ناک سمجھتا ہوں اور آپ کی ہالکت سے مجھے
خوف آتا ہے کيونکہ عراقی دھوکہ باز ہيں؛ آپ خدا را ان کے قريب نہ جائيے؛ آپ اسی شہر ميں مقيم رہيں کيونکہ آپ سيد
حجاز ہيں۔ اب اگر اہل عراق آپ کو چاہتے ہيں تو آپ ان کو خط لکھ ديجيے کہ پہلے وه اپنے دشمنوں کو وہانسے بھگا ئينپھر
آپ وہاں جائيے؛اور اگر آپ نے جانے کے لئے عزم بالجزم کرہی ليا ہے تو آپ يمن روانہ ہوجائيں کيونکہ وہاں کی زمين
وسيع ہے۔ اس کے عالوه وہاں آپ توحيد و عدالت کی دعوت اچھی طرح دے سکتے ہيں۔ مجھے اس بات کی بھر پور اميد
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ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہيں وہاں کسی فشار اور طاقت فرسا رنج و غم کے بغير انجام دے سکتے ہيں۔
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا '' :يابن عم !انی ّ
وﷲ ٔ
ال علم انک ناصح ) (١ومشفق ولکنی ازمعت و اجمعت علی المسير''
يابن عم ! خدا کی قسم مجھے يقينی طور پر يہ معلوم ہے کہ آپ مخلص اور مشفق ہيں ليکن آپ يہ جان ليں کہ ميں عزم با
لجزم کر چکا ہوں اور سفرکے لئے تيار ہوں۔
ابن عباس نے کہا  :اگر ايسا ہے کہ آپ حتما ً جانا ہی چاہتے ہيں تو اپنے ساتھ مخدرات اور بچوں کو نہ ليں جائيں ؛کيونکہ
ميں آپ کے قتل اور خاندان کی اسيری سے خوف زده ہوں۔ )(٢
عمر بن عبد الرحمن مخزومی کی گفتگو
عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی ) (٣کا بيان ہے کہ جب امام حسين عليہ السالم عراق جانے کے لئے سامان
سفر باندھ چکے تو ميں ان کی خدمت ميں آکر ان کی مالقات سے شرفياب ہوا
..............
١۔ امام حسين عليہ السالم کے اس جملہ ميں کلمہ ''ناصح '' خلوص و اخالص کے معنی ميں استعمال ہواہے ،موعظہ اور نصيحت کے
معنی ميناستعمال نہيں ہوا ہے ۔ اس لفظ کے لئے يہ معنی جديد اور نيا ہے ،اس کا اصلی معنی نہيں ہے ،امام فرمارہے ہيں کہ وه جانتے
ہيں کہ ابن عباس کی گفتار ميں خلوص و شفقت اور محبت و عطوفت پنہاں ہے۔ اس سے انداه لگايا جا سکتا ہے کہ ابن عباس امام
عليہ السالم کے قيام کے مخالف نہ تھے بلکہ وه اس شک وترديد ميں تھے کہ قيام کے لئے حاالت سازگار اور مناسب ہيں يا نہيں اور
امام عليہ السالم نے بھی اس سلسلے ميں ان کی بات کو رد نہيں کيا بلکہ فرمايا کہ اس کے باوجود بھی وه قيام کے لئے عازم ہيں
کيونکہ وه اس قيام کو شريعت مقدسہ کی زندگی کے لئے الزم اورضروری سمجھتے ہيں۔
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے حارث بن کعب والبی نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری ج،٥
ص ( ٣٨٣
٣۔يہ وہی شخص ہے جسے مختار کے عہد حکومت ميں عبدﷲ بن زبير نے ٦٦ھ ميں کوفہ کا والی بناديا تو مختار نے زائده بن قدامہ
ثقفی کو اس کے پاس پانچ سو ) (٥٠٠سپاہيوں اور ستر ) (٧٠ہزار درہم کے ساتھ روانہ کيا تا کہ وه ان درہموں کے مقابلہ ميں مختار
کے لئے کوفہ کی گورنری چھوڑدے اور اگر وه اس پر راضی نہ ہو تو پھر ان سپاہيوں سے نبرد آزماہوجائے۔ عمر بن عبد الرحمن نے
وه درہم قبول کر لئے اور ر ا ہی ٔ بصره ہوگيا۔ )طبری ،ج،٦ص  ( ٧١اب رہا امام عليہ السالم کی مدح و ثنا کا سوال تو اس روايت کا
ناقل خود يہی شخص ہے۔ اس کا دادا حارث بن ہشام اور اس کا بھائی جھل بن ہشام دونوں ہی رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے
دشمن تھے۔ ہم نے اس کا تذکره مقدمہ ميں کياہے۔

اورثنائے ال ٰہی کے بعد ان کی خدمت ميں عرض کيا :يابن عم !ميں آپ کی خدمت مينايک درخواست لے کر
حاضرہواہونجسے مخلصانہ نصيحت کے طور پرآپ سے عرض کرناچاہتاہوں ،اب اگر آپ مجھے اپناخير خواه اورصاحب
فکر سليم سمجھتے ہيں توميں وه عرضداشت آپ کی خدمت ميں پيش کرو نورنہ ميں جو کہناچاہتاہوناس سے صرف
نظرکرلوں ۔
امام عليہ السالم نے فرمايا '':قل ٰ
ّ
ّ
ٔ
بسيی الرأوال ھو ٍ) (١للقبيح من االٔمر و ا لفعل ''
ک
ن
ظ
ا
ما
فوﷲ
ٔ
تم جو کہنا چاہتے ہو کہو ،خدا کی قسم ميں اس بات کا گمان بھی نہيں کرتا کہ تم ميرے لئے برا تصور رکھتے ہو اور ميری
بھالئی نہيں چاہتے۔
عمر بن عبدالرحمن مخزومی نے کہا :مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق جانا چاہتے ہيں اور ميں آپ کے اس سفر سے
خوفزده ہوں ؛کيونکہ آپ ايسے شہر ميں جانا چاہتے ہيں جس ميں اُمراء اور عاملين دونونموجود ہيں اور ان کی پشت پناہی
کے لئے بيت المال کا ذخيره موجود ہے۔ قوم درہم ودينار کی غالم ہے اور ميں اس سے بھی آپ کو امن و امان ميں نہيں
سمجھتا کہ وہی لوگ آپ سے مقابلہ اور جنگ کے لئے کھﮍے ہو جائيں گے جو ا بھی آپ کی نصرت کا وعده کررہے ہيں
اور آپ کے دشمن کی دشمنی سے زياده آپ سے محبت کا دم بھرتے ہيں ۔
ﷲ خيراً يابن عم ! فقد ٰ ّ
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '':جزاک ّ
وﷲ علمت أنک مشيت بنصح و تکلّمت بعقل و مھما يقض من
أمر يکن  ،أخذت برأيک أو تر کتہ فأنت عندی أحمد مشير وأنص ُح ناصح '')(٢اے چچا کے فرزند خدا تم کو جزائے خير دے !
خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تم خير خواہی کے لئے آئے ہو اور تمہاری گفتگوميں عقل و خرد کے جلوے ہيں؛ بنابر اين
حسب ضرورت يا تو تمہاری رائے پرعمل کروں گا يا اسے ترک کروں گا ليکن جو بھی ہو تم ميرے نزديک اچھا مشوره
دينے والے اور بہترين خير خواه ہو ۔
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..............
ٰ
ھوی ہے جس کے معنی برا اراده رکھنے والے کے ہيں ۔
١۔ ھ ٍو يعنی ھا ويا جس کی اصل
٢۔طبری ،ج ،٥ص ، ٣٨٢ہشام نے ابومخنف کے حوالے سے کہا ہے کہ مجھ سے صقعب بن زبير نے عمر بن عبد الر حمن کے
حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے ۔

واقعہ کربال
ٔ

امام عليہ السالم کے ساتھ ابن زبير کی آخری گفتگو
عبد ﷲ بن سليم اسدی اور مذری بن مشمعل اسدی کا بيان ہے کہ ہم دونوں حج کی غرض سے مکہ روانہ ہو ئے اور يوم
ترويہ وارد مکہ ہو ئے۔وہاں پرہم نے سورج چﮍہتے وقت حسين اورعبدﷲ بن زبير کو خانہ کعبہ کے دروازه اور حجر
االسود کے درميان کھﮍے ہوئے ديکھا  ،ہم دونوں ان کے نزديک آگئے تو عبد ﷲ بن زبير کو حسين سے يہ کہتے ہو ئے سنا
 :اگر آپ يہاں قيام فرمائيں گے تو ہم بھی يہيں سکونت اختيار کريں گے اور يہاں کی حکومت اپنے ہا تھوں ميں لے ليں
پھرہم آپ کی پشت پنا ہی اور مدد کريں گے اور آپ کے مخلص و خير خواه ہو کر آپ کی بيعت کر ليں گے ۔
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  '':اِن أبی ح ّدثنی '' :ان بھا کبشا ً يستح ْ ّل حرمتھا ''! فما ْاحبّ ان أکون أنا ذالک الکبش'' )(١
و)(٢
ميرے بابا نے مجھ سے ايک حديث بيان فرمائی ہے کہ يہاں ايک سر برآورده شخص آئے گا جو اس حرم کی حرمت کو
پامال کرے گا  ،مجھے يہ پسند نہيں ہے کہ وه سر برآورده شخص مينقرارپاؤں ۔
ابن زبيرنے کہا  :فرزند فاطمہ ! آپ ذرا ميرے نزديک آيئے تو امام عليہ السالم نے اپنے کانوں کو اس کے لبوں سے نزديک
کر ديا ۔ اس نے راز کی کچھ باتيں کيں پھرامام حسين ہماری طرف ملتفت ہوئے اور فر مايا  '':أتدرون ما يقول ابن زبير ؟'' تم
لوگو نکو معلو م ہے کہ ابن زبير نے کيا کہا ؟
ہم نے جواب ديا  .:ہم آپ پر قربان ہوجائيں! ہميں نہيں معلوم ہے۔
امام حسين عليہ السالم نے فر مايا :وه کہہ رہاتھا کہ آپ اسی حرم مينخانہ خداکے نزديک قيام پذير رہيئے ،ميں آپ کے لئے
لوگوں کو جمع کرکے آپ کی فرمانبرداری کی دعوت دوں گا۔پھر حسين نے فرمايا:
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ ابو جناب ٰ
يحبن ابی حيہ نے عدی بن حرملہ اسدی سے ،اس نے عبد ﷲ سے اس حديث کو نقل کيا ہے۔
)طبری ،ج، ٥ص (٣٨٤
٢۔ الکبش  :اس نر بکر ے کو کہتے ہيں جو عام طور پر گلہ کے آگے رہتا ہے۔ يہ درواقع تشبيہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کسی امر
کی قيادت کرتے ہيں۔ اس حديث کے ذريعہ سے امام عليہ السالم نے ابن زبير کو ياد دال يا کہ شايد ياد آوری اس کو فائده پہنچا ئے ليکن
ياد آوری تو مو منين کے لئے نفع بخش ہو تی ہے۔ ''فان الذکری تنفع المو منين ''

''وﷲ لئن أقتل خارجا ً منھا بشبر أحبّ ال ّی من أن ْاقتل داخالً منھا بشبر وأيم ٰ ّ
ّٰ
ﷲ لو کنت فی حجر ھا مة من ٰھذ ه الھوام ال
ستخرجونی حتی يقفواف ّی حا جتھمّ ٰ ،
ّ
ليعتدن عل ّی کما اعتدت اليھود فی السبت'' ) ( ١و)(٢
وﷲ
خداکی قسم! اگر ميں حرم سے ايک بالشت دور قتل کياجاؤں تو يہ مجھے زياده محبوب ہے بہ نسبت اس کے کہ ميں حرم
کے اندر قتل کرديا جاؤں ،خدا کی قسم! اگر ميں حشرات االرض کے سوراخ ميں بھی چالجاؤں توبھی يہ لوگ مجھے وہاں
سے نکال کر ميرے سلسلہ ميں اپنی حاجت اور خواہش پوری کرکے ہی دم ليں گے۔ خدا کی قسم! يہ لوگ اس طرح مجھ پر
ظلم و ستم روا رکھيں گے جس طرح روز شنبہ يہوديوں نے ظلم و ستم کيا تھا۔
عمرو بن سعيد اشدق کا موقف
جب امام حسين عليہ السالم نے مکہ سے روانگی اختيار کی تو مکہ کے گورنرعمروبن سعيد بن عاص) (٣کے نمائندوں نے
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ٰ
يح بن سعيد )(٤کی سربراہی ميں حضرت پر اعتراض کيا۔ اور سب کے سب
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ ابو سعيدعقيصانے اپنے بعض اصحاب سے روايت کی ہے کہ وه کہتے ہيں ...۔) طبری ،ج،٥ص(٣٨٥
٢۔ يہ وه بہترين جواب ہے جو امام حسين عليہ السالم نے تمام سوالو ں کے جو اب مينبہت مختصرطور پردياہے کہ بہر حال بنی اميہ
کو حضر ت کی تالش ہے ؛ آپ جہاں کہيں بھی ہوں وه آپ پر ظلم و ستم کريں گے پس ايسی صورت ميں الزم ہے کہ آپ فوراً مکہ
چھوڑ ديں تاکہ آپ کی مثال بکری کے اس گلہ کے بکرے کی جيسی نہ ہوجائے جو آگے آگے رہتا ہے جس کا ذکر آپ کے والد حضرت
امير المومنين نے کيا تھا۔ اسی خوف سے آپ فوراً نکل گئے کہ کہيں آپ کی اور آپ کے خاندان کی بے حرمتی نہ ہوجائے اور ادھر اہل
کوفہ کی دعوت کا جواب بھی ہوجائے گا جو آپ کے لئے ان پر اتمام حجت ہو گی تا کہ يہ الزام نہ آئے کہ رسول ۖخدا کے بعد امت کے
لئے کوئی حجت نہ تھی اور لوگ يہ نہ کہہ سکيں کہ ﷲ کی جانب سے تو پيغمبروں کے بعد ہمارے لئے کوئی حجت ہی نہ تھی۔''لئال
يکون للناس علی ٰ ّ
ﷲ حجة بعدالرسول'' ) سوره ٔنساء (١٦٥اور تاکہ کوئی يہ نہ کہہ سکے  '':لوال أرسلت الينا رسو ٔال منذراًو أقمت لنا
علما ً ھاديا ً فنتبع آياتک '' تو نے ہم تک ڈرانے واال کوئی پيغمبر کيو ں نہ بھيجا اور ہمارے لئے کوئی ہدايت کرنے والی نشانی کيوں نہ
قائم کی تاکہ ہم تيری نشانيوں کی پيروی کر تے۔اہم بات يہ ہے کہ اس وحشت وخوف کے ماحول ميں کوفہ نہ جاتے تو اور کہاں جاتے؛
جب کہ زمين اپنی وسعتوں کے باوجود آپ پر تنگ کردی گئی تھی ۔
٣۔ جب عمر و بن سعيد مدينہ کا والی ہوا تو اس نے عبيدﷲ بن ابی رافع جو امام علی بن ابيطالب کے کاتب تھے،کو باليا اور ان سے
پوچھا :تمہاراموال کون ہے ؟ انھوں نے جواب ديا  :رسول ﷲ ) صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم ()يہ ابو رافع ،ابوا حيحہ سعيد بن عاص اکبر
کے غالم تھے جو سعيد بن عاص کے بيٹوں کو ميراث مينملے تھے۔ ان ميں سے تين بيٹوں نے اپناحصہ آزاد کرديا اور يہ سب کے
سب جنگ بدر ميں مارڈالے گئے اورايک بيٹے خالد بن سعيد نے اپنا حصہ رسول ۖخدا کو ھبہ کرديا تو آ پ نے اسے آزاد کر يا ( يہ
سنتے ہی اس نے سو کوڑے لگائے پھر پوچھا تيرا مالک وموال کون ہے ؟ انہوں نے پھر جواب ديا :ر سول خدا ! تو اس نے پھر سو
کوڑے لگائے۔ يہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا ،وه پوچھتا جاتا تھا اور يہ جواب ميں کہتے جاتے تھے :رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ
وسلم اور وه کوڑے برسائے جاتاتھا يہاں تک کہ پانچ سو کوڑے مارے اور پھر پوچھاکہ تمہاراموال و مالک کون ہے؟ تو تاب نہ
الکرعبيدﷲ بن ابورافع نے کہہ ديا :تم لوگ ميرے مالک و مختار ہو ۔يہی وجہ ہے کہ جب عبدالملک نے عمرو بن سعيد کو قتل کيا تو
عبيدﷲ بن ابی رافع نے شعر ميں قاتل کا شکريہ اداکيا۔) طبری ،ج ،٣ص ( ١٧٠
عمرو بن سعيدنے ابن زبير سے جنگ کی۔ ) طبری  ،ج،٥ص  ( ٣٤٣اور جو بھی ابن زبير کا طرفدار تھا اسے مدينہ ميں مارڈاالتھا
۔جن ميں سے ايک محمد بن عمار بن ياسر تھے۔اس نے ان ميں سے چاليس يا پچاس يا ساٹھ لوگوں کوماراہے ۔) طبری ،ج، ٥ص
 ( ٣٤٤جب اس تک امام حسين عليہ السالم کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس نے خوشياں منائيں اور جب بنی ہاشم کی عورتوں کا بين
سنا تو کہنے لگا کہ يہ بين عثمان کے قتل پر انکے گھر کی عورتوں کے بين کا جواب ہے پھر يہ منبر پر گيا اور لوگوں کو اس سے
باخبر کيا ۔ اس کے بعد يزيد کو معلوم ہوا کہ عمرو بن سعيد  ،ابن زبير سے رفق و محبت سے پيش آرہاہے اور اس پر تشدد نہينکر
رہاہے تو يکم ذی الحجہ ٦١ھکو اسے معزول کرديا۔ ) طبری ،ج، ٥ص ( ٤٧٧تو يہ اٹھکر يزيد کے پاس آيااور اس سے معذرت خواہی
کی۔ ) طبری ،ج،٥ص  (٤٧٩اس کاباپ سعيد بن عاص  ،معاويہ کے زمانے ميں مدينہ کا والی تھا۔ )طبری ،ج ، ٥ص(٢٤١
٤۔يہ عمرو بن سعيد کابھائی ہے۔اس نے شام مينعبدالملک کے دربار ميں ان ايک ہزار جوانوں کے ساتھ اپنے بھائی کی مدد کی جو اس
کے ساتھی اور غالم تھے ليکن آخر ميں وه سب بھاگ گئے اور اسے قيد کر ليا گيا پھر آزاد کرديا گيا تو يہ ابن زبير سے ملحق ہو گيا۔
) طبری ،ج،٦ص  (١٤٧ ،١٤٣پھر کوفہ روانہ ہوگيا اور اپنے ماموؤں کے پاس پناه لی جو جعفی قبيلہ سے متعلق تھے۔جب عبدالملک
کوفہ ميں داخل ہوا اور لوگوں نے اس کی بيعت کرنا شروع کردی تو اس نے بھی اس کی بيعت کر لی اور امن کی درخواست کی۔ )طبری
،ج ، ٦ص (١٦٢

امام عليہ السالم سے کہنے لگے  :اپنے اراده سے منصرف ہو جائيے! آپ کہاں جارہے ہيں ! امام عليہ السالم نے انکار کيا
اور دونونفريق اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے يہاں تک کہ انھوں نے تازيانہ بلندکر ليا ليکن امام عليہ السالم اپنی راه پر
گامزن رہے۔ جب امام عليہ السالم کو ان لوگوں نے جاتے ہوئے ديکھاتوبلند آوازميں پکارکر کہا  :اے حسين !کيا تم ﷲ سے
نہيں ڈرتے جو جماعت سے نکل کر اس امت کے درميان
تفرقہ اندازی کررہے ہو ! ان لوگوں کی باتيں سن کر امام عليہ السالم نے قران مجيد کی اس آيت کی تالوت فرمائی  :لِ ْی
ےئُوْ نَ ِم ﱠما اَ ْع َم ُل َواَنَا بَ ِری ئْ ِم ﱠما تَ ْع َملُوْ نَ '' ) (١و)(٢
َع َملِ ْی َولَ ُک ْم َع َملُ ُک ْم اَ ْنتُ ْم بَ ِر ْ
اگر وه تم کو جھٹالئيں تو تم کہہ دو کہ ہمارا عمل ہمارے لئے اور تمہاری کارستانی تمہارے لئے ہے ،جو کچھ ميں کرتا ہوں
اس کے تم ذمہ دار نہيں اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ميں بری ہوں۔
عبدﷲ بن جعفر کاخط
چوتھے امام حضرت علی بن حسين بن علی )عليہم السالم (کا بيان ہے کہ جب ہم مکہ سے نکل رہے تھے تو عبدﷲ بن
جعفربن ابيطالب) (٣نے ايک خط لکھ کر اپنے دونوں فرزندوں عون و محمد )(٤کے ہمراه روانہ کيا جس کی عبارت يہ ہے:
..............
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١۔ سوره ٔيونس ٤١
٢۔ طبری ،ج ،٥ص ،٣٨٥ابو مخنف کا بيان ہے کہ حارث بن کعب والبی نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے مجھ سے يہ روايت بيان
کی ہے ۔
٣۔ آپ جنگ جمل ميں امير المومنين کے لشکر ميں تھے اور عائشہ کو مدينہ پہنچانے ميں آپ نے آنحضرت کی مدد فرمائی تھی ۔)
طبری ،ج ،٤ص(٥١٠آپ کی ذات وه ہے جس سے حضرت امير المومنين کوفہ مينمشوره کيا کرتے تھے۔ آ پ ہی نے حضرت کو
مشوره ديا تھا کہ محمد بن ابی بکر جو آپ کے مادری بھائی بھی تھے ،کو مصر کا والی بناديجئے۔ )طبری ،ج ،٤ص (٥٥٤آپ جنگ
صفين ميں بھی حضرت علی عليہ السالم کے ہمراه تھے اور آپ کے حق ميں بﮍھ بﮍھ کر حملہ کررہے تھے۔ ) طبری ،ج ، ٥ص
(١٤٨بنی اميہ کے خالف امام حسن عليہ السالم کے قيام ميں بھی آپ ان کے مدد گار تھے ) طبری ،ج،٥ص  (١٦٠اور جب صلح کے
بعد سب مدينہ لوٹنے لگے تو دونوں اماموں کے ہمراه آپ بھی مدينہ لوٹ گئے۔ ) طبری ،ج ، ٥ص  (١٦٥آپ کے دونوں فرزند عون و
ّ
محمد امام حسين عليہ السالم کے ہمراه تھے۔ جب آپ تک ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمايا :
''وﷲ لو شھدتہ ٔ ،ال حببت ّاال
أفارقہ حتی أقتل معہ'' خداکی قسم اگر ميں موجود ہوتا تو واقعا ً مجھے يہ محبوب تھا کہ ميں ان سے جدا نہ ہوں يہاں تک کہ ان کے
ہمراه قتل ہوجاؤں۔ ) طبری ج ، ٥ص ( ٤٦٦
٤۔يہ دونوں امام حسين عليہ السالم کے ہمراه کربالمينجام شہادت نوش فرماکرسرفراز ہوئے۔ طبری کے بيان کے مطابق عون کی ماں
جمانہ بنت مسيب بن نجبہ بن فزاری ہيں) مسيب بن نجبہ توابين کے زعماء مينشمار ہوتے ہيں ( اور محمد کی مانخو صاء بنت خصفہ
بنت ثقيف ہيں جو قبيلہ بکربن وائل سے متعلق ہيں ۔

'' امابعد  ،فانّی ٔاسألک با ّ ل ّما انصرفت حين تنظر فی کتابی فانّی مشفق عليک من الوجہ الذی تتوجہ لہ أن يکون فيہ ھالکک
طفی نور االرض فانک علم المھتدين ورجاء المؤمنين ،فال تعجل بالسير فانّی فی أثر
واستئصال اھل بيتک  ،أن ھلکت اليوم ٔ
الکتاب؛ والسالم ''
اما بعد  :جب آپ کی نگاه ميرے خط پر پﮍے تو ميری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اراده سے منصرف ہو جائيے
؛کيو نکہ آپ نے جس طرف کا رخ کيا ہے مجھے خوف ہے کہ اس ميں آپ کی ہال کت اور آپ کے خاندان کی اسيری ہے
اور اگر آپ دنيا سے گذرگئے تو زمين کا نور خاموش ہو جا ئے گا؛ کيونکہ آپ ہدايت يافتہ افراد کے پر چمدار اور مو منين
کی اميد ہيں؛ ل ٰہذا آپ سفر ميں جلدی نہ کريں۔ ميں اس خط کے پہنچتے پہنچتے آپ کی خدمت ميں شر فياب ہو رہا ہوں۔
والسالم
عبد ﷲ بن جعفر اس خط کے فوراًبعد عمرو بن سعيد بن عاص کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کرتے ہو ئے کہا  :حسين )
عليہ السالم( کو ايک خط لکھو جس ميں تم ان کے امن وامان کا تذکره کرو  ،اس ميں ان سے نيکی اور صلہ رحم کی تمنا
وآرزو کرو اور اطمينان دال ؤ ،ان سے پلٹنے کی درخواست کرو ،شائد وه تمہاری باتوں سے مطمئن ہو کر پلٹ آئيں اور اس
خط کو اپنے بھائی ٰ
يح بن سعيد کے ہمراه روانہ کرو؛ کيو نکہ وه زياده سزاوار ہے کہ اس سے وه مطمئن ہوں اور ان کو يقين
ہو جا ئے کہ تم اپنے قصد ميں مصمم ہو۔عمر وبن سعيد نے عبد ﷲ بن جعفر کو جواب ديتے ہو ئے کہا  :تم جو چا ہتے ہو
لکھ کر ميرے پاس لے آؤ ميں اس پر مہر لگا دوں گا ،بنابر يں عبد ﷲ بن جعفر نے اس طرح نامہ لکھا :
بسم ﷲ الر حمن الر حيم ،يہ خط عمر وبن سعيد کی جانب سے حسين بن علی کے نام ہے ۔
اما بعد  :ميں خدا وند متعال سے در خواست کر تا ہوں کہ آپ کو ان چيزوں سے منصرف کر دے جس ميں آپ کا رنج و
مالل ہے اور جس ميں آپ کی ہدايت ہے اس طرف آپ کو سر فراز کرے ۔مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے عراق کا رخ کيا
ہے ۔
خداوند عالم آپ کو حکومت کی کشمکش او رمخالفت سے محفو ظ رکھے؛ کيونکہ مجھے خوف ہے کہ اس ميں آپ کی
ہالکت ہے۔ ميں آپ کی طرف عبدﷲ بن جعفر اور ٰ
يحبن سعيد کوروانہ کررہا ہوں ؛آپ ان دونوں کے ہمراه ميرے پاس
تشريف لے آئيے کيونکہ ميرے پاس آپ کے لئے امان  ،صلہ رحم  ،نيکی اورخانہ خداکے پاس بہترين جائيگاه ہے۔ مينخداوند
عالم کو اس سلسلے ميں گواه  ،کفيل  ،ناظر اور وکيل قر ار ديتاہوں ۔ والسالم
خط لکھ کر آپ اسے عمر و بن سعيد کے پاس لے کر آئے اور اس سے کہا :اس پر مہر لگاؤ تواس نے فوراًاس پر اپنی مہر
لگادی اور اس خط کو لے کرعبدﷲ بن جعفر اور ٰ
يح امام عليہ السالم کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ کی خدمت
ميں ٰ
يح بن سعيدنے خط پﮍھا تو امام حسين عليہ السالم نے عمر و بن سعيد کو خط کا جواب اس طرح لکھا:
بسم ّ
ﷲ الرحمن الرحيم
ٰ
امابعد ،فانہ لم يشاقق ﷲ ورسولہ من دعاالی ّ
الی االمان والب ّرو
ﷲ ع ﱠزو ج ﱠل وعمل صالحاًو قال أنّنی من المسلمين؛وقد دعوت ٰ
ٰ
الصلة فخيراالمان امان ﷲ ولن يؤ ّمن ٰ ّ
ﷲ يوم القيامةمن لم يخفہ فی الدنيا ،فنسأل ّ
ﷲ مخافة فی الدنياتوجب لنا أمانہ يو م القيامة فان
کنت نويت بالکتاب صلتی و برّی فجُزيتَ خيراًفی الدنياواآلخرة۔ والسالم
بسم ّ
ﷲ الرحمن الرحيم  ،امابعد،ہر وه شخص جو لوگوں کو خدائے ع ّزو ج ّل کی طرف دعوت ديتاہے اور عمل صالح انجام
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ديتاہے اور کہتا ہے کہ ميں مسلمان ہونتو وه خدااور رسول کی مخالفت نہيں کرتا ہے اور تم نے جو مجھے امان  ،نيکی اور
صلہ رحم کی دعوت دی ہے تو جان لو کہ بہترين امان خداوندمتعال کی امان ہے اور قيامت ميں وه شخص ﷲ کی امان ميں
نہيں ہے جو دنيا مينا سے نہيں ڈرتا ۔ميں دنياميں خدا سے اس خوف کی درخواست کرتا ہونجو آخرت ميں قيامت کے دن
ہمارے لئے اما ن کا باعث ہو۔اب اگر تم نے اپنے خط کے ذريعہ مير ے ساتھ صلہ رحم اور نيکی کی نيت کی ہے تو تم کو
دنياوآخر ت ميناس کی جزا ملے گی۔
وه دونوں امام عليہ السالم کا جواب لے کرعمرو بن سعيد کے پاس آئے اور کہنے لگے :ہم دونوں نے تمہارے خط کو ان
کے سامنے پﮍھا اور اس سلسلے ميں بﮍی کو شش بھی کی ليکن اس سلسلہ ميں ان کا عذر يہ تھا کہ وه فر ما رہے تھے '':
ﷲ صلّی ٰ ّ
انّی رأيت رؤيا ً فيھارسول ٰ ّ
ﷲ عليہ ) وآلہ ( وسلم وأُ ُ
ض لہ ،عل ّی کان أ ٰ
ول''
مرت فيھا بأ ٍ
مرأنا ما ٍ
ميں نے ايک ملکو تی خواب ديکھا ہے جس ميں رسو ل خدا صلی ﷲ عليہ ) وآلہ ( وسلم موجو د تھے۔ اس خوا ب مينآپ نے
اولی ہے۔
مجھ کو ايک چيز کا حکم ديا گيا ہے۔ميں اس پر ضرور عمل کروں گا اور يہ مجھ پر سب سے زياده ٰ
ً
جب ان دونوں نے امام عليہ السالم سے پوچھا کہ وه خواب کيا تھا ؟تو آپ نے فر مايا  '':ما حدثت بھا أحدا وما أنا مح ّد ث بھا
حتی ألقی ربﱢی'') (١اور )(٢ميں يہ خواب کسی سے بيان نہيں کرسکتا اور نہ ہی ميں يہ خواب کسی سے بيان کرنے واال ہوں
يہاں تک کہ اپنے رب سے مال قات کر لوں۔
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ حارث بن کعب والبی نے علی بن الحسين )عليہما السالم ( کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری
،ج،٥ص(٣٨٨
٢۔امام عليہ السالم يہ مناسب نہيں ديکھ رہے تھے کہ اپنے سفر کے رازسے سب کو آشنا کر تے کيو نکہ انسان جوکچھ جا نتا ہے وه
سب بيان نہيں کر ديتا ہے خصوصا ً جبکہ انسان ظرف و جودکے لحاظ سے مختلف و متفاوت ہوناور امام عليہ السالم پر واجب ہے کہ ہر
شخص کو اس کے وجود کی وسعت اور معرفت کی گنجا ئش کے اعتبار سے آشنائی بہم پہنچائيں ،اسی لئے امام عليہ السالم نے ان
ﷲ و لن يؤمن ٰ ّ
ﷲ وعمل صالحا ً ...وخير اال مان أمان ٰ ّ
لوگوں کو ايک واقعی جو اب ديديا کہ'' لم يشا قق ﷲ ورسولہ من دعا الی ٰ ّ
ﷲ يوم
القيامةمن لم يخفہ فی الدنيا فنسأل ٰ ّ
ﷲ مخافةفی الدنيا تو جب لنا أما نہ يوم القيامہ ''
اور جب وه لوگ اس جواب سے قانع نہ ہو ئے تو امام عليہ السالم نے کہہ دياکہ آپ کو ايک ايسے خواب ميں حکم ديا گيا ہے جس ميں
خود رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم موجود تھے کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھيں؛ ليکن آپ نے اس خواب کو بيان نہيں کيا اور يہ
کہہ کربات تمام کردی  '' :وما أنا محدث لھا حتی ألقی ربی ''
شايد يہيں پرا حمد بن اعثم کوفی متوفی  ٣١٠ھ نے امام عليہ السالم کے اس خواب کا تذکر ه کر ديا ہے جو آپ نے اپنے جد کی قبر پر
مد ينہ ميں ديکھا تھا ليکن يہ کيسے معلوم کہ يہ خواب وہی ہے ؟ جب امام عليہ السالم نے فرمايا کہ يہ خواب خدا کی مال قات سے قبل
مينکسی سے بھی بيان نہيں کروں گا يعنی يہ وہی بات ہے جس کا ميں نے عہد کيا ہے ۔ وﷲ اعلم بہ  ،ﷲ اس سے بہتر آگاه ہے۔

واقعہ کربال
ٔ

راستہ کی منزليں
* پہلی منزل :تنعيم
* دوسری منزل  :صفاح
*تيسری منزل  :حاجر
منزل:چشمہ آب
* چوتھی
ٔ
* پانچويں منزل  :خزيميہ
* زہير بن قين کا امام عليہ السالم سے ملحق ہونا
* ايک اور نامہ
* چھٹی منزل :زرود
* ساتويں منزل :ثعلبيہ
* آٹھويں منزل:زبالہ
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* نوينمنزل  :درّه عقبہ
* دسويں منزل  :شراف
* گيارہويں منزل  :ذو حسم
* بارہويں منزل  :البيضہ
* تيرہويں منزل  :عذيب الھجانات
* چودہويں منزل  :قصر بنی مقاتل
* قربان گاه عشق نينوا
راستہ کی چوده )(١٤منزليں
پہلی منزل :تنعيم )(١
امام حسين عليہ السالم نے اپنے سفرکو جاری رکھااورراستہ مينآپ کا گذرايک ايسی جگہ سے ہوا جسے تنعيم کہتے ہيں۔
وہاں آپ کی مالقات ايک قافلہ سے ہوئی جسے بحير بن ريسان حمير ی )(٢نے يزيد بن معاويہ کی طرف روانہ کيا تھا۔ يہ
شخص يمن ميں يزيد کاکار گزار تھا۔ اس قافلہ کے ہمراه الورس) (٣اور بہت سارے شاہانہ لباس تھے جسے عامل يمن نے
يزيد کے پاس روانہ کيا تھا۔امام عليہ السالم نے اس کا روان کے سارے بار کو اپنی گرفت ميں لے ليا اور قافلہ والوں سے
فرمايا  '':ال أکر ھکم من أحب أن يمضی معنا الی العراق أوفينا کراء ه وأحسنا صحبتہ ،ومن أحب أن يفارقنا من مکاننا ھذا
علی قدر ماقطع من االرض''
أعطيناه من الکراء ٰ
..............
١۔يہ مکہ سے دوفرسخ پر ايک جگہ ہے جيساکی معجم البلدان ج،٢ص٤١٦پر مرقوم ہے ۔ مکہ کے داہنی جانب ايک پہاڑہے جسے
تنعيم کہتے ہيناور شمالی حصہ ميں ايک دوسراپہاڑہے جسے ''ناعم ''کہتے ہيناو راس وادی کو ''نعيمان''کہتے ہيں۔وہانپر ايک مسجد
موجود ہے جو قر يب ترين ميقات اورحرم سے نزديک ترين احرام سے باہر آنے کی جگہ ہے آج کل يہ جگہ مکہ کے مرکزی عالقہ
سے  ٦کيلو ميٹر کے فاصلہ پر ہے جس کا مطلب يہ ہو ا کہ ايک فرسخ ہے نہ کہ دو فرسخ ۔ اس وقت شہر سے لے کر يہاں تک پورا
ايک متصل اور وسيع عالقہ ہے جو مدينہ يا جده سے مکہ آنا چاہتا ہے اسے ادھر ہی سے ہو کر گذرنا پﮍتا ہے۔
٢۔گويايہ وہی شخص ہے جو علم نجوم ميں صاحب نظر تھاکيونکہ اس نے عبدﷲ بن مطيع کو بتايا تھا کہ جب ابن زبير قيام کرے گا تو
وه کوفہ کاوالی بنے گا۔) طبری ،ج ،٦ص  (٩طاوؤ س يمانی جو بہت معروف ہيں اس شخص کے آقا تھے۔طاوؤ س يمانی نے مکہ ميں
١٠٥ھ ميں وفات پائی۔) طبری ،ج ،٦ص(٢٩
٣۔ الورس؛ يہ خاص قسم کی گھاس ہے جو تل کی طرح ہوتی ہے اور رنگ ريزی کے کام آتی ہے اور اس سے زعفران بھی بنايا جاتا
ہے۔ يہ گھاس يمن کے عالوه کہيں بھی نہيں ملتی ہے۔
ممکن ہے کہ بادی النظر فکر ميں کسی کو امام عليہ السالم کا يہ فعل العياذبا نا مناسب لگے کہ آپ نے درميان سے قافلہ
کے بار کو اپنی گرفت ميں کيوں ليا؟ يہ تو غصب ہے ليکن وه افراد جو تاريخ کی ابجد خوانی سے بھی واقف ہوں گے وه بالکل اس کے
برعکس فيصلہ کريں گے۔ ہمارے عقيده کے مطابق تو امام عليہ السالم کا کام غلط ہوہی نہيں سکتا ،انھوں نے جو کيا وہی حق ہے
ليکن ايک غير کے لئے تا ريخ کی ورق گردانی کافی ہوگی اور جب وه تاريخ کے اوراق ميں امام حسن عليہ ا لسالم کی صلح کے
شرائط پر نگاه ڈالے گا تو ظاہری اعتبار سے بھی يزيد کا تخت حکومت پر براجمان ہونا غلط ثابت ہوگا اور وه ايک باغی شمار کيا
جائے گا جس نے مسلمانوں کے بيت المال کو غصب کياہے اور امام حسين عليہ السالم امت مسلمہ کے خليفہ قرار پائيں گے جن کی
ذمہ داری يہ ہے کہ وه اپنی ہر ممکن کوشش صرف کرکے اس غاصب و باغی تک اموال مسلمين پہنچنے سے مانع ہونپس يمن کے
اس قافلہ کو روک کر اموال کو اپنی گرفت ميں لينا امام عليہ السالم کا اولين فريضہ تھا لہٰ ذا ہم مالحظہ کرتے ہيں کہ امام عليہ السالم
نے قافلہ والوں سے بﮍی دلنشين گفتگو کی جب کہ ظالم وجابر حکومت کی نگاه مينايسے افراد الئق گردن زدنی يا قابل قيد و بندہوتے
ہيں۔)مترجم(

ميں تم لوگوں پر کوئی زبر دستی نہيں کرتا ليکن تم ميں جو يہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ عراق چلے تو ہم اس کو کرايہ سفر
بھی ديں گے اور اس کی ہمراہی کو خوش آمديد بھی کہيں گے اور جو ہم سے يہيں سے جدا ہونا چاہتا ہے اسے بھی ہم اتنا
کرايہ سفر دے ديں گے کہ وه اپنے وطن تک پہنچ جائے ۔
امام عليہ السالم کی اس دلنشين گفتار کے بعد جو بھی اس قافلہ نور سے جدا ہوا اسے امام عليہ السالم نے اس کا حق دے ديا
اور جس نے رکنا چاہا اسے کرايہ دينے کے عالوه اما م عليہ السالم نے لباس بھی عطا کيا۔)(١
دوسری منزل  :الصفاح )(٢
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عبدﷲ بن سليم اسدی اور مذری بن مشمعل اسدی کا بيان ہے کہ پہلی منزل سے چلنے کے بعدہم لوگ امام حسين عليہ السالم
کے قافلہ کے ہمراه دوسری منزل پر پہنچے جسے '' الصفاح '' کہتے ہيں اور وہانہماری مالقات فرزدق بن غالب ) (٣شاعر
سے ہوئی۔ وه حسين عليہ السالم کے پاس آئے اور کہا :خدا وند متعال آپ کی حاجت کو پورا کرے اور آ پ کی تمنا و آرزو
کو منزل مراد تک پہنچائے ۔
..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے حارث بن کعب والبی نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری،ج ،٥ص
(٣٨٥
٢۔يہ جگہ حنين اور انصاب الحرم کے درميان ہے جو بہت آ سانی سے مکہ ميں داخل ہونے کا راستہ ہے ۔
٣۔ اس شخص کا نام ھمام بن غالب بن صعصہ ہے۔ ان کے دونوں چچا'' ذھيل'' اور ''زحاف ''بصره ميں زياد بن سميہ کے ديوان ميں
دو دو ہزار بخشش ليا کرتے تھے ۔انھوں نے بنی نہشل اور فقيم کی ہجو ميں اشعار کہے تو ان دونوں نے زياد سے جا کر ان کی
شکايت کی ۔جب اس نے فرزدق کو طلب کيا تويہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد نوبت يہ آ گئی جب زياد بصره آتا تھا تو فرزدق
کوفہ آجاتے تھے اور جب وه کوفہ آتا تھا تو فرزدق بصره روانہ ہوجاتے تھے۔ واضح رہے کہ زياد  ٦مہينہ بصره رہتا تھااور  ٦مہينہ
کوفہ کے امور سنبھالتا تھا۔ اس کے بعد يہ حجاز چلے گئے اور وہيں مکہ ومدينہ ميں رہنے لگے۔اس طرح زياد کی شرارتوں سے بچ
کر سعيد بن عاص کی پناه ميں رہنے لگے يہاں تک کہ زياد ہالک ہوگيا) طبری ،ج ،٥ص (٢٥٠ ،٢٤٢تو انھوں نے اس کی ہجو ميں
مرثيہ کہا :
ئ امن آ ل سفيان کافراً ککسری علی عدوانہ أو کقيصراً )طبری ،ج،٥ص (٢٩٠ميں نے آل سفيان کے ايک مرد پر گريہ کيا جو
بکيت امر ً
کافر تھا جيسے قيصر و کسری اپنے دشمن پر روتے ہيں۔
ابن زياد کی ہالکت کے بعد يہ دوباره بصره پلٹ گئے اور وہيں رہنے لگے۔ ٦٠ھمينيہ اپنی ماں کے ہمراه حج پر آ رہے تھے جب ان کی
امام حسين عليہ السالم سے مالقات ہوئی شايد اسی لئے حسين عليہ السالم کے ہمراه کربال ميں حاضری نہ دے سکے۔ )طبری ،ج،٥
ص  (٣٨٦انھوں نے حجاج کے لئے بھی شعر کہے ہيں ۔)طبری ،ج،٦ص ٣٨٠و  (٩٣٩٤سليمان بن عبدالملک کے محل ميں بھی ان
کی آمد ورفت تھی۔ )طبری ،ج ،٥ص ١٠٢(٥٤٨ھ تک يہ شاعر زنده رہے۔) طبری ،ج ،٥ص  (٢٥٠ ، ٢٤٢بنی نہشل کی ہجو ميں جب
انھوں نے اشعار کہے تھے تو يہ جوان تھے بلکہ ايک نوجوان اعرابی تھے جو ديہات سے آئے تھے۔ )طبری ،ج ، ٥ص  (٢٤٢ايسی
صورت ميں امام عليہ السالم سے مالقات کے وقت ان کی عمر ٣٠سال سے کم تھی۔

ےن لنا نبأ الناس خلفک'' تم جس شہر اور جہانکے لوگوں کو اپنے پيچھے چھوڑ کر آئے
امام عليہ السالم نے اس سے کہا '' :ب ّ
ہو ان کی خبريں ہمارے لئے بيان کرو ۔فرزدق نے کہا  :آ پ نے واقف کار شخص سے سوال کيا ہے تو سنئے  '':قلوب الناس
معک ''لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہيں'' و سيوفھم مع بنی اميہ'' اور ان کی تلواريں بنی اميہ کے ساتھ ہيں'' والقضاء ينزل من
ّ
''وﷲ يفعل ما يشائ'' اور ﷲ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
السمائ'' ليکن فيصلہ و قضا تو خدا وند عالم کی طرف سے ہے
امام حسين عليہ السالم نے ان سے کہا  :تم نے سچ کہا ،ﷲ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے ؛ہمارے رب کی روزانہ اپنی ايک
خاص شان ہے ل ٰہذا اگر اس کا فيصلہ ايسا ہوا جو ہميں محبوب ہے تو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کريں گے اور شکر
کی ادائيگی ميں وه ہمارا مدد گا ر ہے اور اگرفيصلہ ال ٰہی ہماری اميدوں کے درميان حائل ہوگيا تب بھی اس شخص کے لئے
ٰ
تقوی ہے۔ يہ کہہ کر
کچھ نہيں ہے جس کی نيت حق اور جس کی سرشت
امام عليہ السالم نے اپنی سواری کو حرکت دی تو انھوں نے امام کو سالم کيا اور دونوں جدا ہوگئے۔ )(١و)(٢
جب عبيدﷲ بن زياد کو خبر ملی کہ امام حسين عليہ السالم مکہ سے عراق کی طرف آرہے ہيں تو اس نے اپنی پولس کے
سربراه حصين بن تميم تميمی کو روانہ کيا۔ اس نے مقام قادسيہ ميں آکر پﮍاؤ ڈاال اور قادسيہ ) (٣و خفا ن) (٤کے درميان
اپنی فوج کو منظم کيا اسی طرح قادسيہ اور قطقطانہ ) (٥اورلعلع کے درميان اپنی فوج کو منظم کرکے کمين ميں لگاديا۔)(٦
..............
١۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ ابی جناب نے عدی بن حرملہ سے اور اس نے عبدﷲ بن سليم سے يہ روايت نقل کی ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص
 (٣٨٦يہ بيان اس بيان سے ميل نہينکھاتا جو ان دونوں سے عنقريب بيان ہو گا کہ يہ دو نونکہتے ہيں کہ ہم لوگ مقام '' زرود ميں
امام عليہ السالم سے ملحق ہوئے اور يہ منزل صفاح کے بعد کوفہ کے راستہ ميں چندمنازل کے بعد ہے مگر يہ کہا جائے کہ ان کے
قول''اقبلنا حتی انتھينا ''کا مطلب يہ ہوکہ ہم لوگ کوفہ سے روانہ ہوکر صفاح تک پہنچے جو مکہ ميں داخل ہونے کا راستہ ہے پھر
مناسک حج انجام دينے کے بعد منزل زرود ميں امام عليہ السالم سے دوباره ملحق ہوگئے ۔
٢۔طبری نے کہا  :ہشام نے عوانہ بن حکم کے حوالے سے ،اس نے لبطہ بن فرزدق بن غالب سے اور اس نے اپنے باپ سے نقل کيا
ہے کہ اس کے باپ نے کہا  :ميں نے ٦٠ھ ميں حج انجام ديا اور ايام حج ميں حرم ميں داخل ہو ا تو ديکھا حسين بن علی مکہ سے
نکل رہے ہيں ميں ان کے پاس آيا اورعرض کی :بأبی أنت و أمی يا بن رسول ٰ ّ
ﷲ! ما اعجلک عن الحج؟ فرزند رسول خدا ميرے ماں باپ
آپ پر قربان ہوجائيں !آپ کو اتنی بھی کيا جلدی تھی کہ آپ حج چھوڑ کر جارہے ہيں ؟ امام عليہ السالم نے جواب ديا  :لو لم أعجل ٔالْ
خذت اگر ميں جلدی نہ کرتا تو پکﮍ ليا جاتا ۔ فرزدق کہتا ہے کہ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا ممن أنت ؟تم کہاں کے رہنے والے ہو ؟ تو
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ميں نے جواب ديا  :ميں عراق کا رہنے واال ايک شخص ہوں؛ خدا کی قسم !اس سے زياده انھوں نے ميرے بارے مينتفتيش نہيں کی ؛
بس اتنا فرمايا  :جن لوگوں کو تم اپنے پيچھے چھوڑ کر آئے ہو مجھے ان کی خبر بتاؤ تو ميں نے کہا :انکے قلوب آپ کے ساتھ ہيں
اور تلواريں بنی اميہ کے ہمراه ہيں اور قضاء ﷲ کے ہاتھ ميں ہے۔آپ نے مجھ سے فرمايا  :تم نے سچ کہا! پھر ميں نے نذر اور
مناسک حج کے سلسلہ ميں کچھ سواالت کئے تو آپ نے اس کے جواب سے مجھے بہره مند فرمايا۔) طبری ،ج ،٥ص (٣٨٦
٣۔قادسيہ او ر کوفہ کے درميان  ١٥فرسخ کی مسافت ہے اور اس کے وعذيب کے درميان ٤ميل کا فاصلہ ہے اور اسے ديوانيہ کہتے
ہيں۔ حجاز کے ديہات کی طرف يہ)قادسيہ( عراق کا سب سے پہال بﮍاشہر ہے۔ اسی جگہ پر عراق کی سب سے پہلی جنگ بنام جنگ
قادسيہ سعد بن ابی وقاص کی قيادت ميں ہوئی ہے ۔
٤۔ يہ ايک قريہ ہے جو کوفہ سے نزديک ہے جہاں بنی عباس کا ايک پانی کاچشمہ ہے جيسا کہ معجم البلدان ،ج  ، ٣ص ٤٥١پر
موجود ہے ۔
٥۔ قطقطانہ  ،رہيمہ سے کوفہ کی طرف تقريبا ً ٢٠ميل کے فاصلہ پرہے۔ ) طبری ،ج ، ٧ص  (١٢٥يعقوبی کا بيان ہے  :جب امام عليہ
السالم کومسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ قطقطانہ ميں تھے۔ ) طبری ،ج ،٢ص (٢٣٠
٦۔ابو مخنف کا بيان ہے  :مجھ سے يونس بن ابی اسحاق سبيعی نے اس کی روايت کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص(٣٩٤

تيسری منزل  :حاجر )(١
اس کے بعد امام حسين عليہ السالم اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوتے ہوئے حاجر بطن رمہ ) (٢تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر
آپ نے قيس بن مسہر صيداوی کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کيا اور ان کے ہمراه اہل کوفہ کے نام ايک خط لکھا :
ﷲ الرحمن الرحيم ! من الحسين بن علی الی اخوانہ من المومنين و المسلمين ،سالم عليکم  :فانّی أحمد اليکم ٰ ّ
''بسم ّ
ﷲ الذی ال الہ
ﷲٰ
اال ھو  ،أما بعد  ،فان کتاب مسلم بن عقيل جاء ن يخبرن فيہ بحسن رٔايکم و اجتماع ملئکم علی نصرنا و الطلب بحقنا فسألت ّ
أن يحسن لنا الصنع وأن يثيبکم علی ذالک أعظم االجر  ،وقدشخصت من مکة يوم الثالثاء لثمان مضين من ذی الحجہ يوم
التروےة فاذا قدم عليکم رسول فا کمشوا ٔامرکم و ج ّد وا ،فان قادم عليکم فأيام ٰھذه ،ان شاء ٰ ّ
ﷲ؛ والسالم عليکم ورحمة ّ
ﷲ وبرکا
تہ ''
ّ
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ! يہ خط حسين بن علی کی جانب سے اپنے مومنين و مسلمين بھائيوں کے نام ،سالم عليکم  ،ميں اس
خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے عالوه کوئی معبود نہيں۔امابعد  ،حقيقت يہ ہے کہ مسلم بن عقيل کا خط مجھ تک آچکا
ہے ،اس خط ميں انھوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تم لوگوں کی رائے اچھی ہے اور تمہارے بزرگوں نے اس پر اتفاق کيا
ہے کہ وه ہماری مدد کريں گے اور ہمارے حق کو ہمارے دشمنوں سے واپس لے ليں گے تو ميں خدا سے سوال کرتا ہوں
کہ وه ہمارے لئے اچھی راه قرار دے اور اس کے ثواب ميں تم لوگوں کو اجرعظيم سے نوازے ۔
..............
 ١۔حاجرنجد کی بلند وادی کو کہتے ہيں۔
٢۔ بطن رمہ وه جگہ ہے جہاں اہل کو فہ و بصره اس وقت يکجا ہوتے تھے جب وه مدينہ جانے کا اراده کرتے تھے جيسا کہ معجم
البلدان ،ج ،٤ص ،٢٩٠اور تاج العروس ،ج ،٣ص١٣٩پر مرقوم ہے۔

اس سے تم لوگ آگاه رہوکہ ميں بروز سہ شنبہ  ٨ذی الحجہ يوم الترويہ مکہ سے نکل چکا ہوں لہذا جب ميرا نامہ بر تم
لوگوں تک پہنچے تو جو کام تم کو کرنا چاہئيے اس کی تدبير ميں لگ جاؤ اور اس مسئلہ ميں بھر پور کوشش کرو کيونکہ
ميں انشا ء ﷲ انہی چند دنوں ميں تم تک پہنچنے واال ہوں ۔ والسالم عليکم ورحمة ﷲ وبرکاتہ
امام حسين عليہ السالم کا يہ خط لے کر قيس بن مسہر صيداوی کوفہ کی طرف روانہ ہوگئے۔آپ جب قادسيہ پہنچے تو
حصين بن تميم نے آپ کو گرفتار کر کے عبيدﷲ بن زياد کے پاس بھيج ديا ۔
ابن زياد نے آپ سے کہا محل کی چھت پر جاؤ اور کذاب بن کذاب کو گالياں دو !
قيس بن مسہر شجاعت وشہا مت کے ساتھ محل کی چھت پر آئے اور کہا  '':أيھا الناس ! ان الحسين عليہ السالم بن علی خير
خلق ٰ ّ
ﷲ ابن فاطمہ بنت رسول ﷲ وأنا رسولہ اليکم وقد فارقتہ بالحاجر فأجيبوه ثم لعن عبيد ﷲ بن زياد وأباه واستغفر لعل ﱢی بن
أبی طالب '' اے لوگو ! حسين بن علی خلق خدا ميں بہتر ين مخلوق ہيں  ،آپ فرزند فاطمہ بنت رسول خدا ہيں اور ميں ان کا
نامہ بر ہوں ،ميں ان کو مقام حاجر ميں چھوڑ کر يہاں آيا ہوں ۔ تم لوگ ان کی عدالت خواه آواز پر لبيک کہنے کے لئے آماده
ہو جاؤ پھر آپ نے عبيد ﷲ اور اس کے باپ پر لعنت کی اور علی بن ابی طالب ) عليہما السالم ( کے لئے طلب مغفرت
کی۔عبيد ﷲ نے حکم ديا کہ انھيں محل کے اوپر سے نيچے پھينک ديا جائے ،چنانچہ ايسا ہی کيا گيا اور آپ کے جسم کو
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ٹکﮍے ٹکﮍے کرديا گيا۔اس طرح آپ شہيد ہو گئے ۔[ ﷲ آپ پر نزول رحمت فر مائے] )(١
چشمہ آب
چو تھی منزل :
ٔ
امام حسين عليہ السالم کا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا؛ راستے ميں آپ کا قافلہ عرب کے ايک پا نی کے چشمہ کے
پاس جا کر ٹھہرا۔ وہانعبد ﷲ بن مطيع عدوی بھی موجود تھے جو پا نی لينے کی غرض سے وہاں اترے تھے۔جيسے ہی عبد
ﷲ بن مطيع نے امام حسين عليہ السالم کو ديکھا ويسے ہی آپ کی خدمت ميں
..............
١۔ کتاب کے مقدمہ ميں شرح احوال موجود ہے۔

آکر کھﮍے ہو گئے اور عرض کی :فرزند رسول خدا ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں !کون سا سبب آپ کو يہاں تک لے آيا
؟
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  :اہل عراق نے خط لکھ کر مجھے اپنی طرف بال يا ہے۔عبد ﷲ بن مطيع نے آپ سے
عرض کيا :فرزند رسول ﷲ آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ اس راه ميں آپ اسالم کی ہتک حرمت نہ ہو نے ديں  ،ميں آپ کو
ﷲ کی قسم ديتا ہوں کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ) وآلہ( وسلم کی حرمت خطرے ميں نہ پﮍے ،خدا کے لئے عرب کی حرمت
خطرے ميں نہ ڈالئے۔خدا کی قسم! اگر حق کو بنی اميہ سے واپس لينا چاہيں گے تو وه آپ کو قتل کر ڈاليں گے اور اگر ان
لوگوں نے آپ کو قتل کرديا تو آپ کے بعد کسی کو نگا ه ميں نہيں ال ئيں گے ۔) (١خدا کی قسم! اسالم کی حرمت ،قريش کی
حرمت ہے اورعربوں کی حرمت خاک ميں مل جائے گی ،پس آپ ايسا نہ کريں اور کوفہ نہ جائيں اور بنی اميہ سے نہ
الجھيں!عبد ﷲ بن مطيع نے اپنے نظر يہ کو پيش کيا اور امام عليہ السالم اسے بغور سنتے رہے ليکن اپنے راستے پر چلتے
رہے۔
پانچو ينمنزل:خزيميہ)(٢
امام حسين عليہ السالم کا سفر اپنے مقصد کی طرف جاری تھا۔ چلتے چلتے پھر ايک منزل پررکے جو مقام '' زرود'' سے
پہلے تھی يہاں پر پانی موجود تھا (٣) ،اس جگہ کا نام خزيميہ ہے ۔
..............
١۔ امام کے عمل سے نہ تو اسالم کی بے حرمتی ہوئی نہ ہی رسول خدا  ،عرب اور قريش کی ہتک حرمت ہوئی بلکہ اسالم دشمن
عناصر کی کا رستا نيوں سے يہ سب کچھ ہوا ۔ابن مطيع نے اپنے اس جملہ ميں خطا کی ہے جو يہ کہہ ديا کہ ولئن قتلوک ال يھا بون
بعد ک احداابدا  .کيونکہ امام عليہ السالم کے بعد ان لوگوں کو جرأ ت ملی جو مکہ ومدينہ وکوفہ ميں اس سے پہلے اپنے ہاتھوں
مينچوڑياں پہنے بيٹھے تھے انھيں ميں سے خود ايک ابن مطيع بھی ہے جو ابن زبير کے زمانے ميں کوفہ کا والی بنا۔ اگر امام حسين
عليہ السالم نے قيام نہ کيا ہوتا تو بنی اميہ کے خال ف کسی ميں جرأ ت پيدا نہ ہوتی اور اسالم کو مٹا نے ميں وه جو چاہتے وہی کرتے
۔
٢۔يہ جگہ مقام زرود سے پہلے ہے اس کے بعدکاراستہ کوفہ جانے والوں کے لئے ہے جيسا کہ معجم البلدان ميں آيا ہے۔ يہ بھی کہا
گيا ہے اس کے اورثعلبيہ کے درميان ٣٢کيلوميٹرکا فاصلہ ہے۔ يہ درحقيقت ثعلبيہ کے بعدحجاج کی پہلی منزل ہے۔
٣۔ طبری ،ج،٥ص  ،٣٩٤ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے محمد بن قيس نے يہ روايت بيان کی ہے ۔شايد يہ قيس بن مسہر کے
فرزند ہيں ۔

زہير بن قين کا امام حسين عليہ السالم سے ملحق ہونا
قبيلہء بنی فنراره کے ايک مرد کا بيان ہے  :ہم زہير بن قين بجلی کے ہمراه تھے اور ہم اسی راستے پر چل رہے تھے جس
راستہ پر حسين ) عليہ السالم ( محو سفر تھے ليکن ہمارے لئے سب سے زياده نا پسند امر يہ تھا کہ ہم ان کے ہمراه ايک
ساتھ سفر کريں اور ايک منزل پر ٹھہريں ل ٰہذ ا زہير کے حکم کے مطا بق حسين جہاں ٹھہر تے تھے ہم وہاں سے آگے بﮍھ
جا تے اور وه جہاں پر آگے بﮍھتے ہم وہاں پﮍاؤ ڈال کر آرام کرتے تھے؛ ليکن راستے ميں ہم ايک ايسی منزل پر پہنچے کہ
چارو نا چار ہم کو بھی وہيں پر رکنا پﮍا جہاں پر امام حسين نے پﮍاؤ ڈاال تھا۔ امام حسين نے ايک طرف اپنا خيمہ لگا يا اور
ہم نے اس کے دوسری طرف ؛ ہم لوگ ابھی بيٹھے اپنے خيمے ميں کھا نا ہی کھا رہے تھے کہ يکايک حسين کا پيغام رساں
حاضر ہوا اور اس نے سالم کياپھر خيمہ ميں داخل ہوا اور کہا  :اے زہير بن قين ! ابو عبد ﷲ حسين بن علی نے مجھے
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تمہاری طرف بھيجا ہے تا کہ تم ان کے پاس چلو۔ اس جملہ کا اثر يہ ہوا کہ حيرت وتعجب سے جس انسان کے ہاتھ ميں جو
لقمہ تھا وه نيچے گر گيا؛ سکوت کا يہ عالم تھا کہ ايسا محسوس ہو تا تھا کہ ہم سب کے سروں پر طائر بيٹھے ہيں۔) (١زہير
بن قين کی زوجہ دلھم بنت عمر کہتی ہے کہ ميں نے زہير سے کہا  :فرزند رسول ﷲ تمہارے پاس پيغام بھيجے اور تم ان
کے پاس نہ جائو !سبحان ﷲ! اگر انھوں نے مجھے باليا ہوتاتو ميں ضرور جاتی اور ان کے گہر بار کالم کو ضرور سنتی،
پھر ميں نے کچھ نہ کہا ليکن زہير بن قين اٹھے اور امام عليہ السالم کی بارگاه ميں روانہ ہوگئے ۔ابھی کچھ دير نہ گزری
تھی کہ واپس آگئے ليکن اب تو بات ہی کچھ اور تھی؛ چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور چہره گالب کی طرح کھال
جارہاتھا۔
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سدّی نے بنی فزاره کے ايک جوان کے حوالے سے بيان کيا ہے کہ جب حجاج بن يوسف کے
زمانے ميں ہم لوگ زہير بن قيس بجلی کے مکان ميں چھپے تھے جہاں اہل شام داخل نہيں ہو تے تھے تو ميں نے فزاری سے پوچھا:
ذرا مجھ سے اس واقعہ کو بيان کرو جب تم لوگ حسين بن علی کے ہمراه ،سفر مينتھے تو اس نے يہ روايت بيان کی۔)طبری ،ج ،٥ص
 ،٣٩٦ارشاد ،ص  ،٢٢١خوارزمی ،ص(٣٢٥

اسی عالم ميں زہير نے اپنے ہمراہيوں سے کہا  :تم ميں سے جو ہمارے ساتھ آناچاہتا ہے آ جائے اور اگر نہيں تو اب اس
سے ميرا يہ آخری ديدار ہے۔اس کے بعداپنی بات آگے بﮍھاتے ہوئے زہير نے کہا  :ميں تم لوگوں سے ايک روايت بيان کرنا
چاہتا ہوں ،اسے غور سے سنو !ہم لوگ جب مقام '' بلنجر '' ) (١پر لﮍنے کے لئے گئے تو خداوندمتعال نے ہم لوگوں کو
دشمنوں پر کاميابی عطاکی اور بﮍی مقدار مينمال غنيمت بھی ہاتھ آيا۔اس وقت سلمان باہلی )(٢نے ہم لوگوں سے کہا  :کيا تم
لوگ اس بات پر خوش ہو کہ خدا وند عالم نے تم لوگوں کو فتح و ظفر سے نوازاہے اور کافی مقدار ميں مال غنيمت تمہارے
ہاتھوں لگاہے ؟ ہم لوگوں نے کہا  :ہاں کيوں نہيں!تواس نے ہم لوگوں سے کہا  :جب تم لوگ آل محمد ) صلی ﷲ عليہ وآلہ و
سلم ( کی جوانی ديکھو گے تو تمہاری ان کے ساتھ جنگ کی خوشی اس مال غنيمت ملنے کی خوشی سے زياده ہو گی
اورجہاں تک ميری بات ہے تو اب ميں تم لوگوں سے خدا حافظی کر تا ہوں۔
پھر زہير بن قين نے اپنی زوجہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا  :اب ميں تم کو طال ق دے رہا ہونتاکہ تم آزاد ہو جاؤ
اورگھروالوں کے پاس جا کر وہيں زندگی بسر کرو؛ کيونکہ مجھے يہ پسند نہيں ہے کہ ميری وجہ سے تمہيں کوئی نقصان
پہنچے۔ميں تمہارے لئے بہتری چاہتاہوں۔ )(٣و )(٤
..............
١۔ يہ تاتا ريوں ) يا خزريوں ( کا شہر ہے جو انہينکے دروازوں ميں سے ايک دروازے کے نزديک ہے ٣٣ھ عہد عثمان مينسلمان بن
ربيعہ باہلی کے ہاتھوں يہ جنگ فتح کی گئی جيسا کہ معجم البلدان ميں يہی موجود ہے ۔
٢۔ طبری ،ج ،٤ص  ٣٠٥پر ہے کہ سلمان فارسی اور ابو ہريره اس جنگ ميں لشکر کے ہمراه موجود تھے ۔يہ بيان ابن اثير کی الکامل
ميں ہے )ج ،٤ص (١٧پھريہ بيان ہے کہ جس شخصيت نے ان لوگوں سے يہ گفتگوکی وه سلمان فارسی ہيں نہ کہ باہلی۔ ابن اثير نے ا
پنی تاريخ الکامل فی التاريخ ميں اس بات کا اراده کيا ہے کہ تاريخ طبری کو کامل کريں لہٰ ذاوه اکثرو بيشتر اخبار ميں طبری سے ناقل
دکھائی ديتے ہيں۔شيخ مفيد نے ارشاد ميں اور فتال نے روضة الواعظين ميں ص ١٥٣پر  ،ابن نمانے مثير االحزان ميں ص ٢٣پر ،
خوارزمی نے اپنے مقتل ميں ج ،١ص ٢٢٥پر اور البکری نے معجم ج، ١ص ٣٧٦پر واضح طور سے اس بات کی صراحت کی ہے کہ
وه شخص جناب سلمان فارسی ہی تھے جنہوں نے يہ جملہ کہا تھا۔ اس بات کی تائيد طبری نے بھی کی ہے کيونکہ طبری کے بيان کے
مطابق جناب سلمان وہاں موجود تھے ؛ ليکن ظاہر يہ ہے کہ مدائن فتح ہونے کے بعد جناب سلمان فارسی وہيں کے گورنر رہے اور
وہيں اپنی وفات تک قيام پذير رہے اور کسی بھی جنگ کے لئے وہاں سے نہيں نکلے؛ بلکہ اس جنگ سے قبل عمر کے عہد حکومت
ميں آپ نے اس دنيا کو الوداع کہہ ديا تھا ۔
٣۔ ابو مخنف کا بيان ہے  :مجھ سے يہ خبر زہير بن قين کی زوجہ دلھم بنت عمر و نے بيان کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص ،٣٩٦االرشاد،
ص ( ٢٢١
٤۔ عنقريب يہ بات کربالميں زہير بن قين کے خطبے سے معلوم ہوجائے گی کہ اس سے قبل زہيراس بات پر معاويہ کی مذمت کيا کرتے
تھے کہ اس نے زياد کو کس طرح اپنے سے ملحق کرليا؛اسی طرح حجر بن عدی کے قتل پر بھی معاويہ سے ناراض تھے ۔

ايک اور نامہ بر
اسی جگہ سے امام حسين عليہ السالم نے عبدﷲ بن بقطر حميری )(١کو بعض راستوں سے مسلم بن عقيل )(٢کی طرف
روانہ کيا۔ سپاه اموی جو حصين بن تميم کے سربراہی ميں کوفہ کے قريب قادسيہ مينچھاؤنی ڈالے راہوں کو مسدود کئے تھی
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اور آمد و رفت پر سختی سے نظررکھے ہوئی تھی؛ اس نے عبدﷲ بن بقطر کوگرفتار کر کے عبيدﷲ بن زياد کے پاس بھيج
ديا۔ جب آپ عبيدﷲ کے پاس الئے گئے تو اس نے کہا  :محل کے اوپر جاؤ اور کذاب بن کذاب پر لعنت بھيجو پھر نيچے اتر
آؤ تاکہ ميں تمہارے سلسلے ميں اپنانظريہ قائم کرسکوں ۔يہ سن کر عبدﷲ بن بقطر محل کے اوپر گئے اور جب ديکھا کہ
لوگ تماشابين کھﮍے ہيں تو آپ نے فرمايا :
ّ
ّ
'' أيھاالناس انی رسول الحسين عليہ السالم بن فاطمہ بنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم لتنصروه و توازروه علی بن
مرجانة بن سميہ الدعی ! ''
اے لوگوميں حسين فرزند فاطمہ بنت رسولخدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا پيغام رساں ہوں تاکہ تم لوگ ان کی مدد و نصرت
کر سکو اور اس مرجانہ بن سميہ کے بچے جس کی پيدائش کا بستر معلوم نہيں ہے ،کے خالف ان کی پشت پناہی کرو ،يہ
سنتے ہی عبيدﷲ بن زيادنے حکم دياکہ انھيں چھت سے پھينک دياجائے۔ اس کے کارندوننے آپ کو محل کے اوپر سے
نيچے پھينک ديا؛جس کی وجہ سے آ پ کی ہڈيانٹوٹ گئيں؛ ليکن ابھی رمق حيات باقی تھی۔عبدالملک بن عميرلخمی )(٣آپ
کے پاس آ يا اور آپ کو ذبح کر کے شہيد کر ڈاال۔
..............
١۔ آپ کی ماں امام حسين عليہ السالم کی ديکھ بھال کياکرتی تھيں اسی لئے آپ کے بارے مينکہاجاتا ہے کہ آ پ حضرت امام حسين
عليہ السالم کے رضائی بھائی تھے۔طبری نے بقطر ہی لکھا ہے اسی طرح جزری نے الکامل ميں بھی بقطر ہی ذکر کيا ہے؛ ليکن
ہمارے بزرگوں نے) ی( کے ساتھ يعنی يقطر لکھاہے جيسا کہ سماوی نے ابصارالعين ،ص٥٢پر يہی لکھا ہے ۔
٢۔ ابومخنف کا بيان ہے  :مجھ سے يہ خبرابو علی انصاری نے بکر بن مصعب مزنی کے حوالے سے نقل کی ہے۔) طبری ،ج،٥
ص٣٩٨؛ارشاد ،ص ( ٢٢٠اس خبر کو انھوں نے قيس بن مسہر صيداوی کی خبرسے خلط ملط کرديا ہے ۔
٣۔ شعبی کے بعد اس نے کوفہ مينقضاوت کا عہده سنبھاال۔  ١٣٦ھ ميں وه ہالک ہوا ؛اس وقت اس کی عمر  ١٠٣سال تھی جيسا کہ
ميزان االعتدال ،ج  ،١ص  ، ١٥١اور تہذيب االسمائ ،ص ٣٠٩پر تحريرہے۔ عنقريب يہ بات آئے گی کہ منزل زبالہ پر صيداوی کی
شہادت کی خبر سے پہلے امام عليہ السالم کو ابن بقطر کی شہادت کی خبر ملی ہے؛ اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام عليہ السالم نے
قيس بن مسہر صيداوی سے پہلے يقطر کو روانہ کيا تھا ۔

واقعہ کربال
ٔ

چھٹی منزل :زرود )(١
عبدﷲ بن سليم اسدی اور مذری بن مشمعل سے روايت ہے کہ ان دونوں نے کہا :
جب ہم حج سے فارغ ہوگئے تو ہماری ساری کوشش يہی تھی کہ ہم کسی طرح حسين سے راستے ميں ملحق ہو جائيں تاکہ
ديکھينکہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؛ ل ٰہذا ہم لوگوں نے اپنے ناقوں کو سر پٹ دو ڑايا؛ يہاں تک کہ مقام زرود )(٢پر ہم ان
سے ملحق ہوگئے۔جب ہم لوگ ان کے قريب گئے تو ديکھا کوفہ کا رہنے واال ايک شخص عراق سے حجاز کی طرف روانہ
ہے ،جيسے ہی اس نے امام حسين عليہ السالم کو ديکھا اپنے راستے سے پلٹ گيا تاکہ آپ سے اس کی مالقات نہ ہو ليکن ا
مام عليہ السالم وہاں پر کھﮍ ے رہے گويا اس کے ديدار کے منتطر تھے ليکن جب ديکھا کہ وه مالقات کے لئے مائل نہيں
ہے تو اسے چھوڑ کر آگے بﮍھ گئے۔
ہم ميں سے ايک نے اپنے ساتھی سے کہا  :آؤ اس شخص کے پاس چليں اور اس سے پوچھيں اگر اس کے پاس کوفہ کی
خبر ہو گی تووه ہم کو اس سے مطلع کرے گا ؛يہ کہہ کر ہم لوگ چلے يہاں تک کہ اس تک پہنچ ہی گئے ،پہنچ کر ہم نے
کہا  :السالم عليک  ،تو اس نے جواب ديا :وعليکم السالم ورحمة ﷲ ۔
پھر ہم لوگوں نے پوچھا  :تم کس قبيلہ سے ہو ؟ اس شخص نے جواب ديا  :ہم قبيلہ بنی اسد سے ہيں ۔
ہم لوگوں نے کہا  :ہم لوگ بھی بنی اسد سے متعلق ہيں ؛تمہارا نام کيا ہے ؟
..............
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١۔يہ جگہ خزيميہ او رثعلبيہ کے درميان کوفہ کے راستے ميں ہے جيسا کہ معجم البلدان ،ج،٤ص ٣٢٧ميں يہی موجود ہے۔

٢۔ يہ خبر اس خبر سے منافات ر کھتی ہے جوابھی گذرچکی کہ يہ لوگ منزل صفاح پر مقام زرو د سے چند منزل قبل فر
زدق والے واقعے ميں موجود تھے کيونکہ اس خبر سے يہی ظاہر ہوتاہے بلکہ واضح ہے کہ يہ لوگ امام حسين عليہ السالم
سے زرود ميں ملحق ہوئے ہيں اور اس سے پہلے يہ لوگ امام کے ساتھ موجود نہينتھے بلکہ حج کی ادائيگی کے ساتھ يہ
ممکن بھی نہيں ہے کيونکہ منزل صفاح اوائل مينہے جبکہ امام عليہ السالم ''يوم الترويہ'' کو مکہ سے نکلے ہيں۔ اگر يہ لوگ
امام عليہ السالم سے منزل صفاح پر ملحق ہوئے ہينتو پھر حج کی انجام دہی ممکن نہيں ہے۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ دونوں
خبروں کا ايک ہی راوی ہے ليکن ان ميں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہيں ہوا؛ نہ ہی ابو جناب  ،نہ ابو مخنف اورنہ
ہی طبری ،مگر يہ کہ يہ کہا جائے کہ حج سے پہلے يہ دونوں منزل صفاح پر امام عليہ السالم سے ملے اور پھر حج کے
بعد منزل زرود پر پہنچ کرامام عليہ السالم سے ملحق ہو گئے ۔
اس نے جواب ديا  :بکير بن مثعبہ ،ہم لوگوں نے بھی اپنا نام بتايا اور پھر اس سے پوچھا  :کيا تم ہميں ان لوگوں کے بارے
ميں بتاؤ گے جنہيں تم اپنے پيچھے چھوڑ کر آئے ہو؟
اس نے جواب ديا:ہاں! ميں جب کوفہ سے نکالتھا تو مسلم بن عقيل اور ہانی بن عروه قتل کئے جا چکے تھے ۔ ہم نے ديکھا
ان دونوں کے پيروں ميں رسی باندھ کر انھيں بازار ميں پھرايا جا رہاہے۔ اس خبر کے سننے کے بعد ہم لوگ اس سے
جداہوکر اپنے راستے پر چل پﮍے يہاں تک کہ) حسين عليہ السالم ( سے ملحق ہوگئے اور ايک دوسری منزل پر ان کے
ہمراه پٹراؤ ڈاال ۔
ساتويں منزل  :ثعلبيہ)(١
شام کا وقت تھا جب امام عليہ السالم نے ايک جگہ پﮍاؤ ڈاال جس کا نام'' ثعلبيہ'' تھا۔جب آپ کے خيمہ نصب ہوچکے تو ہم
لوگوں نے آپ کی خدمت ميں آکر سالم عرض کيا ۔آ پ نے سالم کا جواب ديا تو ہم لوگوں نے آپ سے کہا  :ﷲ آپ پر رحمت
نازل کرے! ہم لوگوں کے پاس ايک اہم خبر ہے۔ اگر آپ چاہيں تو اسے اعالنيہ بيان کريں اوراگر چاہيں۔ توخفيہ اور پوشيده
طور پر بيان کريں۔ امام عليہ السالم نے اپنے اصحاب پر ايک نگاه ڈالی اور فرمايا'' :مادون ھوالء سر'' ان لوگوں سے کوئی
بات پوشيده نہيں ہے جو خبر الئے ہو بيان کردو ،ہم لوگوں نے ان سے کہا  :آپ نے کل شام اس سوار کو ديکھا تھا جو آپ
کے پاس سے گزرا تھا ؟
امام عليہ السالم نے فرمايا  :ہاں ! ميں اس سے کوفہ کے بارے ميں سوال کرناچاہتا تھا۔ ہم نے کہا :ہم نے اس سے آپ کے
لئے خبر لے لی ہے اورآپ کے بجائے ہم لوگوں نے کوفہ کے موضوع پر تحقيق کر لی ہے۔ وه شخص قبيلہ بنی اسد کاايک
مرد تھا جو ہمارے ہی قبيلہ سے تھا ۔ وه صاحب نظر ،سچا ،اور صاحب عقل و فضل تھا ۔اس نے ہم لوگوں سے بتايا کہ جب
حتی اس نے يہ بھی ديکھا تھا کہ ان دونوں کے
وه وہاں سے نکال تھا تومسلم بن عقيل اور ہانی بن عروه قتل ہوچکے تھے ٰ
پيرونميں رسی باندھ کر بازار ميں گھسيٹا جارہاہے۔يہ سن کر آپ نے فرمايا :
..............
١۔ کوفہ سے مکہ جانے کے لئے جو راستہ مﮍتا ہے يہ وہی ہے۔ اس کی نسبت بنی اسد کے ايک شخص ثعلبہ کی طرف دی گئی ہے
جيسا کہ معجم ميں تحرير ہے۔

'' انّا ّ وانّااليہ راجعون'' اس جملہ کی آپ نے چند مرتبہ تکرار فرمائی )(١پھر ہم نے عرض کی  :آپ کو خدا کا واسطہ ہے
کہ آ پ اپنے گھر والوں کے ہمراه يہاں سے واپس لوٹ جائيں ؛کيونکہ اب کوفہ ميں آپ کا کوئی ناصر ومدد گا ر نہيں ہے
بلکہ ہميں خوف ہے کہ کہيں وه سب آپ کے مخالف نہ ہوگئے ہو ں ۔ايسے موقع پر فرزندان عقيل بن ابيطالب اٹھے اور
انھوں نے اس کی مخالفت کی ) (٢اور کہنے لگے  :نہيں خدا کی قسم ہم يہاں سے اس وقت تک نہيں جائيں گے۔جب تک ہم
ان سے اپنا انتقام نہ لے ليں يا وہی مزه نہ چکھ ليں جس کاذائقہ ہمارے بھائی نے چکھاہے۔ ) (٣ان دونوں کا بيان ہے :حسين
) عليہ السالم( نے ہم لوگونپر ايک نگاه ڈالی اور فرمايا '' :الخير فی العيش بعد ھوالء !'' ان لوگوں کے بعد زندگی ميں کوئی
اچھائی نہيں ہے۔ اس جملہ سے ہم نے بخوبی سمجھ ليا کہ سفر کے ارادے ميں يہ مصمم ہيں تو ہم نے کہا  :خدا کرے خير ہو
! آپ نے بھی ہمارے لئے دعا کی اور فرمايا '':رحمکم ّ
ﷲ ''ﷲ تم دونوں پر رحمت نازل کرے ۔
رات کا سناٹا چھاچکا تھا ،ايسا محسوس ہورہا تھا کہ آپ سپيده سحر کے انتظار ميں ہيں؛جيسے ہی سپيده سحر نمودار ہوئی
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،آپ نے اپنے جوانوں اور نو جوانوں سے فرمايا '' :اکثروا من المائ'' پانی زياده سے زياده جمع کرلو  ،ان لوگوں نے خوب
خوب پانی جمع کرليا اور اپنے سفر پر نکل پﮍے يہاں تک کہ ايک دوسری منزل تک پہنچ گئے ۔
..............
١۔ اس روايت سے يہی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر يہاں عام ہوگئی ليکن عنقريب يہ بات آئے گی کہ منزل زبالہ ميں
پہنچ کر امام عليہ السالم نے يہ خط لکھ کر اپنے اصحاب کے سامنے اس کا اعالن کيا تھا؛ يہاں سے امام عليہ السالم کے اس جملے کا
فلسفہ سمجھ ميں آتا ہے کہ'' مادوں ھوالء سر'' يعنی ان کے عالوه جو لوگ ہيں ان کے لئے يہ خبر سری ہے اور اسی طرح يہ خبر
منزل زبالہ تک پوشيده ہی رہی ليکن يعقوبی کا بيان ہے کہ مسلم کی شہادت کی خبر آپ کو مقام'' قطقطانہ'' ميں ملی تھی۔ )تاريخ
يعقوبی ،ج ، ٦ص ، ٢٣٠ط ،نجف (
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے  :ابو جناب کلبی نے عدی بن حرملہ اسد کے حوالے سے اور اس نے عبدﷲ سے اس خبر کو ہمارے لئے
بيان کياہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص (٣٩٧ارشاد ميں ،ص  ٢٢٢پر ہے کہ عبدﷲ بن سليمان نے يہ روايت بيان کی ہے۔) ارشاد  ،طبع نجف (
٣۔ ابومخنف کا بيان ہے  :مجھ سے عمر بن خالد نے يہ خبر بيان کی ہے ) ليکن صحيح عمرو بن خالد ہے ( اور اس نے زيد بن علی
بن الحسين سے اور اس نے دائود بن علی بن عبدﷲ بن عباس سے نقل کيا ہے ۔) طبری ،ج ،٥ص  ٣٩٧؛ارشاد ،ص ،٢٢٢مسعودی
،ج، ٣ص  ،٧٠الخواص  ،ص  ، ٢٤٥طبع نجف(

آٹھويں منزل  :زبالہ )(١
يہ نورانی قافلہ اپنے سفرکے راستے طے کرتا ہوا زبالہ )(٢کے عالقے ميں پہنچا تو وہاں امام حسين عليہ السالم کو اپنے
رضائی بھائی عبدﷲ بن بقطر)(٣کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے ايک نوشتہ نکال کر لوگوں کو آواز دی اور فرمايا  '':بسم
ّٰ
ﷲ الرحمٰ ن الرحيم ،أمابعد ،فقد أتانا خبر فضيع ! قتل ابن عقيل و ہانی بن عروةو عبدﷲ بن يقطر ،وقدخذلتنا شيعتنا)(٤فمن ٔاحب
منکم االنصراف فلينصرف ليس عليہ منا ذمام ''
بسم ﷲ الرحمن الرحيم ،امابعد،مجھ تک ايک دل دھالنے والی خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقيل  ،ہانی بن عروه اور عبدﷲ بن
يقطر قتل کردئے گئے ہيں اور ہمار ی محبت کا دم بھرنے والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ ديا ہے لہذا اب تم ميں سے جو جانا
چاہتا ہے وه چالجائے ،ہماری جانب سے اس پر کوئی پابندی نہيں ہے ۔
يہ جملہ سنتے ہی لوگ امام عليہ السالم سے جدا ہونے لگے کوئی داہنی طرف جانے لگاکوئی بائيں طرف؛ نتيجہ يہ ہواکہ
فقط وہی ساتھی ره گئے جو مدينہ سے آئے تھے۔ آپ نے يہ کام فقط اس لئے کياتھا کہ
..............
١۔ يہ جگہ کوفہ سے مکہ جاتے وقت مختلف راستے پيداہونے سے قبل ہے۔ يہاں ايک قلعہ اورجامع مسجد ہے جو بنی اسد کی ہے۔
اس جگہ کا نام عمالقہ کی ايک عورت کے نام پر ہے جيسا کہ معجم البلدان مينيہی ہے ۔
) (٢ابومخنف کا بيان ہے  :ابوجناب کلبی نے عدی بن حرملہ سے اور اس نے عبدﷲ بن سليم سے ميرے لئے يہ خبر بيان کی ہے۔ )
طبری ،ج ،٥ص ( ٣٩٨
٣۔ ان کے شرح احوال گزر چکے ہيں اور وه يہ کہ ان کی والده امام حسين عليہ السالم کی ديکھ بھال کيا کرتی تھيں اسی لئے ان کے
بارے ميں کہا گيا ہے کہ يہ امام حسين عليہ السالم کے رضائی بھائی ہيں ۔
٤۔ اس جملہ ميں امام عليہ السالم کی تصريح ہے کہ کوفہ کے شيعوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ ديا۔ کوفہ اور جناب مسلم بن عقيل کی
شہادت کے سلسلے ميں يہ پہال اعالن ہے اگرچہ اس کی خبر آپ کو اس سے قبل منزل زرود ميں مل چکی تھی؛ ليکن ظاہر يہ ہے کہ
جو لوگ وہاں موجود تھے۔ ان کے عالوه سب پر يہ خبر پوشيده تھی کيونکہ يہ امام عليہ السالم کے حکم سے ہوا تھا۔آخر کار آپ نے
يہاں'' زبالہ'' مينتمام حاضرين کے لئے اس خبر کا اعالن کرديا ۔

باد يہ نشين عرب اس گمان ميں آپ کے پيچھے پيچھے ہوئے تھے کہ آپ ايسے شہر ميں آئيں گے جوظالم حکمرانونکی
حکومت سے پاک ہوگا اور وہاں کے لوگ آپ کے فرمانبردار ہوں گے لہذا امام عليہ السالم نے ناپسند کيا کہ ايسے لوگ آپ
کے ہمسفر ہوں۔امام چاہتے تھے کہ آپ کے ہمراه صرف وه رہيں جنہيں معلوم ہو کہ وه کہاں جارہے ہيں اور امام عليہ السالم
کو معلوم تھا کہ جب ان لوگوں پر بات آشکار ہوجائيگی تو کوئی بھی آپ کے ہمراه نہينرہے گا مگر وه لوگ جو عدالت
چاہتے ہوں اور موت ان کے ہمراه چل رہی ہو۔)(١رات اسی منزل پر گزری ،صبح کو آپ نے اپنے جوانوں کو چلنے کا
حکم دياتو انھوں نے سب کو پانی پالکر اور خوب اچھی طرح پانی بھر کر اپنا سفر شروع کر ديا يہاں تک کہ در ّٔه عقبہ سے
آپ کا گزرہوا ۔
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نويں منزل  :درّه عقبہ)(٢
يہ نورانی قافلہ اپنے مقصد کی طرف آگے بﮍھتا ہوا درّه عقبہ تک پہنچا۔وہاں اس قافلہ نے اپنا پﮍاؤ ڈاال۔ ) (٣بنی عکرمہ کے
ايک شخص نے امام سے عرض کيا :آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ يہيں سے پلٹ جائيے ،خداکی قسم !آپ يہاں سے قدم
آگے نہيں بﮍھائيں گے مگريہ کہ نيزوں کی نوک اور تلواروں کی دھار پر آگے بﮍھيں گے  ،جن لوگوں نے آپ کو خط لکھا
تھا اور آپ کوآنے کی دعوت دی تھی اگر يہ لوگ ميدان کارزار کی مصيبتيں برداشت کرکے آپ کے لئے راستہ آسان
کرديتے تب آپ وہاں جاتے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ليکن ايسی بحرانی حالت ميں جس سے آپ خود آگاه ہيں ،ميں نہيں
سمجھتا کہ آپ کوفہ جانے کے سلسلے ميں قدم آگے بﮍھائيں گے۔
..............
١۔ اس سے اندازه ہوتا ہے کہ امام عليہ السالم نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی تو آپ کا مقصد کيا تھا؟ امام عليہ السالم کا يہ بيان
تمام چيزوں پر کافی ہے
٢۔واقصہ کے بعد اور قاع سے پہلے مکہ کے راستے ميں يہ ايک منزل ہے۔ يہ منزل ان کے لئے ہے جو مکہ جانا چاہتے ہيں۔
٣۔ ابومخنف کا بيان ہے  :ابوعلی انصاری نے بکر بن مصعب مزنی کے حوالے سے مجھ سے يہ خبر بيان کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص
 ، ٣٩٨ارشاد ،ص ، ٢٢٢طبع نجف(

'':ياعبدﷲ ! انہ ليس يخفی عل ّی  ،الرأی ما رأيت  ،ولکن ٰ ّ
ّٰ
ﷲ ال يغلب علی أمره
امام حسين عليہ السالم نے اسے جواب ديا
'')(١اے بنده خدا !يہ بات مجھ پر پوشيده نہيں ہے  ،تمہاری رائے وہی ہے جو تم ديکھ رہے ہو ليکن تمہارانظريہ خدا کے
امر پر غالب نہيں آسکتااور خدا اپنے امرپرمغلوب نہيں ہوسکتا۔ يہ کہہ کر آپ نے وہاں سے کوچ کيا ۔)(٢
دسويں منزل  :شراف )(٣
آپ کا قافلہ کوفہ کی سمت روانہ تھا کہ راستے ميں ايک منزل پر جاکر پھر ٹھہرا جس کا نام شراف ہے۔ جب صبح نمودار
ہوئی تو آپ نے اپنے جوانوں کو حکم ديا کہ پانی بھر ليں ! ان لوگوں نے کافی مقدار ميں پانی بھرا اور صبح سويرے سفر
شروع کرديا تاکہ دن کی گرمی سے محفوظ ره سکيں۔ چلتے چلتے دوپہرکاوقت آگيا ابھی قافلہ محو سفر ہی تھا کہ کسی نے
کہا:ﷲ اکبر ! تو حسين نے بھی ٰ ّ
ّٰ
ﷲ اکبر کہتے ہوئے پوچھا  :کس لئے تم نے يکايک تکبير کہی ؟ اس شخص نے کہا  :عراق
کے نخلستان ديکھ کر ہم نے خوشی سے تکبير کہی تو قبيلہ بنی اسد کے ان دونوں لوگوں ) عبدﷲ بن سليم اور مذری بن
مشمعل ( نے کہا  :ہم نے اس مقام پر ابھی تک خرمہ اور کھجور کا ايک بھی درخت نہيں ديکھا۔ امام حسين عليہ السالم نے
پوچھا  :تم کيا سمجھتے ہو اس نے کيا ديکھا ہے ؟ انھوں نے جواب ديا :ہم تو اس بات پر يقين رکھتے ہيں کہ اس نے گھوڑ
سواروں کے سرو گردن ديکھے ہيں،اس پر اس مرد نے کہا  :ميں بھی يہی سمجھتا ہوں کہ آگے يہی ہوگا نہ کہ کھجوروں
کے درخت ۔
..............
١۔ ارشاد کے ص  ٢٢٣پر ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمايا ّ ٰ '':
وﷲ ال يدعونی حتی يستخرجوا ٰھذه العلقہ من جوفی فاذا فعلوا ذالک
سلط ﷲ عليھم من يذ لّھم حتی يکونوا أذل فرق االمم'' خدا کی قسم يہ مجھے نہيں چھوڑيں گے يہاں تک کہ ميرے سرو تن ميں جدائی
کرديں اور جب يہ ايسا کريں گے تو ﷲ ان پر ايسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو ذليل و رسوا کريں گے اور نوبت يہاں تک
پہنچے گی کہ يہ لوگ امت کے ذليل ترين افراد ہوجائيں گے ۔اعالم الوری ميں بھی يہی موجود ہے ،ص٢٣٢۔
٢۔ابو مخنف کابيان ہے کہ بنی عکرمہ کی ايک فرد'' لوذان'' نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے ايک چچا نے اس واقعہ کو بيان کيا
ہے۔ ) طبری ،ج ، ٥ص ( ٣٩٩
٣۔ اس جگہ اور'' واقصہ'' کے درميان  ٢ميل کا فا صلہ ہے اور يہ عراق سے پہلے ہے ۔قادسيہ سے پہلے سعدبن ابی وقاص يہيں
ٹھہرے تھے۔يہ جگہ ايسے شخص سے منسوب ہے جسے شراف کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھاپھر يہانبہت
سارے بﮍے بﮍے ميٹھے پانی کے کنويں کھودے گئے۔ معجم البلدان ميں يہی مرقوم ہے ۔

گيارہويں منزل  :ذوحسم )(١
ان شرائط کو ديکھ کر امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '':أمالناملجأ نلجأ اليہ نجعلہ فی ظھورنا و نستقبل من وجہ واحد ؟''کيا
کوئی ايسی پناه گاه نہيں ہے جس ميں پناه گزيں ہوکر ہم اس فوج کو اپنے پيچھے کرديں اور ان سے دفاع کے لئے فقط ايک
ہی طرف سے آمنے سامنے ہوں ؟ ہم لوگوں)بنی اسد کے دونوں افرد( نے عرض کيا  :کيوں نہيں ! ذوحسم کا عالقہ آپ کے
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اس طرف موجودہے ،آپ اپنے بائيں جانب اس کی طرف مﮍ جائيں ،اگر ہم لوگ جلدی سے ادھر مﮍ گئے تو وہی ہوگا جو آپ
چاہتے ہيں ۔يہ سن کر امام حسين عليہ السالم نے بائيں جانب کا رخ کيا تو ہم لوگ بھی ان کی طرف مﮍ گئے اور ہم نے
ذوحسم پہنچنے ميں جلدی کی لہذا ان لوگونسے قبل ہم لوگ ذوحسم ميں موجود تھے۔ ان لوگوں نے جب ديکھا کہ ہم لوگوں
نے اپناراستہ بدل ديا ہے تو وه لوگ بھی ہماری جانب آنے لگے ۔
امام حسين عليہ السالم نے وہيں پر پﮍاؤ ڈاال اور حکم ديا کہ خيمے نصب کئے جائيں ۔ جوانوں نے خيمہ لگانا شروع کرديا،
ابھی تھوڑی دير بھی نہ گزری تھی کہ گھوڑ سواروں کے سر دکھائی دينے لگے،ان کے پرچم گوياپرندوں کے پروں کی
طرح تھے۔ ديکھتے ہی ديکھتے ساری فوج پہنچ گئی اور وه ہزار گھوڑ سوار تھے جن کا سر براه حر بن يزيد تميمی يربو
عی تھا۔ دوپہر کی جھلسا دينے والی گرمی ميں حر اپنے رسالے کے ہمراه امام حسين عليہ السالم کے بالمقابل آکر کھﮍا ہو
گيا۔ ادھر حسين عليہ السالم اور ان کے اصحاب سروں پر عمامہ رکھے اپنی تلواروں کو نيام ميں رکھے ہوئے تھے ۔
فوج کی تشنہ لبی ديکھ کر امام حسين عليہ السالم نے اپنے جوانوں سے فرمايا  '':اسقواالقوم وارووھم من الماء ور ّشفوا الخيل
ترشيفا'' اس فوج کو پانی پالؤ اور انھيں سيراب کردو نيز ان کے
..............
١۔ يہ ايک پہاڑی کا نام ہے۔ نعما ن يہيں آکر شکار کيا کر تا تھا جيسا کہ معجم البلدان ميں آيا ہے۔اس کے اور عذيب الہجانات کے
درميان کوفہ تک  ٣٣ميل کا فاصلہ ہے جيسا کہ طبری مينبھی يہی ہے ۔سبط بن جوزی نے علما ء سير کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ
)امام( حسين کو جناب مسلم عليہ السالم پر گزرنے والے واقعات کا کچھ بھی علم نہينتھا يہاں تک جب قادسيہ سے  ٣ميل کے فاصلہ پر
حر بن يزيد رياحی کے رسالہ سے سامنا ہوا تو اس نے مسلم بن عقيل اور ہانی بن عروه کے قتل کی خبر امام حسين عليہ السالم کو دی
اور مطلع کيا کہ ابن زياد کوفہ ميں آچکا ہے اور ان کوآماده کر رہا ہے اور ان سے کہاکہ واپس پلٹ جائيں۔)مال حظہ ہو ص ٢٤٥طبع
نجف (

گھوڑوں کو بھی سيراب کردو۔حکم پاتے ہی حسينی جوا ن ہاتھوں ميں مشکيں لئے اٹھے اور سب کو پانی پالنا شروع کر ديا
يہاں تک کہ سب کو سيراب کرنے کے بعد بﮍے بﮍے پيالوں  ،طشتوں اور پتھروں کے بﮍے بﮍے برتن پانی سے بھر کر
گھوڑوں کے سامنے رکھ دئے گئے۔ جب وه جانور تين چار ،ياپانچ بار پانی ميں منہ ڈال کرپھر اس سے اپنا منہ نکال ليتے
تھے ) (١تب يہ جوان پانی کے ان برتنونکودوسرے جانوروں کے پاس لے جاتے تھے؛ ا س طرح سارے کے سارے
گھوڑے سيراب ہوگئے ۔) (٢و )(٣
اسی اثنا ميں نماز ظہر کا وقت آگيا ) (٤تو حسين ) عليہ السالم( نے حجاج بن مسروق جعفی کو اذان دينے کا حکم ديا۔ حجاج
نے اذان دی ،جب اذان ختم ہو گئی اور اقامت کا وقت آيا تو)امام حسين ( جسم پر ايک لباس اور دوش پر عبا ڈالے اور پيروں
ميں نعلين پہنے باہر نکلے اور حمد وثنائے الہٰی کے بعد اس طرح گو يا ہوئے :
..............
١۔ ترشيف کا حقيقی معنی يہی ہے ۔
٢۔ طبری کا بيان ہے کہ ميں نے يہ واقعہ ہشام سے ابومخنف کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ ابومخنف کہتے ہيں کہ ابوجناب نے عدی
بن حرملہ سے اور اس نے عبدﷲ بن سليم اورمذری سے يہ خبرنقل کی ہے ۔
٣۔طبری کا بيان ہے کہ ہشام نے کہا  :مجھ سے لقيط نے علی بن طعان محاربی کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے کہ علی بن
طعان بن محاربی کہتا ہے  :ميں حر کے رسالے ميں موجود تھا ليکن ميں اپنے لشکروالوں ميں سب سے آخر ميں پہنچنے والوں ميں
تھا ۔جب حسين نے پياس کی شدت سے ميری اور ميرے گھوڑے کی حالت ديکھی تو فرمايا  :أنخ الراويہ ليکن چونکہ '' راويہ '' ہم
پانی پالنے کے معنی ميں سمجھتے تھے لہٰ ذا ہم کچھ سمجھ نہ سکے تو آپ نے جملہ کو بدلتے ہوئے کہا  :يابن أخ أنخ الجمل جان
برادر اپنے اونٹ کو نيچے بيٹھاؤ تو ميں نے اسے نيچے بيٹھاديا ؛ آپ نے فرمايا : :اشرب پانی پيو!ليکن ميں جب بھی پانی پيناچاہتا
تھا پانی مشک سے گر جاتا تھا ،حسين )عليہ السالم( نے مجھ سے کہاأخنث السقاء چھاگل کو اپنی طرف موڑو! علی بن طعان محاربی
کہتاہے کہ ميری سمجھ ميں کچھ نہيں آرہاتھا کہ ميں کيا کروں تو خود حسين ) عليہ السالم ( کھﮍے ہوئے اورچھاگل کو موڑ کرميرے
منہ سے لگايا ،ميں نے پانی پيا ،اس کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی پاليا۔) طبری ،ج ،٥ص  ٤٠١؛ارشاد  ،ص  ٢٢٤؛خوارزمی
،ص(٢٣٠
٤۔ يہانپر ابو مخنف کے اخبار کا سلسلہ منقطع ہوجاتاہے لہذا چارو ناچار ہميں اس مطلب کو مکمل کرنے کے لئے ہشام کلبی کی خبر
سے مدد لينی پﮍی جو اس نے لقيط سے اور اس نے علی بن طعان محاربی کے حوالے سے نقل کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص،٤٠١
ارشاد ،ص ،٢٢٤خوارزمی ،ص (٢٣٠١

الی ٰ ّ
ﷲ ع ّزوجل واليکم ّ ،
ان لمء أتيکم حتی أتتنکتبکم وق ّد مت ع ّل رسلکم ٔ ،ان أقدم علينا فا نہ ليس لنا
''ايھا الناس ! انھا معذ رة ٰ
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ّْ
امام  ،لع ّل ّ
ٰ
طمئن اليہ من عھود کم و مواثيقکم أقدم
علی ذالک فقد جئتکم  ،فان تعطونما ٔا
ﷲ يجمعنابک علی
الھدی فان کنتم ٰ
الی المکان الذی أقبلت منہ اليکم !''
مصرکم وان لم تفعلو أوکنتم لمقد می کا رھين انصرفت عنکم ٰ
اے لوگو ! خدا ئے عزوجل اور تم لوگوں کے سامنے ميرا عذر يہ ہے کہ ميں تمہا رے پاس خود سے نہيں آيا؛ بلکہ ايک
کے بعد دوسرے خطوط مسلسل آتے رہے اور ميرے پاس تمہارے نامہ بر آتے رہے کہ ميں چال آؤں کيونکہ ہمارے پاس
کوئی رہبر موجود نہيں ہے ،شايد آپ کی وجہ سے خدا ہميں ہدايت پر يکجا کردے ۔اب اگر تم لوگ اپنے اس قول پر باقی ہو
تو ميں آگيا ہوں۔ اگر تم کوئی قابل اطمينان عہد وميثاق پيش کرو گے تو ميں تمہارے شہر ميں آؤں گا اور اگر تم ايسا نہيں
کرتے ہو اور ميرا آنا تمہيں نا پسند ہے توميں اسی جگہ پلٹ جاتا ہوں جدھرسے تمہاری طرف آيا ہوں۔
ليکن ان لوگوں نے امام عليہ السالم کی اس گفتار کا کوئی جواب نہ ديا اور موذن سے کہنے لگے  :اقامت کہو تو موذن نے
اقامت کہنا شروع کر دی ،حسين ) عليہ السالم( نے حر سے کہا '':أتريدأن تص ّل بأ صحابک''کيا تم اپنے ساتھيوں کے ساتھ
نماز پﮍھنا چاہتے ہو ؟ حر نے جواب ديا :نہيں ! آپ نماز پﮍھائيں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ نماز پﮍھيں گے۔ )امام( حسين )
عليہ السالم ( نے اور ان لوگوں نے ساتھ ساتھ نماز اداکی۔ نماز کے بعدامام عليہ السالم اپنے خيمے ميں چلے گئے۔ خيمے
ميں پہنچتے ہی آپ کے اصحاب پر وانے کی طرح شمع کے اردگرد آکر بيٹھ گئے ۔ادھر حربھی اپنے خيموں کی طرف
روانہ ہو گيا اور وہاں پہنچ کر اس خيمہ ميں داخل ہواجو اس کے لئے لگاياگيا تھا ۔جب وه خيمہ ميں آيا تو اس کی فوج کے
بعض افراد اس کے پاس آکر بيٹھ گئے اور ديگر فوجی انہيں صفوں ميں پلٹ گئے جہاں وه موجودتھے پھر اس نے ان بقيہ
فوجيوں کو بھی وہيں لوٹاديا ۔ ان ميں سے ہر ايک نے اپنے جانور کی لگام سنبھالی اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لئے
اسی کے سايہ ميں بيٹھ گئے۔
پھر جب عصر کا وقت آيا تو حسين )عليہ السالم (نے حکم دياکہ کوچ کے لئے آماده ہوجائيں۔ اس حکم کے بعد اپنے مؤذن کو
نماز عصر کے لئے اذان دينے کا حکم ديا ۔موذن نے اذان دی اور اقامت کہی،امام حسين ) عليہ السالم ( آگے بﮍھے اور تمام
لوگوں نے آپ کی اقتداء ميں نماز اداکی۔نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے پھر حر کے لشکر کی طرف رخ کيا اور حمد و
ثنائے ٰالہی کے بعد فرمايا :
''ياايھاالناس ! فانکم ان تتقواوتعرفوا الحق الھلہ ي ْکن أ
ولی بوالےة ٰھذاالمر عليکم من ٰھؤالء
رضی ّ  ،ونحن أھل البيت أ ٰ
ٰ
المدعين ماليس لھم  ،والسائرين فيکم بالجور والعدوان ! ان أنتم کرھتمونا وجھلتم حقنا  ،وکان رأيکم غير ما آتتن کتبکم وقدمت
بہ علی ّ رسلکم انصرفت عنکم ! ''
اے لوگو! اگر تم تقوی اختيار کرو اور حق کو صاحب حق کے لئے پہچانو توخدا کو يہ چيز سب سے زياده راضی کرنے
والی ہے ۔ ہم اہل بيت اس نظام کی سربراہی اورواليت کے لئے ان لوگوں سے زياده سزاوارہيں جو فقط اس حکومت کا
ٰ
دعوی کرتے ہيں اور تم ميں ظلم و جور وستم کو روا رکھتے ہيں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم تم لوگوں کو ناپسند ہيں
جھوٹا
اور تم لوگ ہمارے حق سے جاہل ہو اورتم لوگونکا نظريہ ان لوگوں کے بر خالف ہے جو اپنے خطوط کے ذريعہ مجھے
يہاں تک الئے ہيں اور ميرے لئے قاصد بھيجے ہيں تو ميں ابھی تم لوگوں کی طرف سے منصرف ہوکر پلٹ جاتا ہوں ۔
حربن يزيدنے کہا  :خداکی قسم! ان خطو ط کے بارے مينہمينکچھ بھی معلوم نہينہے جن کاآ پ تذکره کررہے ہيں۔امام حسين
عليہ السالم نے کہا :يا''عقبة بن ِسمعان ! أخرج ْ
الخرجين'' )(١
..............
١۔ يہ بات عنقريب بيان ہوگی کہ امام عليہ السالم جب دشمنوں کی درميان روز عاشورا خطبہ دے رہے تھے اور ان پرحجت تمام کررہے
تھے کہ ان لوگوں نے خود امام عليہ السالم عليہ السال م کو خط لکھا ہے تو ان لوگوننے کہا  :آپ کياکہہ رہے ہيں؟ ہم کچھ نہيں سمجھ
رہے ہيں  .تو اس وقت حر نے کہا تھا  :کيوں نہيں ! خدا کی قسم ہم لوگوں نے آپ کو خط لکھا تھا اور ہم ہی لوگ آپ کو يہاں الئے ہيں
 ،خدا باطل اور اہل باطل کا برا کرے ،خدا کی قسم! ميں دنيا کو آخرت پر اختيار نہيں کرسکتا يہ کہہ کر حر نے اپنے گھوڑے کو موڑ ديا
اور امام حسين عليہ السالم کے لشکر ميں داخل ہوگيا۔) ص(٢٥١

اے عقبہ بن سمعان ! ذراخورجين نکالو! عقبہ بن سمعان نے خورجين نکالی تو وه خطوط سے بھری تھی۔ امام عليہ السالم
نے ان تمام خطوط کو ان لوگوں کے درميان تقسيم کرديا ۔
حرنے کہا :ہم ان لوگوں ميں سے نہيں ہيں جنہوں نے آپ کوخط لکھا تھا؛ ہم کو تو فقط يہ حکم ديا گيا ہے کہ جب ہمارا آپ
سے سامنا ہو تو ہم کسی طرح آپ سے جدا نہ ہو نيہاں تک کہ آپ کو عبيدﷲ بن زياد کی خدمت ميں پيش کرديں ۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '':الموت أدنی اليک من ذالک !'' تمہاری موت اس فکر سے زياده نزديک ہے پھرآپ نے
اپنے اصحاب سے کہا  '':قوموا فارکبوا! '' اٹھو اور سوار ہوجاؤ تو وه سب سوار ہوگئے اور خواتين کے سوار ہونے کا
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انتظار کرنے لگے۔ سوار ہوکر جب يہ نورانی قافلہ چلنے لگا اورمدينہ کی طرف پلٹنے لگا تو حر کی فوج راستہ روک کر
سامنے آکر کھﮍی ہوگئی تو امام حسين عليہ السالم نے حرسے کہا  '':ثکلتک أُمک ! ماتريد ؟'' تيری ماں تيرے غم ميں
عزادار ہو!تو کيا چاہتا ہے ؟
ّ
''اماوﷲ لو غيرک من العرب يقولھا لی'' خداکی قسم! اگر آپ کے عالوه عرب ميں کسی اور نے يہ جملہ
حرنے جواب ديا :
کہاہوتا جو آپ نے مجھ سے کہا ہے اور اس حال ميں ہوتا جس ميں ابھی آپ ہينتو ميں بھی اسے نہ چھوڑتا اور اس کی ماں
کو اس کے غم ميں بيٹھاديتا او ر اس سے وہی کہتا جو مجھے کہناچاہيے ليکن خدا کی قسم! ميری قدرت نہيں ہے کہ ميں آپ
کی مادر گرامی کے سلسلہ ميں کچھ کہوں مگر يہ کہ ان کا تذکره جس قدر اچھائی سے ہوسکتا ہے وہی کرسکتا ہوں ۔) (١اما
م حسين عليہ السالم نے دوباره حر سے پوچھا  :فما تريد ؟ پس تم کيا چاہتے ہو ؟
ّٰ
حرنے کہأ'' :اريد ٰ ّ
عبيدﷲ بن زياد '' خدا کی قسم ميرا اراده يہ ہے کہ آپ کو عبيدﷲ بن زياد کے پاس
الی
وﷲ  ،أن أنطلق بک ٰ
لے چلوں ۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '' :اذن وﷲ ال أتبعک'' ايسی صورت ميں خدا کی قسم ميں تمہاری ہمراہی نہينکروں گا ۔
..............
١۔ اس واقعہ کو ابوالفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبيين کے ص،٧٤طبع نجف پر ابو مخنف سے نقل کيا ہے۔

حرنے جواب ديا '':اذن ٰ ّ
وﷲ ال أدعک'' ايسی صورت ميں خدا کی قسم! ميں آپ کو نہيں چھوڑوں گا ۔
جب بات زياده ہوگئی اوردونوں کے درميان اسی طرح رد وبدل ہونے لگی تو حر نے امام حسين عليہ السالم سے کہا :مجھے
آپ سے جنگ کا حکم نہيں ديا گيا ہے ،مجھ سے فقط يہ کہا گيا کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں اور آپ کو کوفہ تک لے آوں۔ اب
اگر آپ انکار کررہے ہيں تو ايک ايسا راستہ انتخا ب کيجيے جس سے آپ نہ کوفہ جاسکيں اور نہ ہی مدينہ پلٹ
سکيں۔ميرے خيال ميں آپ کے اور ہمارے درميان يہی منصفانہ رويہ ہوگا پھر ميں عبيدﷲ بن زياد کو خط لکھ کر حاالت
سے آگاه کروں گا اور آپ کی مرضی ہو گی تو يزيد بن معاويہ کو خط لکھئے گا يا پھر عبيدﷲ بن زياد کو خط لکھئے شايد
خداوند عالم کوئی ايسا راستہ نکال دے جس کی وجہ سے مجھ کو آپ سے درگير ہونے سے نجات مل جائے۔
آپ يہاں سے ْعذيب اور قادسيہ کے راستہ سے نکل جائيے )اس وقت آپ لوگ ذوحسم ميں موجود تھے ( ذوحسم اور عذيب
کے درميان ٣٨ميل کا فاصلہ تھا۔امام حسين عليہ السالم اور ان کے اصحاب اس راستہ پرروانہ ہوگئے اور حر بھی اسی
راستہ پر چل پﮍا۔)(١
بارہويں منزل  :البيضة)(٢
اب يہ نورانی قافلہ نہ تو مدينہ کے راستے پر گامزن تھا۔اورنہ ہی کوفہ کی طرف اپنے قدم بﮍھارہا تھابلکہ ايک تيسری
طرف رواندوانتھا ۔چلتے چلتے ايک منزل آئی جسے ''بيضہ '' کہتے ہيں۔يہاں پر حضرت نے اپنے اصحاب اور حرکے
لشکر کو مخاطب کر کے ايک خطبہ ديا۔ حمد و ثنائے ال ٰہی کے بعد آپ نے فرمايا:
ﷲ،ناکثا ً لعھد ٰ ّ
ﷲ صلی ﷲ عليہ) وآلہ( وسلّم قال  '':من رأی سلطاناًجائر اً مستحالً لحرم ٰ ّ
''ايھاالناس! ا ّن رسول ٰ ّ
ﷲ  ،مخالفاًلسنةّ
ٰ
ٰ
ےر عليہ بفعل وال قول  ،کان حقا ً علی ّ
ّ
رسول ٰ ّ
ﷲ أن يدخلہ
ﷲ ،يعمل فی
عبادﷲ با الثم والعدوان فلم يغ ّ
..............
١۔ ہشام کے حوالے سے جوباتيں ہم بيان کررہے ہيں وه يہانپر ختم ہوجاتی ہيں۔) ارشاد،ص،٢٢٥الخواص ،ص (٢٣٢
٢۔ يہ جگہ'' واقصہ'' اور'' عذيب الھجانات ''کے درميان ہے ۔

مدخلہ''أ
ّ
الوان ھوالء قد لزموا طاعة الشيطان وترکو ا طاعة الرحمٰ ن و أظھروا الفساد و عطّلواالحدود  ،واستأ ثروا بالف ئ،
ٰ
ٰ
ﷲ و حرّموا حالل ّ
وأحلوا حرام ّ
ﷲ وأنا أحق من غيری''
قد أتتن کتبکم وقد مت علی رسلکم ببيعتکم أنکم ال تسلمونی وال تخذلون  ،فان تممتم علی بيعتکم تصيبوا رشدکم  ،فأنا الحسين بن
ﷲ صلی ٰ ّ
عل وابن فاطمہ بنت رسول ٰ ّ
ﷲ عليہ )وآ لہ (وسلم نفسمع أنفسکم وأھل مع ٔاھليکم  ،فلکم ف ّی أسوة  ،وان لم تفعلوا و
نقضتم عھدکم  ،وخلعتم بيعتی من أعناقکم فلعمرما ھی لکم بنکر  ،لقدفعلتموھا بأب و أخ وابن عم مسلم !والمغرور من ا غترّبکم
ّٰ
ےعتم ''ومن نکث فانما ينکث علی نفسہ'') (١وسيغن ٰ ّ
ورحمةﷲ و برکاتہ''
ﷲ عنکم والسالم عليکم
؛ فحظکم أخطاتم،ونصيبکم ض ّ
)(٢
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اے لوگو! رسولخدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا  :جو شخص کسی ايسے ستم گر حاکم کو ديکھے جو حرام خدا کو
حالل سمجھتا ہو ،ال ٰہی عہد وپيمان کو توڑنے واالہو  ،ﷲ کے رسول کی سنتوں کا مخالف ہو  ،گناه و ستم کے ساتھ بندگان
خداسے پيش آتاہواور وه ايسے پيکر ظلم وجور کے خالف اپنے قول و فعل کے ذريعہ کوئی تغير احوال کا اظہار نہ کرے تو
خدا وند عالم کو حق حاصل ہے کہ ايسے شخص کو جہنم ميناسی ظالم کے ہمراه داخل کردے ؛ آگاه ہوجاؤ کہ ان لوگوں نے
شيطان کی پيروی کرلی ہے اور رحمن کی اطاعت کو ترک کرديا ہے  ،فساد کو آشکار  ،حدود ٰالہی کو معطل ،انفال اور
عوام الناس کے اموال کو غصب  ،حالل خدا کو حرام اور حرام خداکو حالل بناديا ہے اور ميں اس راه و روش کو بدلنے کے
لئے سب سے زياده سزاوار ہوں ۔
تم لوگوں نے ہميں خط لکھ کر باليا ہے اور تمہارے نامہ بر تمہاری بيعتوں کے ساتھ ميرے پاس آئے اور کہا :تم لوگ
مجھے کبھی تنہا نہيں چھوڑوگے اور کبھی بھی ميری مددو نصرت سے دست بردار نہيں
..............
١۔سوره فتح ٨
٢۔ابومخنف نے عقبہ بن ابی عزار کے حوالے سے اس خبر کو نقل کيا ہے۔

ہوگے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد وپيمان پر وفاداری کا ثبوت ديتے ہو تو رشد و سعادت تمہيں نصيب ہوگی کيونکہ مينحسين علی
کا الل اور فاطمہ ،دختر پيغمبر اسالم کافرزندہوں جس کی جان ،حق کی راه ميں تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور ميرا
گھرانہ تمہارے گھرانے کے ہمراه ہے کيونکہ ميں تم لوگوں کے لئے نمونہ عمل ہوں اور اگر تم نے اپنے عہد وپيمان کو
توڑديا اور اپنی گردنوں سے ہماری بيعت کے قالده کو اتارديا تو قسم ہے ميری جان کی کہ يہ تمہارے لئے کوئی عارکی
بات نہيں ہے؛ کيونکہ تم ميرے بابا امير المومنين اور ميرے بھائی حسن اور چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ کر چکے
ہو۔حقيقت تو يہ ہے کہ وه شخص سخت فريب خورده ہے جو ان سب باتوں کے بعد تم لوگوں پر بھروسہ کرے ؛ تم لوگوں نے
اپنی زندگی کے حصہ کو کم اور اپنے حقوق کو ضائع کرديا ہے۔ '' جو عہد کو توڑے گا وه خوداپنے نقصان کے لئے عہد
شکن ہوگا '' اور خدا تم لوگوں کی مددو نصرت سے بے نياز ہے ۔ والسالم عليکم و رحمة ﷲ وبراکاتہ
امام حسين عليہ السالم کے اس بصيرت افروز بيان کے بعد حر جو سفر ميں آپ کے ہمراه تھاآپ کے پاس آيا اور کہنے لگا
'':ياحسين !انی أذ ّکرک ٰ ّ
ﷲ فی نفسک فانی اشھد لئن قاتلت لتُ ْقتَلَ ﱠن ولئن قوتلت لتھلکن فيما أ ٰ
ری'' اے حسين ! آپ کو خدا کی ياد
دالتا ہوں کہ آپ دوباره اپنے بارے مينفکر کريں!کيونکہ ميں گواه ہوں کہ ميرے نظريہ کے مطابق اگر آپ نے ان لوگوں
سے جنگ کی تو وه لوگ آپ کو قتل کرڈاليں گے اور اگر آپ قتل کردئے گئے تو تباه و برباد ہوجائيں گے ؛يہ سن کر امام
حسين نے فرمايا '' :أفبالموت تخ ّوفن ! وھل يعدوبکم الخطب ان تقتلون ! ماأدری ما أقول لک ! ولکن أقول کما قال أخو اال وس
ﷲ صلّی ٰ ّ
البن عمہ ولقيہ وھو يريد نصرة رسول ٰ ّ
ﷲ عليہ ) وآلہ ( وسلم فقال لہ  :اين تذھب ؟ فانک مقتول! فقال:
سأمضی وما بالموت عار علی ٰ
الفتی
اذا ما نوی حقا ً وجاھدمسلما ً
وآسی الرجال الصالحين بنفسہ
وفارق مثبوراً يغش و يرغما ً )(١
..............
١۔ابن اثير نے الکامل ميں اور شيخ مفيد نے ارشاد ميں ص ٢٢٥پر ان اشعار کے عالوه ايک شعر کا اور اضافہ کيا ہے ۔

فان عشت لم اندم وان مت لم الم
و کفی بک ذالًان تعيش و ترغما
اگر ميں زنده رہا تو نادم نہيں ہوں گا اور اگر دنيا سے گزر گيا تو مالمت نہيں کيا جاؤں گا اور ذلت کے لئے يہی کافی ہے
کہ تو زنده رہے اور ذليل ہو ۔
کيا تو مجھے موت سے ڈراتاہے ؟ کيا اس سے زياده کچھ ہوسکتا ہے کہ تم لوگوں کے بالنے پر ميراآنا اور ظلم وستم کے
خالف ميرانبرد آزماہونا سبب بنے گا کہ تم لوگ مجھے قتل کردوگے۔ميں نہيں سمجھتا کہ ميں تم سے کيا کہوں؛ ليکن ميں
وہی کہتا ہونجو قبيلہ اوس کے ايک جوان نے اپنے چچازاد بھائی سے اس وقت کہا تھا جب وه رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ
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وسلم کی مددونصرت کے لئے جارہا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے مالقات کرتے ہوئے کہا  :تم کہاں جارہے ہو ؟
مجھے يقين ہے کہ تم قتل ہوجاؤگے تو اس جوان مرد نے جواب ديا تھا :
ميں تو پيغمبر خدا کی طرف جارہاہوں اور موت اس جوان کے لئے ننگ و عار نہيں ہے جس کی نيت حق اور جو ايک
مسلمان کی حيثيت سے جہاد کے لئے جارہا ہو ،وه نيک وصالح افراد کی مصيبت کا ہمراہی ہے اورا س سے جداہے جو
ہالک ہوچکا ہے اور اس کی زندگی ذلت و رسوائی کے ساتھ بسر ہورہی ہے ۔
جب حر نے يہ کلمات سنے تو کناره کش ہوگيا اور اس کے بعد امام حسين عليہ السالم اپنے اصحاب کے ہمراه ايک سمت
ميں چلنے لگے اور حر اپنے فوجيوں کے ساتھ دوسری طرف آگے بﮍھنے لگا۔ چلتے چلتے يہ لوگ اس منزل تک پہنچ
گئے جسے'' عذيب الھجانات'' کہتے ہيں ۔
تيرہويں منزل ؛'' عذيب الھجانات '')(١
يہ قافلہ اپنے طے شده پروگرام کے مطابق ''ذوحسم'' کے بعد ''بيضہ ''سے ہوتے ہوئے'' عذيب الھجانات'' تک پہنچا ۔وہاں يہ
قافلہ ان چار سواروں سے روبروہوا جو کوفہ سے آرہے تھے جن کے راہنما طرماح بن عدی تھے۔ جب يہ لوگ امام حسين
عليہ السالم کے پاس پہونچے تو اپنے گھوڑے پر سوار يہ اشعار پﮍھ رہے تھے :
..............
١۔'' عذيب'' يہ بنی تميم کی ايک گھاٹی ہے جو عراق کی سرحدہے۔ يہ جگہ ايرانيوں کے اسلحہ خانہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔
اس کے اور ''قادسيہ'' کے درميان ٦ميل کا فاصلہ ہے۔ عالقہ '' حيره '' کے سربراه '' نعمان ''کے گھوڑے اسی جگہ پر چرائے جاتے
تھے۔کہا جاتا ہے ھجانات ھجين کی جمع ہے جس کے معنی غير اصل کے ہيں يعنی جو لوگ نجيب الطرفين نہ ہوں ۔

يا ناقتی ال تُذعری من زجری
و ش ّمری قبل طلوع الفجر
بخير رکبان و خير سفر
حتی تحلّی بکر يم النجر
الماجد الح ّر رحيب الصدر
اتنی بہ ّ
ﷲ لخير أ مر
ث ّمة أبقاه بقاء الدھر
اے ميرے ناقے! ميرے جلدی جلدی چلنے پر خوف زده نہ ہو بلکہ تو تيز تيز چل تاکہ سپيده سحری تک تو بہترين سوار اور
بہترين مسافر تک پہنچ جا؛ يہاں تک کہ اس ذات تک رسائی ہوجائے جس کا خاندان کريم  ،بزرگ  ،آزاد اور فراخ دل
ہے؛جسے خداوندمتعال بہترين کام کے لئے يہاناليا ہے ،اسی لئے خدا اسے اس وقت تک باقی رکھے گا جب تک يہ دنيا اور
زمانہ باقی ہے ۔
ال رجوأن يکون خيراً ما ٔا ٰ ّ
يہ سن کر امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '' :أما ٰ ّ
وﷲ اِ ّن ٔ
رادﷲ بنا قُ ِتلنا أو ظفرنا'' خدا کی قسم خدا
وندعالم جو ہمارے لئے چاہتا ہے وہی ہما رے لئے خير ہے؛ چاہے ہم قتل کر ديئے جائيں يا ظلم وستم کے خالف ظفر ياب ہو
جائيں ۔
يہ چار افراد چونکہ کوفہ سے آئے تھے اور امام حسين عليہ السالم کے ساتھ مددو نصرت کا اراده رکھتے تھے ل ٰہذا حر بن
يزيدسامنے آيا اور امام عليہ السالم سے کہا  :يہ لوگ جو کوفہ سے آئے ہيں آپ کے ہمراه نہينتھے لہٰذا يا تو ميں انھيں قيد
کرلوں يا کوفہ لو ٹا دوں ۔
تو امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  :ل''أمنّعنہّم مما أمنع منہ نفس ،انما ہوال ء أنصار وا عوانی وقد کنت أعطيتن ان ال
تعرض ل بشیء حتی ياتيک کتاب من ابن زياد''
ميں ان کی جانب سے اسی طرح دفاع اور مما نعت کروں گا جس طرح اپنا دفاع اور اپنے سلسلے ميں مما نعت کررہا ہوں؛
کيونکہ يہ ميرے ناصر ومدد گار ہيں اور تم نے عہد وپيمان کيا ہے کہ جب تک تمہارے پاس ابن زياد کا خط نہيں آجاتا اس
وقت تک تم مجھ سے درگير نہ ہو گے ۔
حرنے کہا :ٹھيک ہے ليکن يہ آپ کے ساتھ نہيں آئے ہيں ۔
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا '' :ہم أصحابی وہم بمنزلة من جاء مع فان تممت عل ّی ما کان بين وبينک واال نا جز تک ''
يہ ميرے اصحاب ہيں اورانہيں لوگوں کی طرح ہيں جو ميرے ساتھ آئے ہيں ۔اگرتم نے اس عہد وپيمان کو بر قراررکھا جو
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ہمارے اور تمہارے درميان ہوا ہے تو ٹھيک ہے ورنہ ہم تمہارے سامنے ميدان کا رزار ميں اتر آئيں گے۔يہ سن کر حر ان
لوگوں سے دست بردارہو گيا ۔
ٔ
اس کے بعد امام حسين عليہ السالم ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرما يا  '':اخبر ونی خبرالناس وراء کم '' جن لوگوں کو
تم اپنے پيچھے چھوڑ کر آئے ہو ان کی خبر سناؤ ۔
تو مج ّمع بن عبد ﷲ عائذی ) (١جو انہيں چار ميں سے ايک تھے اور کوفہ سے يہاں آئے تھے ،نے آپ سے عرض کيا  '':أما
ا شراف الناس فقد اُعظمت رشوتہم و ُملِئَت غرائر ہم  ،يستمال و ّدہم ويستخلص بہ نصيحتہم فہم ألب واحد عليک ! وأما
سائرالناس بعد،فاِ ﱠن أفئد تہم تھو اليک وسيو فہم غداً مشہورة عليک'' اشراف اور سر برآورده افراد کو رشوت کی خطير رقم
ديدی گئی ہے ،ان کے تھيلوں کو بھر ديا گياہے ،اس طرح سے ان کی خير خواہی کواپنی طرف متوجہ کر ليا گيا ہے اور ان
کو اپنا محبوب بنا ليا گياہے۔ يہ گروه وه ہے جو آپ کے خالف دشمن کے ہمراه ہے اور بقيہ لوگ وه ہيں جن کے دل تو آپ
کے ساتھ ہيں ليکن ان کی تلوار يں کل آپ کے خالف کھنچی ہونگی ۔
امام عليہ السالم نے فرمايا  '':أخبرونی فہل لکم برسول اليکم ؟'' کيا ميرا کوئی پيغام رسان تم تک پہنچا ہے ؟ تو ان لوگوں نے
پو چھا  :کس پيغام رساں کی بات کررہے ہيں ؟ امام حسين نے فر مايا  :قيس بن مسہر صيداوی ان لوگوں نے جواب ديا  :ہاں
!ان کو حصين بن تميم نے گرفتار کر کے عبيد ﷲ بن زياد کے پاس بھيج ديا۔جب وه وہاں پہنچے تو عبيدﷲ نے انھيں حکم ديا
کہ وه آپ اور آپ کے بابا پر لعنت بھيجيں۔ انھوں نے آپ پر اور آپ کے بابا پر درود سالم بھيجا  ،ابن زياد اور اس کے باپ
پر لعنت بھيجی ،لوگوں کو آپ کی مدد و نصرت کے لئے باليا اور انھيں خبر دی کہ آپ آرہے ہيں ۔اس حالت کو ديکھ کر ابن
زياد نے حکم ديا کہ انھيں چھت پر سے نيچے پھينک ديا جائے لہذا آپ کودار االماره کے چھت سے نيچے پھينک دياگيا ۔
..............
 ١۔شايد يہ چار لوگ  ،جابر بن حارث سلمانی  ،عمروبن خالد صيد اوی اور سعد کا غالم ہوں جنکے بارے ميں ابو مخنف کا بيان ہے کہ
ان لوگوں نے جنگ کے پہلے ہی مرحلہ ميں مقاتلہ کيا اور ايک ہی جگہ شہيد ہوگئے ۔)طبری ،ج، ٥ص(٤٤٦

يہ جملہ سننے کے بعد امام حسين عليہ السالم کی آنکھيں آنسؤں سے ڈبڈباگئيناور آپ کسی طرح اپنے آنسوؤں کو نہ روک
ے َال ً '')(١اللّھم اجعل لنا ولھم الجنةنزالً واجمع
ے ْنت َِظرْ َو َما بَ ﱠد ْلوْ ا تَ ْب ِد ْ
سکے پھر آپ نے فرمايا ِ '' :م ْن ْھ ْم َم ْن قَ َ
ض ٰی نحبہ َو ِم ْن ْھ ْم َم ْن َ
بينناوبينھم فی مستقر رحمتک ورغائب مذخورثوابک ''ان ميں سے بعض وه ہيں جو )قربانی دے کر(اپنا عہد وفاکرگئے اور
ان ميں سے بعض )حکم خداکے( انتظار ميں بيٹھے ہيں اور ان لوگوں نے ) اپنا موقف( ذرا بھی نہيں تبديل کيا  ،خدايا !
بہشت کو ہمارے اور ان کے نزول کی جگہ قرار دے اور اپنی رحمتوں کی جايگاه ميں ہميں اور انھيں يکجا کردے اوراپنے
بہترين ثواب کے ذخيره سے بہره مند فرما! )(٢اس دعا کے بعد طرماح بن عدی امام حسين عليہ السالم کے قريب آئے اور
عرض کی  '':أنّی ٰ ّ
کفی بھم وقد رأيت قبل
وﷲ ال نظر فمأاری معک أحداً ولو لم يقاتلک اال ھؤالء الذين أراھم مال زميک لکان ٰ
خروج من الکوفة اليک بيوم ظھر الکوفة،و فيہ من الناس مالم ترعينا فی صعيد واحدجمعاًاکثرمنہ  ،فسأ ْ
لت عنھم  ،فقيل :
اجتمعوا ليعرضوا ثم يسرّحون الی الحسين  ،فأنشدک ان قدرت علی أن ال تقدم عليھم شبراً االفعلت ! فان أردت أن تنزل بلداً
يمنعک ٰ ّ
ﷲ بہ حتی تری من رأيک و يستبين لک ماأنت صانع  ،فسرحتی أنزلک مناع جبلنا الذی يدعی ''أ جا ئ'')(٣فأسير معک
ےةَ'')(٤
حتی أنزلک القُ َر ّ
خدا کی قسم ميں جو ديکھ رہا ہوں وه يہ ہے کہ آ پ کے سا تھ زياده يار و مدد گا ر نہيں ہيں اور اگر انہيں لوگوں کے عالوه
جنہيں ميں ساتھ ساتھ ديکھ رہا ہوں کوئی اور نہ ہو ا تو يہی لوگ ان کے لئے کافی ہيں۔ کوفہ
..............
١۔سوره احزاب٢٣
٢۔ ابو مخنف کابيان ہے کہ عقبہ بن ابی عيزار نے يہ واقعہ بيان کيا ہے۔) طبری ،ج ،٥ص  ، ٤٠٣ارشاد  ،ص  ، ٢٢٥طبع نجف (
٣۔يہ ايک شخص کا نام ہے جس کے نام پرعالقہ طئی کا پہاڑ موسوم ہے۔ يہ طئی کے مغربی عالقہ ميں سميرا ء پہاڑ کے بائيں جانب
ہے ۔
٤۔يہ قريہ کی اسم تصغير ہے اور طی کے عالقہ ميں ايک جگہ کا نام ہے ۔

سے نکل کر آپ کی طرف آنے سے ايک دن قبل ميں نے کوفہ کے پيچھے بہت سارے لوگوں کوديکھا جس سے پہلے ايک
ہی جگہ پرميں نے اتنا جم غفير نہيں ديکھا تھا۔ميں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ يہ مجمع کيسا ہے ؟کسی نے کہا يہ لوگ اس
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لئے جمع ہوئے ہيں تاکہ فوجی ٹريننگ لے سکيں اور پھر حسين سے جنگ کے لئے کوچ کريں ل ٰہذا ميں آپ کو خدا کا
واسطہ ديتا ہوں کہ اگر آپ قادر ہيں تو ايک بالشت بھی ان لوگوں کی طرف نہ بﮍھيں ۔ اگر چاہتے ہيں کہ کسی ايسے شہر
ميں جائيں جہاں خدا آپ کی جان کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات ديدے اور پھر آپ ديکھيں کہ آپ کا منشاء کيا ہے اور
آپ کے لئے موقعيت پوری طرح واضح ہوجائے تو آپ ہمارے ساتھ چليں تاکہ ہم آپ کو اپنی طرف ايک پہاڑی عالقہ ميناتار
ديں جہاں کوئی پر بھی نہيں مار سکتا ،جسے ''آجائ'' کہتے ہيں۔ميں وہاں تک آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو وہاں کے
ايک گاؤں ميں جس کا نام ' ' قر يہّ'' ہے اتار دوں گا ۔
امام حسين عليہ السالم نے ان سے فرمايا  '':جزاک ّ
ﷲ وقومک خيراً ! انہ قد کان بيننا وبين ٰہؤ الء القوم قول لسنا نقدرمعہ علی
اال نصراف وال ندری عالم تنصرف بنا وبہم االُمور فی عاقبة !''خدا تمہيں اور تمہاری قوم کو جزائے خير دے!حقيقت يہ ہے
کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درميان ايک قول وقرارہے جس کی وجہ سے ہم ان سے جدا نہيں ہو سکتے اور ہميں يہ نہيں
معلوم کہ عاقبت کار ہمارے اور ان کے امور کو کہاں لے جائے گی۔
طر ّماح کا بيان ہے کہ يہ سننے کے بعد ميں نے ان کو الوداع کيا اور کہا :خدا آپ کو جن ّ وانس کے شر سے دور رکھے
) (١اور حسين) عليہ ا لسالم ( آگے بﮍھ گئے يہاں تک کہ قصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے ۔
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ جميل بن مريد نے طر ّماح کے حوالے سے مجھ کو يہ خبر دی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص ( ٤٠٦اور پوری خبر
يہ ہے کہ طر ّماح کہتے ہيں کہ ميں نے عرض کيا  :ميں نے کوفہ سے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ آذوقہ فراہم کيا ہے جن کا نفقہ
مجھ پر واجب ہے لہذاميں وہاں پہنچ کر اسے رکھ کر انشاء ﷲ فوراً آپ کی طرف پلٹ رہا ہوں ۔اگر ميں آپ سے ملحق ہو گيا تو خدا کی
قسم ميں ضرور آپ کی مدد کرنے واال ہوں گا ۔ امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  :ايسا کرناچاہتے ہو تو جلدی کرو ﷲ تم پر رحمت
نازل فرمائے ! طر ماح کہتے ہيں  :جب ميں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا تو آذوقہ ان کے پاس رکھا  ،جو چيز ان کے لئے ضروری
اور ان کی بہتری ميں تھی اسے وہانفراہم کيا اور ان سے وصيت کی پھر اپنے اراده کو ان کے سامنے پيش کر کے فوراً لوٹ گيا يہاں
تک کہ جب ميں'' عذيب الہجانات'' تک پہنچا تو سماعہ بن بدر نے امام عليہ السالم کی شہادت کی خبر سنائی تو مينواپس پلٹ گيا۔ )
طبری ،ج( ٤٠٦ ، ٥

چودہويں منزل  :قصر بنی مقاتل )(١
ٰ
الصلوة والسالم قصر بنی مقاتل تک پہنچے۔ وہاں آپ نے پﮍاؤ ڈاالتو
''عذيب الہجا نات ''سے چل کر حسين بن علی عليہ
ديکھاکہ وہاں ايک خيمہ لگا ہواہے (٢) ،امام عليہ السالم نے فرمايا  '':لمن ٰھذا الفسطاط''يہ خيمہ کس کا ہے ؟ تو کسی نے کہا
 :عبيد ﷲ بن حر جعفی) (٣کا خيمہ ہے ۔ امام عليہ السال م نے فرمايا  '':ادعو ه لی'' اسے ميرے پاس بالؤ ،پھر ايک پيغام ر
ساں کو اس کے پاس روانہ کيا ،جب وه پيغام رسانوہاں پہنچا تو اس نے کہا  :يہ حسين بن علی ہيں جو تم کو بالرہے ہيں ،
عبيدﷲ بن حر جعفی نے کہا  '':انّا ٰ ّ وانااليہ راجعون '' خدا کی قسم ميں کوفہ سے نکال تو مجھے يہ گوارا نہيں تھا کہ کسی
جگہ حسين سے مالقات ہو  ،وﷲ ميں نہيں چاہتا کہ وه مجھے ديکھيں يا ميں ان کو ديکھوں۔ پيغام رساں واپس پلٹا اور اس
نے آکر امام کو اس کے بارے ميں خبر دی۔
اس کے بعد امام حسين عليہ السالم خود اٹھے ،نعلين منگوائی،اسے پہن کر کھﮍے ہوئے اوربنفس نفيس اس کے پاس گئے
،خيمہ مينداخل ہوکر اسے سالم کيا پھر اسے اپنے ساتھ قيام کی دعوت د ی تو ابن حرنے اپنی با تونکو پھردھرايا۔ امام عليہ
ﷲ أن تکون ممن يقاتلنا ٰ ّ
السالم نے فرمايا  '':فان ال تنصرنا فاتّق ٰ ّ
فوﷲ ال يسمع واعيتنا أحد ثم ال ينصرنا اال ہلک'' اگر تم ميری
مدد نہيں کرناچاہتے ہوتو خدا سے خوف کھا ؤ کہ کہيں مجھ سے جنگ کرنے والوں ميں نہ ہو جاؤ ؛کيو نکہ خدا کی قسم کو
ئی بھی ايسا شخص نہيں ہے جو ميری فريا دسن کر ميری مدد نہ کرے مگر يہ کہ وه ہالک ہو جائے گا ۔يہ کہہ کر آپ اس
کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ )(٤
..............
١۔ معجم ميں ہے کہ يہ جگہ چند ديہا توں اور'' قطقطا نہ'' اور'' عين التمر'' کے درميان واقع ہے۔
٢۔ ابو مخنف نے اس طرح بيان کيا ہے۔ )طبری ،ج،٥ص( ٤٠٧
٣۔اس شخص کے حاالت کتاب کے آخری حصہ ميں بيان کئے جائيں گے۔
٤۔ ابو مخنف کا بيان ہے  :مجھ سے مجالد بن سعيد نے عامر شعبی سے يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص ، ٤٠٧ارشاد ص،
(٢٢٦
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عقبہ بن سمعان کا بيان ہے کہ رات کے آخری حصہ ميں امام حسين )عليہ السالم ( نے پا نی بھر نے کا حکم ديا اور جب
چھاگليں بھری جا چکيں تو آپ نے ہم لوگوں کو کوچ کر نے کا حکم ديا اور ہم نے وہی کيا۔ جب ہم لوگ'' قصر بنی مقاتل
''سے کوچ کررہے تھے اور ہمارا سفر جاری تھا تو کچھ دير کے لئے حسين کی آنکھ لگ گئی ،جب آنکھ کھلی تو آپ يہ فر
مارہے تھے '':انا ٰ ّ وانااليہ راجعون والحمد ٰ ّ رب العا لمين'' اس جملہ کی آپ نے دو يا تين مرتبہ تکر ار فرما ئی  ،يہ سن
کر آپ کے فرزند علی بن حسين ) عليہ السالم( آگے بﮍھے جو اپنے گھوڑے پر سوارتھے اور آپ نے بھی اپنے بابا کے
جملہ کی تکرار'' انا ٰ ّ وانااليہ راجعون والحمد ّ رب العالمين'' کرتے ہوئے فرمايا '':يا ابت جُعلت فداک م ّم حمد ت واستر
کلمہ استرجاع جاری
جعت''بابا جان! آپ پر ميری جان قربان ہو،کيا سبب ہو اکہ آپ نے يکبارگی حمد ال ٰہی کی اور زبان پر ٔ
کيا ؟
ٔ
ّ
امام عليہ السالم نے جواب ديا'' :يا بُن ان خفقت براس خفقة فعن ل فارس علی فرس فقال  :القوم يسيرون والمنايا تسر اليھم ،
فعلمت أنھا أنفسنا نعيت الينا !'' اے ميرے الل !تھوڑی دير کے لئے ميری آنکھ لگ گئی تھی تو ميں نے خواب کے عالم ميں
ديکھا کہ ايک گھوڑ سوار ميرے سامنے نمودارہوا اور اس نے کہا يہ قوم آگے بﮍھ رہی ہے اور موت ان کے پيچھے پيچھے
چل رہی ہے ،اس سے مجھ کو معلوم ہوگيا يہ مجھے ميری شہادت کی خبر دے رہاہے۔
علی بن حسين عليہ السالم '':يأابت ال أراک ٰ ّ
ﷲ سوئً۔ السنا علی الحق؟''اے بابا ! ميں نہيں سمجھتا کہ ﷲ آپ کے لئے برا کرے
گا کيا ہم حق پر نہيں ہيں ؟
بلی والذی اليہ مرجع العباد ! ''کيوں نہيں ) ہم ہی حق پر ہيں( قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف
امام حسين عليہ السالم ٰ '':
سب کو پلٹنا ہے۔
ً
ٔ
علی بن الحسين '' :ياابت اذاال نبالی  ،نموت محقين''بابا جان ايسی صورت مينہميں کوئی پرواه نہيں ہے کيوں کہ ہماری موت
حق پر ہے ۔
ٰ
ّ
ً
امام حسين  :جزاک ﷲ من ولد خير ماجزی ولدا عن والده  ،خداوند متعال تمہيں وه بہترين جزا دے جو باپ کی دعا سے بيٹے
کو نصيب ہوتی ہے ۔
اسی گفتگو کے درميان کچھ دير کے بعد سپيده سحری نمودار ہوئی ۔ آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور دوباره جلدی سے سب
اپنی اپنی سواريوں پر بيٹھ گئے اورآپ اپنے اصحاب کو اس سر زمين کے بائيں جانب چلنے کا اشاره کيا تاکہ انہيں لشکر
حر سے جدا اور متفرق کر سکينليکن حر بن يزيد کی جستجو يہ تھی کہ آپ کوکسی طرح کوفہ سے نزديک کردے ل ٰہذا وه
آپ لوگوں کو پراکنده ہونے سے روک کر واپس پلٹانے لگا اور کوفہ کی طرف شدت سے نزديک کرنے لگا،اصحاب حسينی
نے اس سے ممانعت کی اوران لوگوں کو دور ہٹاتے رہے اور آپ اسی طرح اپنے چاہنے والوں کو بائيں طرف کرتے رہے
اور اسی کشمکش ميں نينوا آگيا ۔
قربان گاه عشق :نينوا)(١
چوده منزليں ختم ہوچکی تھينحسين بن علی )عليہما السالم ( نينواميں اترچکے تھے کہ يکايک ايک سوار اصيل و نجيب
گھوڑے پر سوار  ،اسلحوں سے ليث اور دوش پر کمان ڈالے کوفہ کی طرف سے نمودار ہوا سب کے سب کھﮍے اس
کاانتظار کرنے لگے؛ جب وه نزديک آيا تو اس نے حر اور اس کے لشکر والوں کو سالم کيا ليکن حسين اور ان کے
اصحاب کو سالم نہيں کيا پھر اس نے عبيدﷲ بن زيا دکا خط حر کو پيش کرديا اس خط ميں يہ عبارت موجود تھی ۔
اما بعد ،فجعجع )(٢بالحسين حين يبلغک کتاب ويقدم عليک رسول  ،فال تنزلہ اال بالعراء فی غير حصن وعلی غير ما ء و قد
امرت رسول أن يلزمک وال يفارقک حتی ياتين بأنفاذک امر ،والسالم ''
..............
١۔ يہ کربال کاايک عالقہ ہے جو اواخر قرن دوم تک آباد رہا۔
٢۔ ابن منظور نے لسان العرب ميں اصمعی سے نقل کيا ہے  '':جعجع ای احبسہ'' جعجع کے معنی يہ ہيں کہ قيد کرلو اور ابن فارس
نے مقاييس اللغة ،ج ، ١ص  ٤١٦پر لکھا ہے '' :ای الجئہ الی مکان خشن'' يعنی انھيں ايک بے آب و گياه عالقہ ميں ٹھہراؤ ۔

اما بعد ،جيسے ہی نامہ برتمہارے پاس يہ خط لے کر ميرا پہنچے حسين کو ايک بے آب و گياه صحرا ميں روک لو اور ميں
نے اپنے فرستاده کو حکم ديا ہے کہ وه تم سے جدا نہ ہو اور تمہاری مراقبت ميں رہے يہاں تک کہ واپس لوٹ کر مجھے
خبر دے کے تم نے ميرے حکم کو نافذ کيا ہے۔ والسالم
جب حر نے خط پﮍھا تو يہ خط لے کر وه اس نورانی قافلہ کے پاس آيا اور کہنے لگا  :يہ امير عبيدﷲ بن زياد کا خط ہے
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جس ميں اس نے مجھے حکم ديا ہے کہ ميں آپ کو وہيں پر قيد رکھوں جہاں پر اس کا خط مجھے مال ہے اور يہ اس کا
قاصداور فرستاده ہے جسے اس نے حکم ديا ہے کہ وه مجھ سے جدا نہ ہو يہاں تک کہ ميں اس کے منشاء اور حکم کو نافذ
کردوں۔
يہ سن کر يزيد بن زياد مہاصر کندی بہدلی )(١معروف بہ شعثاء نے عبيدﷲ بن زياد کے پيغام رساں کو غورسے ديکھااور
قبيلہ کنده سے ہے ( ؟ اس
اس کے سا منے خود کونماياں کر کے کہا  :کيا تو مالک بنُ نسير ب ّدی ) (٢ہے !) جس کاتعلق ٔ
شخص نے جواب ديا  :ہاں ! اس پر يزيد بن زيا د معروف بہ شعثاء نے اس سے کہا  :تيری ماں تيرے غم مينبيٹھے ! يہ تو
کيا لے کر آيا ہے ؟
..............
حملہ اولی ميں شہيد ہونے والوں ميں سے ہيں۔
١۔ آپ کا شمار امام حسين عليہ السالم کے لشکر کے تير اندزوں ميں ہوتا ہے اورآپ
ٔ
آپ نے سو تير چالئے اور اس کے بعد کھﮍے ہوکر کہنے لگے  :ان تيروں ميں سے ابھی فقط پانچ ہی تير ہدف پر لگے ہيں اور ميرے
لئے واضح يہی ہے کہ ميں نے پانچ لوگوں کوقتل کيا ہے۔ ابو مخنف ہی نے فضيل بن خديج کندی سے روايت نقل کی ہے کہ يزيد بن
زياد عمر بن سعد کے ہمراه نکال تھا ليکن جب حسين عليہ السالم کے ساتھ صلح کی پيش کش ان لوگوں نے ٹھکرادی تو يہ امام عليہ
السالم کی طرف چلے آئے اور دشمنوں سے خوب خوب دادشجاعت لی يہاں تک کہ شہيد ہوگئے ليکن يہ خبر اوپروالی خبر سے
موافقت نہينرکھتی ۔
٢۔ مالک بن نسير قبيلہء بنی ْبداَء سے متعلق تھا۔ يہ کربال ميں موجود تھا ۔ اس نے امام عليہ السالم کے سر پر تلوار سے ضربت
لگائی جس سے آپ کی برنس کٹ گئی اور تلوار آپ کے سر تک پہنچ گئی جس نے آپ کو خون ميں غلطاں کرديا ۔اس حالت مينامام
حسين عليہ السالم نے اس سے فرمايا  '':ال أکلت بھا وال شربت بھا وحشرک ﷲ مع الظالميں'' تو اس کی وجہ سے نہ کھا پائے اورنہ
پی پائے اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے ۔
شہادت کے بعد مالک بن نسير آپ کی برنس لے کر چال گيا تو اس کا اثر يہ ہوا کہ ساری زندگی فقير رہا يہاں تک کہ مرگيا ۔)طبری ،ج٥
،ص  (٤٤٨يہ واقعہ ابی مخنف سے مروی ہے۔ '' برنس '' عربی کا ايک غير مانوس کلمہ ہے۔ يہ ايک لمبی ٹوپی ہے جو روئی سے
ٰ
نصاری کے عبادت گزار افراد پہنا کرتے تھے۔ صد ر اسالم مينمسلمان عبادت گزار افراد بھی اسے پہنا کرتے تھے جيسا
بنتی ہے اسے
کہ مجمع البحرين ميں ہے نيز ابو مخنف نے روايت کی ہے کہ عبد ﷲ بن دبّا س نے مختار کو ان لوگوں کا پتہ بتا يا جنھوں نے امام
حسين عليہ السالم کو قتل کيا تھا۔انھيں ميں سے ايک مالک بن نسير َبدّی بھی تھا۔ مختار نے فوراً ان قاتلوں کی سمت مالک بن عمرو
نہدی کو بھيجا ۔جب مالک بن عمر ووہاں آئے اور وه سب کے سب قادسيہ ميں موجود تھے مالک بن عمرونے ان سب کو گرفتار کرليا
اور ان کو لے کر مختار کے پاس آئے۔ جب يہ قاتلين وہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ مختار نے اس بدّی سے پوچھا  :تو ہی وه ہے
جو امام کی برنس لے گيا تھا ؟ تو عبد ﷲ بن کامل نے کہا  :ہانيہ وہی ہے  .يہ سن کر مختار نے کہا  :اس کے دونوں ہاتھ پير کاٹ دو
اور چھوڑ دو تاکہ يہ تﮍپے اور مضطرب ہو يہاں تک کہ مرجائے۔ اس کے ساتھ ايسا ہی کيا گيا اور اسے چھوڑ ديا گيا تو اس کا خون
مسلسل بہتا رہا يہاں تک کہ وه مرگيا ۔يہ ٦٦ھ کا زمانہ تھا۔ )طبری ،ج ،٦ص (٥٧

مالک بن نسيرنے کہا  :ميں کچھ بھی لے کر نہيں آيا،ميں نے توفقط اپنے امام کی اطاعت اور اپنی بيعت پر وفاداری کا ثبوت
پيش کيا ہے ۔
شعثاء نے اس کا جواب ديا  :تو نے اپنے رب کی معصيت اور اپنے نفس کی ہال کت ميں اپنے رہبر کی اطاعت کی ہے اور
يہ فعل انجام دے کر تو نے ذلت ورسوائی اور جہنم کی آگ کو حاصل کيا ہے کيو نکہ خدا وند متعال فرماتا ہےَ '':و َج َع ْلنَا ْھ ْم اَ
صرْ وْ نَ '')(١
ےا َم ِة َال ْ
ے ْن َ
ےوْ َم القِ َ
ار َو َ
ئِ ﱠمةً َ
ے ْد ْعوْ نَ اِل َی النﱠ ِ
ہم نے ان کو گمراہوں کا پيشوا بناياجو لوگو ں کو جہنم کی طرف بال تے ہيں اور قيامت کے دن )ايسے بے کس ہوں گے کہ
( ان کو ) کسی طرح ( کی مدد نہ دی جائے گی۔ اور وه تيرا پيشوا ہے ۔
اس کے بعد حر بن يزيد رياحی حسينی قافلہ کو ايسی ہی جگہ پرا تارنے کی کوشش کرنے لگاجہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی
کوئی قريہ و ديہات )(٢لہذا ان لوگوں نے فرمايا کہ ہميں چھوڑ دو تاکہ ہم اس قريہ ميں چلے
..............
١۔ سوره قصص آيت ٤١
٢۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کر بال کسی ايک ديہات اور قريہ کا نام نہيں تھا بلکہ يہ ايک عالقہ تھا جس کے تحت چند قريہ اور ديہات
آتے تھے جيسا کہ کتاب '' الدال ئل والمسائل '') سيد ہبة الدين شہر ستانی( ميں موجود ہے۔سبط بن جوزی نے کہا  :پھر )امام ( حسين )
عليہ السالم( نے فرمايا  '':ما يقول ٰھذه االرض'' اس زمين کو کيا کہتے ہيں تو لوگوں نے کہا  :اسے کربال کہتے ہيناوراسے نينوی
بھی کہا جاتا ہے جو اسی کا ايک قريہ ہے۔ يہ سن کر آپ رو نے لگے اور فرمايا '':کرب وبال ''يہ کرب وبال ہے پھر فرمايا :
سلمی نے خبر دی ہے وه کہتی ہيں کہ'' کان جبرئيل عند رسول ّ
ﷲ وانت مع''جبرئيل رسول ﷲ کے
''اخبرتن ِام سلمة قالت'' مجھ کو ام
ٰ
پاس تھے اور تم ميرے ہمراه تھے'' فبکيت فقال رسول ّ
ﷲ  :دع ابن فترکتک فاخذک ومنعک فی حجر ه ''تو تم رونے لگے رسول
خدا ۖنے فرمايا  :ميرے فرزند کو چھوڑ دو۔ ميننے تم کو چھوڑ ديا تونبی ﷲ نے تم کو پکﮍا اور اپنی گودی ميں بيٹھا ليا۔'' فقال جبرئيل :
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أتحبہ ؟ قال  :نعم ! قال  :فان أ متک ستقتلہ'' جبرئيل نے پوچھا  :کيا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہيں تو خدا کے نبی نے جواب ديا :
ہاں ! جبرئيل نے کہا  :آپ کی امت اس بچے کو شہيد کردے گی ۔'' وان شئت أن ْاريک تربة أرضہ الت يقتل فيھا ؟ قال  :نعم'' اگر آپ
سلمی کہتی ہيں
چاہيں تو ميں آپ کو اس زميں کی مٹی دکھا دوں جس ميں يہ قتل کئے جائيں گے توخدا کے نبی نے فرمايا  :ہاں ! ام
ٰ
وﷲ ھی االرض التی أخبر بھا جبرئيل رسول ٰ ّ
 '':فبسط جبرئيل جنا حہ علی أرض کربال ء فأراه اياه ثم شمھا وقالٰ :ھذه ٰ ّ
ﷲ وانن اقتل
فيھا''جبرئيل نے زمين کربال پر اپنے پر پھيال ئے اور وه زمين نبی خدا کو دکھا دی ؛ .پھر امام حسين عليہ السالم نے اس مٹی کو
سونگھا اور فرمايا  :خدا کی قسم يہی وه زمين ہے جس
کی خبر جبرئيل نے رسول ﷲ کو دی تھی اور ميں يہيں قتل کيا جاؤں گا۔سبط بن جوزی کہتے ہيں :ابن سعد نے طبقات ميں واقدی کے
حوالے سے اسی معنی کو ذکر کيا ہے پھرسبط بن جوزی نے کہا  :ابن سعدنے شعبی کے حوالے سے يہ بھی ذکر کيا ہے کہ اس نے
کہا  :جب صفين کے راستے مينعلی عليہ السالم کا کربال سے گزر ہوا اور آ پ نينوا) فرات کے نزديک قريہ ہے ( کے قريب پہنچے تو
وہاں رکے اور اپنے پانی النے والے اور طہارت کے امور انجام دينے والے فرد کو آواز دی اور فرمايا  :اے ابو عبدﷲ مجھے خبر دو
کہ اس زمين کوکيا کہتے ہيں ؟ اس نے جواب ديا  :اسے کربالکہتے ہيں  ،يہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پﮍے اور آپ اتنا
روئے کہ وہاں کی زمين آپ کے آنسوؤں سے تر ہوگئی پھر فرمايا  '':دخلت علی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وھو يبک فقلت لہ  :ما
ۖ
يبکيک؟'' ميں ايک دن رسولخدا صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کی بارگاه ميں حا ضر ہواتو ديکھا رورہے ہيں؛ ميں نے فوراً
آنحضرت سے
سوال کيا  :آپ کو کس چيز نے رالديا ؟ آنحضرت ۖنے جواب ديا '' :کان عندی جبرئيل آنفا ً و اخبر نی ؛ ان ولدی الحسين عليہ السالم يقتل
بشط الفرات بموضع يقال لہ کربال ئ'' ابھی ابھی جبرئيل ميرے پاس موجود تھے ،انھوں نے مجھے خبر دی کہ ميرافرزند حسين فرات
کے کنارے اس جگہ پر قتل کيا جائے گا جسے کربالکہتے ہيں ۔'' ثم قبض جبرئيل قبضة من تراب فشمنی اياھا فلم أملک عينی ان فا ضتا
''پھر جبرئيل نے وہاں کی ايک مٹھی خاک اٹھائی جس کو ميں نے سونگھا اس کا اثر يہ ہوا کہ ميں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا اور
سيل اشک جاری ہوگئے  ،پھر کہتے ہيں  '':حسن بن کثير'' اور'' عبد خير'' نے روايت کرتے ہوئے کہا ہے :جب علی عليہ السالم
ٰ
ھاھنا،ھذا مناخ رکابھم ٰ ،ھذا موضع رحالھم ٰ ،ھذا مصرع
کربال پہنچے تو وہاں رکے اور گريہ کيا اور فرمايا '' :بابی اغليمة يقتلون
الرجال ثم ازداد بکاء ه'' ميرے باپ ان جوانوں پر قربان ہوجائيں جو يہاں قتل کئے جائيں گے ۔يہيں پر ان کی قيام گاه ہوگی اور وه اپنی
رکابوں سے نيچے آئيں گے ،يہی ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے ،يہی ان کے مردوں کی قتل گاه ہے ،يہ کہتے کہتے آپ کی آنکھوں سے
آنسوابل پﮍے اور آپ شدت سے رونے لگے۔) تذکرة الخواص ،ص ، ٢٥٠طبع نجف ( نصربن مزاحم نے اس خبر کو چار طريقوں سے
بيان کيا ہے۔ ) صفين ،ص، ١٤٢ ، ٢٤٠طبع ہارون(

جائيں جسے نينوا کہتے ہيں يا اس ديہات ميں چلے جائيں جسے غاضر يہ )(١کہتے ہينياايک دوسرے قريہ ميں جانے دو
جسے شفيہ کہتے ہيں ) (٢ليکن حرنے تمام درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا  :نہيں خدا کی قسم ميں ايسا کرنے پر
قادر نہيں ہوں  ،يہ شخص ميرے پاس جاسوس بناکر بھيجا گيا ہے ۔
..............
١۔ غاضريہ ،غاضر کی طرف منسوب ہے جو قبيلہ بنی اسد کا ايک شخص ہے۔ يہ زمين ابھی عون کی قبر کے آس پاس ہے جو کربال
سے ايک فرسخ کے فاصلہ پر ہے وہاں ايک قلعہ کے آثار موجود ہيں جو قلعہ بنی اسد کے نام سے معروف ہے ۔
٢۔ يہ بھی کربال کے نزديک بنی اسد کے کنويں کا مقام ہے ۔

اس بے ادبی پرزہير بن قين  ،امام عليہ السالم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے '':يابن رسول ٰ ّ
ﷲ ،ان قتال ھوالء أھون من قتال
َمن ياتينا من بعدھم  ،فلعمری لياتينا من بعد من تری ماال قبل لنا بہ'' اے فرزند رسولخدا ! ان لوگوں سے ابھی جنگ آسان ہوگی
بہ نسبت اُن لوگوں کے جو اِن کے بعد آئيں گے۔ قسم ہے مجھے اپنی جان کی اس کے بعدہماری طرف اتنے لوگ آئيں گے
جن کا اس سے پہلے ہم سے کوئی سابقہ نہ ہواہو گا ۔زہير کے يہ جملے سن کر امام عليہ السالم نے ا ن سے يہ تاريخی جملہ
ارشاد فرمايا جوان کے سابقہ بزرگوں کی سيرت کا بيان گر ہے۔ آپ نے فرمايا '' :ماکنت ٔالبدأ ھم با لقتال'' ميں ان سے جنگ
کی ابتداء کرنا نہيں چاہتا اس پر زہير بن قين نے کہا  :تو پھر اس کی اجازت فرمائيے کہ ہم اس قريہ کی طرف چليں اور
وہاں پہنچ کر پﮍاؤ ڈاليں کيونکہ يہ قريہ سرسبزو شاداب ہے اور دريائے فرات کے کنارے ہے۔ اگران لوگوں نے ہميں روکا
تو ہم ان سے نبرد آزمائی کريں گے کيونکہ ان سے نبرد آزماہونا آسان ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئيں گے۔
اس پر امام عليہ السالم نے پوچھا '':وأےة قرےة ھی ؟ ''يہ کون سا قريہ ہے ؟ زہير نے کہا '' :ھی العقر''اس کانام عقر ہے
) (١تو امام عليہ السالم نے ان سے فرمايا ٰ :
''اللّھم انی أعوذبک من العقر'' خدا يا !ميں عقر سے تيری پناه مانگتاہوں ،پھر آپ
نے وہيں اپنے قافلہ کو اتارا۔ يہ جمعرات دوسری محرم  ٦١ھ کا واقعہ ہے جب دوسرا دن نمودار ہواتو سعد بن ابی وقاص
)(٢کا بيٹاعمر کوفہ سے چار ہزار فوج لے کر کربال پہنچ گيا ۔
..............
١۔ بابل کے ديہات ميں ايک جگہ ہے جہاں بنو خذنصر) يہ وہی بخت النصر معروف ہے جس کا صحيح تلفظ بنو خذ نصر ہے( رہاکرتے
تھے اس عالقہ کو شروع ميں کوربابل کے نام سے ياد کيا جاتا تھا بعد ميں کثرت استعمال کی وجہ سے تصحيف ہو کر کربال کہا جانے
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لگا ۔
٢۔ مذکوره شخص کے احوال گذر چکے ہيں ۔

واقعہ کربال
ٔ

امام حسين عليہ السالم کی جانب پسر سعد کی روانگی
* ابن زياد کے نام عمر بن سعد کا خط
* ابن زياد کا جواب
* پسر سعد اور امام عليہ السالم کی مالقات
* ابن زياد کے نام عمر بن سعد کا دوسرا خط
* ابن زياد کا پسر سعد کے نام دوسرا خط
* خط کے ہمراه شمر کا کربال ميں ورود
* جناب عباس اور ان کے بھائيوں کے نام امان نامہ
* امام عليہ السالم اور ان کے اصحاب پر پانی کی بندش
امام حسين عليہ السالم کی جانب پسر سعد کی روانگی
امام حسين عليہ السالم کی طرف پسر سعد کی روانگی کا سبب يہ تھا کہ عبيدﷲ بن زياد نے اسے اہل کوفہ کی چارہزار فوج
کے ہمراه ''ہمدان ''اور'' ری'' کے درميان ايک عال قہ کی طرف روانہ کيا تھا جسے دشتبہ) (١کہتے ہيں جہاں ديلميوں نے
حکومت کے خالف خروج کر کے غلبہ حاصل کر ليا تھا ۔ ابن زياد نے خط لکھ کر ''ری'' کی حکومت اس کے سپردکی اور
اسے روانگی کا حکم ديا ۔
عمر بن سعد اپنی فوج کے ہمراه روانہ ہو گيا۔'' حمام اعين '') (٢کے پاس جا کر پﮍاؤ ڈاال ليکن جب امام حسين عليہ السالم
کامسئلہ سامنے آيا کہ وه کو فہ کی طرف آرہے ہيں تو ابن زياد نے عمر سعد کو بال يا اور کہا  :تم حسين کی طرف روانہ ہو
جاؤ اور جب ہمارے اور اس کے درميان کی مشکل حل ہو جائے تب تم اپنے کام کی طرف جانا۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا
 :ﷲ آپ پر رحم کرے اگر آپ بہتر سمجھيں تو مجھے اس سے معاف فرمائيں اور يہ کام خود انجام ديں۔ يہ سن کر ابن زياد
نے کہا  :ہاں يہ ممکن ہے ليکن اس شرط پر کہ تم وه عہد نا مہ واپس کر دو جو ميں نے تم کو'' ری'' کے سلسلے ميں ديا
ہے۔جيسے ہی ابن زياد نے يہ کہا ويسے ہی عمر بن سعد بوال:مجھے ايک دن کی مہلت ديجئے تاکہ ميں خوب فکر کرسکوں
اور وہاں سے اٹھ کر اپنے خير خوا ہوں کے پاس مشوره کرنے کے لئے آيا۔تمام مشوره دينے والوں نے اسے اس کام ميں ہا
تھ ڈالنے سے منع کيا ۔
..............
١۔عربی ميں اس کو دستبی کہتے ہيں جو فارسی ميں دشتبہ کہا جاتا ہے۔ يہ ايک خوبصورت ،سر سبز وشاداب اور بہت بﮍاعال قہ ہے
جو ہمدان اور ری کے درميان ہے۔ بعد ميں يہ قزوين سے منسوب ہوگيا جيسا کہ معجم البلدان ،ج ،٤ص ٥٨ميں ذکر ہوا ہے۔
٢۔ يہ کوفہ کے ديہاتوں ميں سے ايک ديہات ہے جہاں عمر بن سعد کا ايک حمام تھا جو اس کے غالم'' اعين'' کے ہاتھ ميں تھا۔ اسی
کے نام پر اس عال قہ کا نام'' حمام اعين'' ہو گيا۔) القمقام ،ص(٤٨٦

اس کا بھا نجا حمزه بن مغيره بن شعبہ )(١اس کے پاس آيا اور کہنے لگا  :اے ماموں ! ميں آپ کو خدا کی قسم ديتا ہوں کہ
آپ حسين کی طرف نہ جائيں ورنہ آپ اپنے رب کے گناه گار اور اپنے نزديکی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہوں
گے۔ خدا کی قسم اگر آپ دنيا سے اس حال ميں کوچ کريں کہ آپ تمام دنيا کے مالک ومختار ہوناور وه آپ کے ہاتھ سے نکل
جائے تو يہ آپ کے لئے اس سے بہتر ہے کہ آپ ﷲ سے اس حال مينمال قات کريں کہ حسين کے خون کا دھبہ آپ کے دامن
پر ہو !اس پر ابن سعد نے کہا  :انشا ء ﷲ ميں ايسا ہی کروں گا ۔)(٢
يہاں سے طبری کی روايت ميں ابومخنف کی خبروں کے سلسلہ ميں انقطاع پايا جاتا ہے اور ابن سعد کے کربال ميں وارد
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ہونے کی داستان کا تذکره ملتا ہے۔ اس خالء کو طبری نے ''عوانہ بن حکم'' کی خبر سے پُر کيا ہے۔ چار وناچا ربط بر قرار
رکھنے کے لئے ہميں اسی سلسلے سے متصل ہونا پﮍرہا ہے ۔
ہشام کابيان ہے :مجھ سے'' عوانہ بن حکم'' نے عمار ابن عبدﷲ بن يسارجہنی کے حوالے سے بيان کيا ہے اور اس نے اپنے
باپ سے نقل کيا ہے کہ ميرے والد نے کہا :ميں عمر بن سعدکے پاس حاضر ہواتواس کو امام حسين عليہ السالم کی طرف
روانگی کا حکم مل چکا تھا۔مجھے ديکھ کر اس نے فوراًکہا :امير نے مجھے حکم ديا ہے کہ ميں حسين کی طرف روانہ
ہوجاؤں ليکن ميں نے اس مہم سے انکا رکر ديا ۔ ميں نے اس سے کہا :ﷲ تمہارا مدد گا ہے ،اس نے تم کو صحيح راستہ
دکھا ياہے۔ تم يہيں رہو اور يہ کام انجام نہ دو اور نہ ہی حسين کی طرف جاؤ! يسار جھنی کہتا ہے :يہ کہہ کر ميں پسر سعد
کے پاس سے نکل آيا توکہنے والے نے آکر مجھے خبر
..............
١۔ ٧٧ھ ميں حجاج بن يوسف ثقفی نے اسے ہمدان کا عامل بنا يا )طبری ،ج،٥ص  (٢٨٤اور اس کا بھائی مطرف بن مغيره مدائن ميں
تھا۔ اس نے حجاج کے خال ف خروج کيا تو اس کے بھائی حمزه نے خاموشی کے ساتھ مال اور اسلحے سے اس کی مدد کی )طبری
،ج ،٥ص (٢٩٢لہذا حجاج نے قيس بن سعد عجلی کو )جو ان دنوں حمزه بن مغيره کی پو لس کا سر براه تھا۔ حمزه کے عہده پرمعين
کر کے ہمدان روانہ کيا اور حکم ديا کہ حمزه بن مغيره کو زنجير ونسے جکﮍ کر قيد کر لو۔ اس نے ايسا ہی کيا اور اسے زنجيرميں
جکﮍ کر قيد کرديا۔ ) طبری ،ج، ٥ص (٢٩٤
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے  :مجھ سے عبد الرحمن بن جندب نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری،
ج،٥ص  (٤٠٧اسی سند کے ساتھ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبيين ميں اس واقعہ کو بيان کيا ہے ۔)ص (٧٤ليکن عقبہ کی جگہ
پر عتبہ بن سمعان ذکر کيا ہے۔ شيخ مفيد نے بھی اس خبر کو االرشاد ،ص  ٢٢٦پر ذکر کيا ہے ۔

دی کہ عمر بن سعد لوگوں کو حسين کے خالف جنگ کر نے کے لئے بال رہا ہے ؛ يہ سن کر ميں حيرت زده ہو گيا! فوراً
اس کے پاس آيا ،وه اس وقت بيٹھا ہوا تھا ااورمجھے ديکھ کر اپنا چہره فوراً موڑ ليا۔ميں سمجھ گيا کہ اس نے جانے کا
مصمم اراده کر ليا ہے اور ميں فوراً اس کے پاس سے نکل آيا۔ راوی کا بيان ہے  :وہانسے عمر بن سعد  ،ابن زياد کے پاس
آيا اور کہا  :ﷲ آپ کو سالمت رکھے !آپ نے ايک کام ميرے سپرد کيا ہے اور اس کا عہد نامہ بھی ميرے لئے لکھ ديا ہے۔
لوگوں نے اس بات کو سن بھی ليا ہے ) کہ ميں ''ری'' جا رہا ہوں( تو اب اگر آپ بہتر سمجھيں تو ہمارے لئے اسی حکم کو
نافذ رکھيں اورحسين کی طرف اس لشکر ميں سے کوفہ کے کسی سر برآورده شخص کو بھيج ديں کيونکہ ميں فنون جنگ
کے لحاظ سے ان سے زياده ماہر اور تجربہ کار نہيں ہوں۔اس کے بعد پسر سعد نے چند لوگوں کے نام ابن زياد کی خدمت
ميں پيش کئے تو ابن زياد نے اس سے کہا  :تم مجھے اشراف کوفہ کے سلسلے ميں سبق مت سکھاؤ اور حسين کی طرف
کس کو روانہ کيا جائے اس سلسلہ مينميں نے تم سے کوئی مشوره نہيں چاہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے لشکر کے ساتھ
روانہ ہو جاؤورنہ ہمارے عہد نامہ کو ہميں لوٹا دو ! جب پسر سعد نے ديکھا کہ ابن زياد ہٹ دھرمی پر آچکا ہے تو اس نے
کہا  :ٹھيک ہے ميں ر وانہ ہورہاہوں۔ يسار جھنی کا بيان ہے  :وہاں سے نکل کر پسر سعد چار ہزار ) (١فوج کے ساتھ
حسين کی طرف روانہ ہوا اور حسين کے نينوا وارد ہونے کے دوسرے دن کربال ميں وارد ہو گيا۔ راوی کا بيان ہے
١۔ يہی روايت'' االرشاد'' کے ص  ٢٢٧پر بھی موجودہے نيز مقتل محمد بن ابی طالب سے ايک روايت منقول ہے جس کا
خال صہ يہ ہے  :پسر سعد  ٩ہزار کے لشکر کے ہمراه امام حسين عليہ السالم کی طرف روانہ ہوا ۔ اس کے بعد يزيد بن
رکاب کلبی  ٢ہزار کی فوج کے ہمراه  ،حصين بن تميم سکونی  ٤ہزارکی فوج  ،فالن مازنی  ٣ہزارکی فوج اور نصر بن
فالن ٢ہزار کے لشکر کے ہمراه حسين کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح سوار اور پيدل مال کر  ٢٠ہزار کا لشکر کربال ميں
پہنچ گيا۔ شافعی نے اپنی کتاب مطالب السئول ميں ذکر کيا ہے کہ وه  ٢٢ہزار افراد تھے اور شيخ صدوق نے اپنی امالی ميں
امام جعفر صادق کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ وه  ٣٠ہزار افراد تھے۔) االمالی ،ص  ،١٠١طبع بيروت ( سبط بن جوزی
نے محمد بن سيرين سے روايت نقل کی ہے کہ وه کہا کرتے تھے  :اس پسر سعد کے سلسلے ميں علی بن ابی طالب عليہ
السالم کی کرامت آشکار ہوگئی کيونکہ آپ کی عمر بن سعد سے اس وقت مال قات ہوئی جب وه جوان تھااور آپ نے اس سے
فر مايا '' :ويحک يابن سعد کيف بک اِذااقمت يوما مقاما ً تخير فيہ بين الجنة والنار فتختار النار'' )تذکره ،ص،٢٤٧ط نجف ( اے
پسر سعد تيرا حال اس وقت کيا ہوگا جب ايک دن تو ايسی جگہ کھﮍا ہوگا جہاں تجھے جنت و جہنم کے درميان مختار بنايا
جائے گااور تو جہنم کو چن لے گا ۔
کہ وہاں پہنچ کر عمر بن سعد نے عزره بن قيس احمسی )(١کو حسين ) عليہ السالم( کی طرف روانہ کيا اور کہا  :ان کے
پاس جاؤ اور پوچھو کہ کون سی چيز ان کو يہاں الئی ہے اور وه کيا چاہتے ہيں ؟ يہ عزره ان لوگوں ميں سے ايک ہے
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جنہوں نے حسين عليہ السالم کو خط لکھا تھا ل ٰہذا اسے شرم آئی کہ وه يہ پيغام لے کر وہاں جائے ؛ جب اس نے انکار کرديا
تو پسر سعد نے ان تمام سربر آورده افراد کے سامنے يہ پيش کش رکھی جن لوگوں نے حسين عليہ السالم کو خط لکھا
تھاليکن ان تمام لوگوں نے جانے سے انکار کرديا اور اس بات کو پسندنہيں کيا يہاں تک کہ ان کے درميان ايک شخص کثير
بن عبدﷲ شعبی اٹھا ) جو بﮍا بے باک رزم آور تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثّر نہيں تھا ( اور کہنے لگا  :ميں ان کے
پاس جاؤں گا خدا کی قسم اگر ميں چاہو نتو انھيں دھوکہ سے قتل بھی کرسکتا ہوں۔ )(٢عمر بن سعد نے کہا  :ميں يہ نہيں
چاہتا کہ تم ان کو قتل کرو ،بس تم جاؤ اور يہ پوچھوکہ وه کس لئے آئے ہيں ؟
راوی کا بيان ہے  :وه اٹھا اور حسين کی طرف آيا۔ جيسے ہی ابو ثمامہ صا ئدی )(٣نے اسے ديکھا امام حسين عليہ السالم
سے عرض کيا  :اے ابو عبدﷲ خدا آپ کو سالمت رکھے! آپ کی طرف وه شخص آرہا ہے جو روئے زمين پر شريرترين
اور بد ترين شخص ہے ،جو خون بہانے اور دھوکے سے قتل کرنے ميں بﮍا بے باک ہے؛ يہ کہہ کر ابو ثمامہ اس کی طرف
بﮍھے اور فرمايا :اپنی تلوارخود سے الگ کرو ! اس نے کہا  :نہيں خدا کی قسم يہ ميری کرامت کے خالف ہے۔ ميں تو
ايک پيغام رساں ہوں،اگر تم لوگوں نے چاہا تو ميں اس پيغام کو تم تک پہنچادوں گا جو تمہارے لئے لے کر آيا ہوں اور
اگرانکا رکيا تو واپس چالجاؤں گا۔
..............
١۔ شيخ مفيد نے االرشاد ميں عروه بن قيس لکھا ہے۔ اس شخص کے شرح احوال اس سے پہلے گذر چکے جہاں ان لوگوں کا تذکره
ہوا ہے جنہوں نے امام حسين عليہ السالم کو خط لکھا تھا ۔ يہ کوفہ کا ايک منافق ہے جو اموی مسلک تھا ۔
٢۔ يہ شخص امام حسين عليہ السالم کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھا ۔ زہير بن قين کے خطبہ کی روايت بھی اسی سے منقول ہے۔
) طبری ،ج،٥ص (٤٢٦يہ وہی شخص ہے جو مہاجر بن اوس کے ہمراه آپ کے قتل ميں شريک تھا۔ ) طبری  ،ج ،٥ص (٤٤١اور يہ
وہی شخص ہے جس نے ضحاک بن عبدﷲ مشرقی ہمدانی کا پيچھا کيا تا کہ اسے قتل کردے ليکن جب اسے پہچان ليا کہ يہ ہمدان سے
متعلق ہے تو کہا  :يہ ہمارا چچا زادبھائی ہے ،يہ کہہ کر اس سے دست بردار ہوگيا ۔) طبری ،ج ،٥ص (٤٤٥
٣۔ ان کے شرح احوال اس سے قبل گذر چکے ہيں ۔

قبضہ شمشير کو اپنے ہاتھوں ميں لے لوں گا اس کے بعد تم جو کچھ بيان کرنا چاہتے
ابو ثمامہ  :ٹھيک ہے پھر ميں تمہارے
ٔ
ہو بيان کرلينا ۔
کثير بن عبدﷲ  :نہيں خدا کی قسم تم اسے چھوبھی نہيں سکتے ۔
ابو ثمامہ صائدی  :تم جو پيغام لے کر آئے ہو اس سے مجھ کو خبر دار کردو ،ميں تمہار ی طرف سے امام تک پہنچادوں گا
اورميں تم کو اجا زت نہيں دے سکتا کہ آنحضرت کے قريب جاؤ کيونکہ تم فاجرو دھوکہ باز ہو ۔کثير بن عبدﷲ نے ابو
ثمامہ کی بات قبول کرنے سے انکار کرديا اور عمر بن سعد کی طرف روانہ ہوگيا  ،وہاں جا کراس نے عمر بن سعد کو
ساری خبر سے مطلع کرديا ۔اس کے بعد پسر سعد نے قره بن قيس حنظلی کو باليا اور اس سے کہا  :وائے ہو تجھ پر اے
قرّه ! جا حسين سے مالقات کراور ان سے پوچھ کہ وه کس لئے آئے ہيں اور ان کا اراده کيا ہے ؟ يہ سن کر قرّه بن قيس آپ
کے پاس آيا۔ جيسے ہی حسين نے اسے سامنے ديکھااپنے اصحاب سے دريافت کياکہ کياتم لوگ اسے پہچانتے ہو ؟ حبيب بن
قبيلہ حنظلہ تميمی سے تعلق رکھتاہے اور ہماری بہن کا لﮍکا ہے۔ ہم تو اسے صحيح فکرو عقيده
مظاہر )(١نے کہا  :ہاں ! يہ ٔ
کا سمجھتے تھے اور ميں نہيں سمجھ پارہاہوں کہ يہ يہاں کيسے موجود ہے۔ ) (٢قرّه بن قيس نزديک آيا ،امام حسين عليہ
السالم کوسالم کيا اور
..............
١۔ کربال کی خبر ميں يہاں حبيب بن مظاہر کا پہلی بار تذکره ملتا ہے اور راوی نے يہ ذکر نہيں کيا ہے کہ آپ يہاں کس طرح پہنچے۔ آپ
کے احوال گذرچکے ہيں کہ آپ ان شيعی زعماء ميں شمار ہوتے ہيں جنہوں نے کوفہ سے امام عليہ السالم کو خط لکھا تھا ۔ عنقريب
آپ کی شہادت کے حاالت بيان کرتے وقت آپ کی زندگی کے بعض رخ پيش کئے جائيں گے ۔
٢۔ يہ حر بن يزيدرياحی کے لشکر ميں تھا ۔عدی بن حرملہ اسدی اس روايت کونقل کرتا ہے کہ يہ کہا کرتا تھا  :خدا کی قسم اگر حر نے
مجھے اس بات پر مطلع کيا ہوتا جس کا ان کے دل ميں اراده تھا تو ميں بھی ان کے ہمراه حسين عليہ السالم کی طرف نکل جاتا۔ )
طبری  ،ج،٥ص ( ٤٢٧اسی شخص سے ابو زہير عبسی اس خبر کو نقل کرتا ہے کہ امام حسين عليہ السالم کی مخدرات کو امام حسين
عليہ السالم اور ان کے اہلبيت کی قتل گاه کی طرف سے لے جايا گيا اور وہيں پر زينب نے اپنے بھائی حسين بن علی عليھما السالم پر
مرثيہ پﮍھا۔ ) طبری ،ج ،٥ص  (٤٥٦حبيب بن مظاہر نے اسے امام حسين عليہ السالم کی مدد کے لئے باليا اور کہا کہ ظالمين کی
طرف نہ جاؤ تو ق ّره نے ان سے کہا  :ابھی ميں اپنے امير کی طرف پلٹ رہاہوں اور ان کے پيغام کا جواب دے کر اپنی رائے بيان
کردوں گا ليکن وه عمر بن سعد کی طرف جا کر وہاں سے پلٹ کر حسين کی طرف نہينآيايہاں تک کہ آپ شہيد ہوگئے۔ )طبری ،ج،٥
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ص٤١١؛ ارشاد ،ص(٢٢٨

عمر سعد کا پيغام آپ تک پہنچاديا تو حسين عليہ السالم نے فرمايا'' :کتب ال ّی أھل مصرکم ٰھذا  :أن أقدم  ،فأ ﱠمااذکرھون فأنا
أنصرف عنھم '' تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے يہ خط لکھا کہ مينچالآؤں ،اب اگر وه لوگ ناپسند کرتے ہيں تو ميں ان
کے درميان سے چالجاؤں گا۔
راوی کہتا ہے کہ نامہ بر عمر بن سعد کی طرف پلٹ گيا اور ساری خبر اس کے گوش گزار کردی۔ پسر سعدنے اس سے
کہا  :ميں يہ اميد کرتا ہوں کہ خداہميں ان سے جنگ وقتال کرنے سے عافيت ميں رکھے اور اسی مطلب کو اس نے لکھ کر
ابن زياد کے پاس روانہ کرديا۔ ابو مخنف کے بجائے ديگر راويوں کی روايت يہاں پر آکر ختم ہوجاتی ہے ۔
ابن زياد کے نام عمر بن سعد کا خط
عمر بن سعد کا خط عبيد ﷲ بن زياد کو پہنچا جس ميں مر قوم تھا :
''بسم ٰ ّ
ﷲ الر حمٰ ن الر حيم  .أما بعد فانّی حيث نزلت بالحسين بعثت اليہ رسولی  ،فسأ لتہ  :ع ّما أقد مہ  ،وما ذايطلب ويسأ ل ؟
فقال  :کتب ا ّل أہل ٰھذه البالد وأتتن رسلہم فسألون القدوم ففعلت  ،فأ ﱠما اِذ کر ھون فبدا لھم غير ما أتتن رسلھم فأنا منصرف عنھم
''
بسم ﷲ الرحمن الر حيم  ،اما بعد ،ميں جيسے ہی حسين کے نزديک پہنچا ميں نے ان کی طرف اپنے ايک پيغام رساں کو
بھيجا اور ان سے پوچھا کہ وه يہاں کس لئے آئے ہيں اور کيا چاہتے ہيں ؟ انھوں نے جواب ديا کہ اس شہر کے لوگوں نے
مجھے خط لکھا تھا اور ان کے نامہ بر ميرے پاس آئے تھے انھوں نے مجھ سے در خواست کی تھی کہ ميں چال آؤں تو ميں
چال آيا ليکن اب اگر انھيں ميرا آنانا پسند ہے اور نامہ بروں کو بھيج کر انھوں نے جومجھے بال يا تھا اب اگر اس سے پلٹ
گئے ہيں تو ميں ان کے درميان سے چال جاتا ہوں ۔
جب ابن زياد تک يہ خط پہنچاتو اس نے اسے پﮍھنے کے بعد يہ شعر پﮍھا۔
اال ن اِذ علقت مخا لبنا بہ
يرجو النجاة والت حين مناص!
جب ہمارے چنگل ميں پھنس گيا ہے تو نجات کی اميد کرتا ہے ليکن اب کوئی راه فرار نہيں ہے۔
ابن زياد کا جواب
خط پﮍھنے کے بعد ابن زياد نے عمر بن سعد کے نام جواب کے طور پرخط لکھا :
بسم ٰ ّ
ﷲ الرحمٰ ن الرحيم  ،اما بعد  ،فقد بلغن کتا بک وفھمت ماذکرت  ،فأعرض علی الحسين أن يبايع ليزيد بن معاويہ ھو وجميع
ےنا ،والسالم ۔
أصحابہ  ،فاذافعل ذالک رأينا رأ َ
بسم ﷲ الر حمن الر حيم  ،اما بعد ،تمہارا خط مجھے موصول ہوا اور تم نے جو ذکر کيا ہے اسے ميں نے سمجھ ليا اب حسين
سے کہو کہ وه اور ان کے تما م اصحاب يزيد بن معاويہ کی بيعت کر ليں ۔ اگر انھوں نے ايسا کر ليا تو پھر ان کے سلسلے
ميں ہم تم کو اپنا نظريہ بتائيں گے ۔ والسالم
جب عمر بن سعد کے پاس وه خط آيا تو اس نے کہا  :ميں اسی گمان ميں تھا کہ ابن زياد عافيت کو قبول نہيں کرے گا۔ )(١
پسر سعد کی امام عليہ السالم سے مالقات
جب بات يہاں تک پہنچ گئی تو حسين عليہ السالم نے عمر بن سعد کی جانب عمروبن قرظة بن کعب انصاری ) (٢کو بھيجا
کہ وه آپ سے دونوں لشکروں کے درميان مال قات کرے۔
وقت مقرره پر عمر بن سعد اپنے تقريبا ً  ٢٠سواروں کے ہمراه باہر نکال تو امام حسين عليہ السالم بھی اسی انداز ميں نکلے
ليکن جب وه لوگ ملے تو امام حسين عليہ السالم نے اپنے اصحاب کو حکم ديا کہ وه کنارے
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے نضربن صالح بن حبيب بن زہير عبسی نے حسان بن فائد بن بکير عبسی کے حوالے سے نقل کيا
ہے کہ اس نے کہا  :ميں گواہی ديتا ہوں کے عمر سعد کا خط آيا تھا۔) طبری ،ج ،٥ص ٤١١و ارشاد ،ص(٢٢٨
٢۔عمر و بن قرظة حسين عليہ السالم کے ساتھ تھے ليکن انکا بھائی علی بن قرظہ ،عمربن سعد کے ہمراه تھا ۔جب اس کے بھائی
عمرو شہيد ہوگئے تو اس نے اصحاب حسين عليہ السالم پر حملہ کر ديا تاکہ اپنے بھائی کا انتقام لے سکے۔نافع بن ہالل مرادی نے
اس پر نيزه سے حملہ کيا اور اس کو زمين پر گراديا ۔دوسری طرف نافع پر اس کے ساتھيوں نے حملہ کيا ۔ اس کے بعد اس کا عالج
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کيا گياتو وه ٹھيک ہوگيا۔ )طبری ،ج ،٥ص (٤٣٤

ہوجائيں اور عمربن سعد نے بھی اپنے سپاہيوں کو يہی حکم ديا پھر دونوں کے درميان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ يہ گفتگو
بﮍی طوالنی تھی يہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گذرگيا۔ اس کے بعد دونوں اپنے اصحاب کے ہمراه اپنے لشکر کی طرف
واپس لوٹ گئے اس گفتگو کے درميان جيسا کہ لوگ گما ن کرتے ہينکہ امام حسين عليہ السالم نے عمرسعد سے کہا کہ آؤ
ميرے ساتھ يزيد بن معاويہ کے پاس چلو اور ہم لوگ دونوں لشکروں کو چھوڑ ديتے ہيں۔ عمر سعد نے کہا :ايسی صورت
ميں تو ميرا گھر منہدم کرديا جائے گا ۔حسين نے کہا  :ميں تمہارا گھر بنوا دوں گا ۔ عمر سعد نے کہا  :ميرے مال ومنال اور
باغ وبوستان لوٹ لئے جائيں گے ،حسين نے کہا :ميں تم کو حجاز ميں اپنے مال ميں سے اس سے زياده دے دوں گا ليکن
عمر سعد نے اسے قبول نہيں کيا اور انکار کرديا ۔
اس طرح لوگوں نے آپس ميں گفتگو کی اور يہ بات پھيل گئی جبکہ ان ميں سے کسی نے بھی کچھ نہيں سنا تھا اور انھيں
کسی بات کا علم نہيں تھا۔ ) (١اسی طرح اپنے وہم وگمان کے مطابق لوگ يہ کہنے لگے کہ حسين نے کہا تھا کہ تم لوگ
ميری تين باتونميں سے کوئی ايک بات قبول کرلو:
١۔ ميں اسی جگہ پلٹ جاؤں جہاں سے آيا ہوں ۔
٢۔ ميں يزيد بن معاويہ کے ہاتھ ميں ہاتھ دے دوں تو وه ميرے اور اپنے درميان اپنی رائے کا اظہار خيال کرے۔
٣۔ يا تم لوگ مجھے کسی بھی اسالمی حدود ميں بھيج دو تاکہ ميں انھينکا ايک فرد ہو جاؤں اور ميرے لئے و ه تما م چيزيں
ہوں جو ان لوگوں کے لئے ہيں۔ )(٢
..............
١۔ ابو جناب نے ہانی بن ثبيت حضر می کے حوالے سے مجھ سے روايت کی ہے اور وه عمربن سعد کے ہمراه امام حسين عليہ السالم
کے قتل کے وقت موجود تھا۔ اسی خبر سے يہ ظاہر ہو تا ہے کہ وه شخص ان ہی  ٢٠سواروں ميں تھا جو رات کے وقت مال قات کے
ہنگام پسرسعدکے ہمراه تھے۔ وه کہتا ہے ہم نے اس گفتگو سے اندازه لگايا ہے کيونکہ ہم ان دونوں کی آواز يں نہيں سن رہے تھے
۔)طبری ،ج،٥ص  ،٤١٣االرشاد ،ص (٢٢٩سبط بن جوزی کا بيان ہے  :يہ عمروہی ہے جس کی طرف پيغام رساں کوبھيجاگيا تھا کہ
وه اور حسين عليہ السالم يکجا ہوں تو عمر بن سعد اور امام حسين عليہ السالم تنہائی ميں ايک جگہ جمع ہوئے۔ )تذ کره ،ص،٢٤٨ط
نجف(
٢۔ يہ وه مطلب جس پر محدثين کا ايک گروه متفق ہے اور ہم سے مجالد بن سعيد اور صقعب بن زہير ازدی اور ان کے عالوه دوسرے
لوگوں نے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص ،٤١٣ابو الفرج ،ص ،٧٥ط نجف(

عقبہ بن سمعان کا اس سلسلے ميں بيان ہے کہ ميں حسين کے ساتھ تھا ؛آپ کے ہمراه ميں مدينہ سے مکہ اور مکہ سے
عراق آيا اور ميں آپ سے پل بھر کے لئے بھی جدا نہيں ہو ايہاں تک کہ آپ شہيد کر ديئے گئے۔اس کا کہنا ہے کہ خدا کی
حتی کہ شہادت کے وقت تک امام کا کوئی خطبہ اور کالم ايسا نہيں تھا جسے
قسم مدينہ ،مکہ ،دوران سفر اور عراق ميں ٰ
ميں نے نہ سنا ہواور خدا کی قسم لوگ جو ذکر کرتے ہيں اورگمان کر تے ہيں کہ آپ نے يہ کہا کہ ميں يزيد بن معاويہ کے
ہاتھوں ميں اپنا ہاتھ ديدوں گايہ سر اسر غلط ہے اورآپ نے يہ بھی نہيں کہا کہ ہميں کسی اسالمی حدود ميں بھيج ديا جائے،
ہاں آپ نے يہ فرمايا تھا '' :دعونی فالٔذھب فی ٰھذه االرض العريضة حتی ننظر ما يصير أمر الناس'' ) (١مجھے چھوڑدوتاکہ
ميں اس وسيع وعريض زمين پر کہيں بھی چالجاؤں تاکہ ديکھو نکہ لوگوں کا انجام کار کہاں پہنچتا ہے ۔
ابن زياد کے نام عمر بن سعد کا دوسرا خط
امام عليہ السالم سے مخفيانہ گفتگوکے بعد عمر سعد نے ابن زياد کے نام ايک دوسراخط لکھا:
''اما بعد  ،فان اﷲقدأطفاالنائرة  ،وجمع الکلمةو أصلح أمراال مةٰ ،ھذا حسين قدأعطان ان يرجع الی المکان الذی منہ أتی أوأن
ےره الی أ ّ
ی ثغر من ثغور المسلمين شئنا فيکون رجال من المسلمين لہ مالھم وعليہ ما عليھم أوأن يات يزيد أمير المومنين
نس ّ
ٰ
فيری فيما بينہ وبين رأيہ ،وف ٰھذالکم رضا ً ولالٔمةصالح''
فيضع يده ف يده
اما بعد ،اﷲ نے فتنہ کی آگ کو بجھا ديا ،ہماہنگی واتحاد کو ايجاد کرديا ہے اور امت کے امور کو صلح و خير کی طرف
موڑدياہے۔ يہ حسين ہيں جو مجھے وعده دے رہے ہيں کہ ياوه اسی جگہ پلٹ جائينگے جہاں سے آئے ہيں ياہم انھيں جہاں
مناسب سمجھينکسی اسالمی حدود ميں روانہ کرديں کہ وه انھيں کا جز قرار پائينتا کہ جو ان لوگوں کے لئے ہو و ہی ان کے
لئے ہو اور جوان لوگونکے ضرر ميں ہو وہی ان کے ضرر
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..............
 ١۔اس مطلب کو ابو مخنف نے عبد الرحمن بن جندب کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ وه کہتے ہيں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جندب
نے عقبہ بن سمعان کے حوالے سے نقل کيا ہے۔) طبری ،ج ،٥ص  ،٤١٣الخواص ،ص (٢٤٨

ميں ہو يا يہ کہ وه يزيد امير المومنين کے پاس جاکر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ ميں ديديں اور وه ان کے اور اپنے درميان جو
فيصلہ کرنا چاہيں کريں ،يہ بات ايسی ہے جس ميں آپ کی رضايت اور امت کی خير و صالح ہے ۔
جب عبيدﷲ بن زيا د نے اس خط کوپﮍھا تووه بوال  :يہ اپنے امير کے لئے ايک خير خواه شخص کا خط ہے جو اپنی قوم پر
شفيق ہے؛ ہاں ہم نے اسے قبول کرليا ۔ اس وقت شمر بن ذی الجوشن ) (١وہيں پرموجود تھا۔وه فوراً کھﮍا ہو ا اور بوال  :کيا
تم اس شخص سے اس بات کو قبو ل کرلوگے !جب کہ وه تمہاری زمين پر آچکاہے اور بالکل تمہارے پہلو ميں ہے ؛ خدا
کی قسم اگروه تمہارے شہر وحکومت سے باہرنکل گيا اور تمہارے ہاتھ ميں اپنا ہاتھ نہيں ديا توقدرت و اقتدارا ورشان و
شوکت اس کے ہاتھ ميں ہوگی اور تم ناتواں و عاجزہوجاؤگے۔ميرا نظريہ تو يہ ہے تم يہ وعده نہ دو کيونکہ يہ باعث توہين
ہے۔ہاں اگروه اوراس کے اصحاب تمہارے حکم )(٢کے تابع ہوجائيں تو اب اگر تم چاہو ان کوسزا دو کيونکہ وه تمہارے ہاتھ
ميں ہے اور اگرتم معاف کرناچاہو؛ تو يہ بھی تمہارے دست قدرت ميں ہے۔امير ! مجھے خبر ملی ہے کہ حسين اور عمر
سعد دونوناپنے اپنے لشکر کے درميان بيٹھ کر کافی رات تک گفتگو کياکرتے ہيں۔
يہ سن کر ابن زياد نے کہا  :تمہاری رائے اچھی اور تمہارا نظريہ صحيح ہے۔ )(٣
..............
١۔ اس کے تفصيلی حاالت گذر چکے ہيں کہ اشراف کوفہ ميں سے ايک يہ بھی ابن زياد کے ہمراه قصر ميں تھا ۔
٢۔سبط بن جوزی نے ص  ٢٤٨پراس واقعہ کو بطور مختصر لکھاہے اور اضافہ کياہے کہ اس نے اپنے جوابی خط کے نيچے يہ
شعرلکھا :
اآل ن حين تعلقتہ حبالنا
يرجوا لنجاةوالت حين مناص
اب جب وه ہمارے پھندے ميں آچکاہے تو نجات کی اميد رکھتا ہے اب کوئی راه فرار نہيں ہے۔
٣۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے مجالد بن سعيد ہمدانی اور صقعب بن زہير نے يہ روايت نقل کی ہے ۔ )طبری ،ج،٥ص، ٤١٤
ارشاد  ،ص(٢٢٩

ابن زياد کا پسر سعد کے نام دوسرا جواب
اس کے بعدعبيدﷲ بن زياد نے عمر بن سعد کے نام خط لکھا ۔
''امابعد  ،فان لم أبعثک الی حسين لتکف عنہ  ،ولتطاولہ واللتمنيہ السالمة والبقاء ،واللتقعد لہ عند شافعا ً ...أنظر فان نزل حسين
و أصحابہ علی الحکم واستسلموا  ،فابعث بھم الّسلماًوان أبوا فا زحف اليھم حتی تقتلھم و تمثل بھم فَاِنھم لذالک مستحقون ! فان
قتل حسين فأوطی الخيل صدره وظھره ! فانہ عاق شاق ۔ قاطع ظلوم وليس دھر فی ٰھذا أن يض ّر بعد الموت شيئا ً ،ولکن ع ّل قول
لوقدقتلتہ فعلت ٰھذابہ ! ان أنت مضيت ال مرنافيہ جزيناک جزاء السامع المطيع  ،وان أبيت فاعتزل عملنا وجند نا ،و خل ّ بين
شمر بن ذی الجو شن و بين العسکر،فانّاقدأمرنابأمرنا۔ والسالم '')(١
امابعد  ،ميں نے تم کو اس لئے نہيں بھيجا ہے کہ تم ان سے دستبردار ہوجاؤ اور نہ اس لئے بھيجا ہے کہ مسئلہ کو پھيال
کرطوالنی بنادو اور نہ ہی اس لئے کہ ان کی سالمتی و بقاکے خواہاں رہو اور نہ ہی اس لئے کہ وہاں بيٹھ کر مجھ سے
حسين کے لئے شفاعت کی درخواست کرو  ...ديکھو ! اگر حسين اور ان کے اصحاب نے ہمارے حکم پر گردن جھکادی
اورسر تسليم خم کر ديا تو سالمتی کے ساتھ انھيں ميرے پاس بھيج دو اور اگر وه انکار کريں تو ان پر حملہ کرکے انھيں قتل
کردو اور ان کے جسم کو ٹکﮍے ٹکﮍے اور مثلہ کردو کيونکہ يہ لوگ اسی کے حق دار ہيں ۔
قتل حسين کے بعد ان کی پشت اور ان کے سينہ کو گھوڑوں سے پامال کر دو کيونکہ انہوننے دوری اختيار کی ہے وه
ناسپاس ہيں۔انہوننے اختالف پھيالياہے ،وه حق ناشناس اور ظلم کے خو گرہيں۔ ميری يہ تمنا اور آرزو نہيں ہے کہ موت کے
بعد انہيں کوئی نقصان پہنچايا جائے ليکن ميں نے عہد کيا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ ايسا ہی کروں گا لہذا اب اگر تم
نے ہمارے حکم پر عمل کيا تو ہم تم کو وہی جزا و
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..............
١۔ابو مخنف کا کہنا ہے کہ مجھ سے ابو جناب کلبی نے يہ روايت بيان کی ہے۔) طبری  ،ج  ، ٥ص  ٤١٥ارشاد  ،ص ٢٢٩و الخواص،
(٢٤ ٨

پاداش ديں گے جو ايک مطيع وفرمانبردار کی جزاہوتی ہے اوراگر تم نے انکار کيا تو تم ہمارے عہدے اور فوج سے کناره
کش ہوجاؤ اور فوج کو شمر بن ذی الجوشن کے حوالے کردو کہ ہميں جو فرمان دينا تھا وه ہم اسے دے چکے ہيں۔ والسالم
خط لکھنے کے بعد عبيد ﷲ بن زياد نے شمر بن الجوشن کو بال يا اور اس سے کہا  :عمر بن سعد کے پاس يہ خط لے کر
جاؤ ۔ ميں نے اسے لکھا ہے کہ حسين اور ان کے اصحاب سے کہے کہ وه ميرے فرمان پر تسليم محض ہو جائيں! اگر ان
لوگو ں نے ايسا کيا تو فوراً ان لوگوں کو ميرے پاس صحيح وسالم روانہ کردو اور اگر انکار کريں تو ان سے نبردآزما
ہوجاؤ ۔اگر عمر بن سعد نے ايسا کيا تو تم اس کی بات سن کر اس کی اطاعت کر نا اور اگر اس نے انکار کيا تو تم ان لوگوں
سے جنگ کرنا اور ايسے ميں تم اس لشکر کے امير ہوگے اور اس پر حملہ کر کے اس کی گر دن مار دينا اور اس کا )
يعنی پسر سعد ( سر ميرے پاس بھيج دينا ۔) (١جب شمر نے وه خط اپنے ہاتھوں ميں ليا اور اس کے ساتھ عبد ﷲ بن ابی
المحل بن حزام )کالبی ( جانے کے لئے اٹھاتو عبد ﷲ نے کہا :خدا امير کو سالمت رکھے حقيقت يہ ہے کہ عباس  ،عبد ﷲ ،
جعفر اور عثمان يہ سب ہماری بہن ام البنين کے صاجزادے ہيں جو حسين کے ہمراه ہيں۔ اگر آپ بہتر سمجھيں تو ان کے
لئے ايک امان نامہ لکھ ديں ۔
ابن زياد نے جواب ديا  :ہاں سر آنکھوں پر ،اس کے بعد اپنے کاتب کو بال يا اور اس نے ان لوگوں کے لئے امان نامہ لکھ
ديا ۔ عبد ﷲ بن ابی المحل بن حزام کال بی نے اس امان نامہ کو اپنے غالم ْکزمان کے ہمراه روانہ کيا ۔
خط کے ہمراه شمر کا کر بال ميں ورود
عبيد ﷲ بن زياد کاخط لے کر شمر بن ذی الجوشن عمر بن سعد کے پاس پہنچا جب وه اس کے قريب آيا اور خط پﮍھ کر اس
کو سناياتو خط سن کر عمر بن سعد نے اس سے کہا :
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سلمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ ) طبری ،ج، ٥ص
٤١٤و ارشاد ،ص (٩٢ ٩

ﷲ ماق ّد مت بہ ع ّل ! ٰ ّ
ﷲ دارک  ،وقبّح ٰ ّ
''ويلک مالک ! ال ق ّر ب ٰ ّ
وﷲ َالَظنک أنت ثنيتہ أن يقبل ماکتبت بہ اليہ أفسدت علينا
أمراًکنّارجوناأن يصلح  ،اليستسلم ٰ ّ
ےة )(١لبين جنبيہ ''
وﷲ حسين أن نفسا ً اب ّ
وائے ہو تجھ پر تو نے يہ کيا کيا !خدا تجھے غارت کرے  .ﷲ تيرا برا کرے! تو ميرے پاس کيا لے کر آيا ہے۔ خدا کی قسم
مجھے يقين ہے کہ تو نے چاپلوسی کے ذريعہ اسے ميری تحرير پر عمل کرنے سے بازر کھا ہو گا ۔تو نے کام خراب کر
ديا ۔ہم تو اس اميد ميں تھے کہ صلح ہوجائے گی۔ خدا کی قسم حسين کبھی بھی خود کو ابن زياد کے رحم وکرم پر نہيں
چھوڑ يں گے کيونکہ يقينا حسين کے سينے ميں ايک غيور دل ہے۔
شمر کا دل سياه ہو چکا تھا اس کو ان سب چيزوں سے کيا مطلب تھا۔ اس نے فوراً پوچھا  :تم اتنا بتاؤ کہ تم کيا کر نا چاہتے
ہو ؟ کيا تم امير کے فرمان کو اجراء کروگے اور ان کے دشمن کو قتل کروگے ؟ اگر نہيں تو ہمارے اور اس لشکر کے
درميان سے ہٹ جاؤ ۔
عمر بن سعد  :نہيں اور نہ ہی تيرے لئے کوئی کرامت ہے ۔ ميں خود ہی اس عہده پر باقی رہوں گا۔ تو جا اور پيدلوں کی فوج
کی سر براہی انجام دے ۔
جناب عباس اور ان کے بھائيوں کے نام امان نامہ
ايسے بحرانی حاالت ميں شمر اصحاب امام حسين عليہ السالم کے پاس آيا اور بوال  :ہماری بہن کے بيٹے کہاں ہيں ؟ تو امير
المومنين علی عليہ السالم کے فرزند عباس  ،عبد ﷲ جعفر اور عثمان عليہم السالم اس کے پاس آئے اور فرمايا '':مالک وما
تريد ؟ ''کيا کام ہے اور تو کيا چاہتا ہے ؟
شمرنے کہا  :اے ميری بہن کے صاحبزادو تم سب کے سب امان ميں ہو۔
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ﷲ ولعن أمانک [لئن کنت خالنا ] ٔاتوْ مننا وابن رسول ّ
يہ سن کر ان غير تمند جوانوں نے جواب ديا  '':لعنک ّ
ﷲ ال أمان لہ ! ''
..............
١۔ شيخ مفيد نے ارشاد ميں ص ٢١٣يہ جملہ اس طرح لکھا ہے '':ان نفس أبيہ لبين حبنبيہ'' يقينا ً حسين کے سينے ميں ان کے باپ کا
دل ہے۔

خداتجھ پر لعنت کرے اور تيرے امان پر بھی لعنت ہو ) اگر تو ہمارا ماموں ہے تو( کيا تو ہميں امان دے رہا ہے ليکن فرزند
رسو لخدا کے لئے کوئی امان نہيں ہے!
ْ
اور جب عبد ﷲ بن ابی المحل بن حزام کال بی کا غالم کز مان امان نامہ لے کر کربال پہنچا اور ان غيرتمندوں کے پاس جا
قری خالنا السالم
کر انھيں آوازدی اور کہا  :يہ امان نامہ ہے جو تمہارے ماموں نے تمہيں بھيجا ہے تو انھوں نے کہا  '' :أ ٔ
وقل لہ  :أن ال حاجة لنا فی أما نکم ،أمان ٰ ّ
ےة ! '') (١ہمارے ماموں سے ہمارا سالم کہنا اور ان سے
ﷲ خير من أمان بن سم ّ
کہد ينا کہ ہم کو تم لوگوں کے امان کی کوئی حاجت نہيں ہے  ،ﷲ کی امان فرزندسميہ کی امان سے زياده بہتر ہے ۔
امام عليہ السالم اور ان کے اصحاب پر پانی کی بندش
عبيد ﷲ بن زياد کا ايک اورخط عمر بن سعد تک پہنچا :
اما بعد  ،حسين اور ان کے اصحاب اور پانی کے درميان اس طرح حائل ہو جاؤ کہ ايک قطره بھی ان تک نہ پہونچ سکے
؛ٹھيک اسی طرح جس طرح تقی وزکی و مظلوم امير المومنين عثمان بن عفان کے ساتھ کيا گيا تھا ۔
راوی کہتا ہے کہ اس خط کا آنا تھا کہا عمر سعد نے فوراً عمرو بن حجاج ) (٢کو پانچ سو سواروں کے ہمراه فرات کی
طرف روانہ کر ديا۔ وه سب کے سب پانی پر پہنچ کرحسين اور ان کے اصحاب اور پانی کے درميان حائل ہو گئے تا کہ کو
ئی ايک قطره بھی پانی نہ پی سکے۔ يہ امام حسين کی شہادت سے  ٣دن پہلے کا واقعہ ہے ۔
راوی کہتا ہے کہ جب حسين اور ان کے اصحاب کی پياس ميں شدت واقع ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی
طالب )عليہم السالم ( کو بال يا اور انہيں تيس) (٣٠سوار اور بيس) (٢٠پيدل افراد کے ہمراه فرات کی طرف روانہ کيا اور ان
کے ساتھ بيس ) (٢٠مشکيں بھی بھيجيں۔ وه لوگ گئے يہاں
..............
١۔اال رشاد ،ص،٢٣٠التذکره ،ص ٢٤٩
٢۔ اس کے حاالت بھی گذر چکے ہيں کہ يہ بھی انہيں اشراف ميں سے ہے جو ابن زياد کے ساتھ قصر مينموجود تھے۔

تک کہ پانی کے قريب پہنچے۔ن لوگوں کے آگے پر چم لئے نافع بن ہالل جملی ) (١رواں دواں تھے۔ يہ ديکھ کر عمر وبن
حجاج زبيدی نے کہا :
کون ہے ؟ جواب مال  :نافع بن ہالل
عمر وبن حجاج نے سوا ل کيا  :کس لئے آئے ہو ؟
نافع بن ہالل نے جواب ديا  :ہم اس پانی ميں سے کچھ پينے کے لئے آئے جس سے تم لوگوں نے ہميں دورکرديا ہے ۔
عمرو بن حجاج نے کہا  :پيو تمہارے لئے يہ پانی مبارک ہو۔
نافع بن ہالل نے فرمايا :نہيں خدا کی قسم ہم اس وقت تک پانی نہيں پی سکتے جب تک حسين اور ان کے اصحاب پياسے ہيں
جنہيں تم ديکھ رہے ہو ) يہ کہہ کر ان اصحاب کی طرف اشاره کيا ( اسی اثنا ميں وه اصحاب آشکار ہو گئے اور پانی تک
پہنچ گئے ۔
عمرو بن حجاج نے کہا  :ان لوگوں کے پانی پينے کی کوئی سبيل نہيں ہے ،ہم لوگوں کو يہاں اسی لئے رکھا گيا ہے تاکہ ان
لوگوں کو پانی پينے سے روکيں ۔
جب نافع کے ديگر پيدل ساتھی پانی کے پاس پہنچ گئے تونافع نے کہا  :اپنی مشکوں کوبھرو وه لوگ بھی آگے بﮍھے اور
مشکيزوں کو پانی سے بھر ليا ۔
ليکن عمر وبن حجاج اور اس کی فوج نے ان پيدلونپر حملہ کرديا ۔ادھر سے عباس بن علی اور نافع بن ہالل نے ان پر حملہ
کيا اور انہيں روکے رکھا ،پھر اپنے سپاہيوں کی طرف آئے تو ان لوگوں نے کہا :
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..............
١۔ آپ ہی نے اپنے گھوڑے کے ہمراه کوفہ سے ٤آدميوں کوراستے ميں امام عليہ السالم کے پاس بھيجا تھاجن ميں طرماح بن عدی
بھی تھے۔ يہ پہلی خبر ہے جس سے معلوم ہوتاہے کہ کربالميں آپ امام عليہ السالم سے آکر مل گئے تھے اور آپ ہی وه ہيں جنہوں
نے علی بن قرظہ انصاری ،عمر و بن قرظہ کے بھائی پر نيزه چالياتھا جو عمر سعد کے ساتھ تھا۔)طبری،ج،٥ص  (٣٣٤آپ نے اس
کانا م اپنی تير کے اوپر لکھ ليا تھا ۔ آپ نے اپنے تيروں سے  ١٢لوگوں کو مارا يہاں تک کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گيا اور شمر نے آپ کو
اسير بناليا پھر پسر سعد کے پاس لے جانے کے بعد آپ کو قتل کر ديا۔) ج،٥ص(٤٤٣

آپ لوگ اسی طرح ان لوگوں کو کوروکئے اور ان کے نزديک کھﮍے رہئے تاکہ ہم خيموں تک پانی پہنچاسکيں۔
ادھر عمروبن حجاج اور اس کے سپاہيوں نے پھر حملہ کيا تو ان لوگوں نے بھی دليری سے دفاع کيا اور آخر کار حسين
عليہ السالم کے فداکار اصحاب پانی کومنزلگاه تک پہنچانے ميں کامياب ہوگئے۔ اسی شب نافع بن ہالل نے عمر وبن حجاج
کی فوج کے ايک سپاہی کو نيزه مارا جس سے وه نيزه ٹوٹ گيا اور بعد مينوه مر گيا۔ ) (١دشمن کی فوج کا يہ پہال مقتول ہے
جو اس شب مجروح ہوا تھا ۔
..............
١۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم ازدی کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ ) طبری ،
ج ٥ص  ( ٢١٢ابو الفرج نے ابو مخنف سے اسی سند کوذکر کيا ہے۔) ص  ( ٧٨ارشاد ميں شيخ مفيد نے حميد بن مسلم سے يہی
روايت نقل کی ہے۔) ص (٢٢٨

واقعہ کربال
ٔ

امام عليہ السالم کی طرف پسر سعد کا ہجوم
* ايک شب کی مہلت
امام حسين عليہ السالم کی طرف پسر سعد کا ہجوم
راوی کہتا ہے  :نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے آوازبلند کی '':يا خيل ٰ ّ
ﷲ ارکبی وأبشری'' اے لشکر خدا سوار ہوجاؤاور
تم کو بشارت ہو!يہ سن کر سارا لشکر سوار ہوگيا اور پھر سب کے سب حسين عليہ السالم اور ان کے اصحا ب کی طرف
ٹوٹ پﮍے ۔
ادھر امام حسين عليہ السالم اپنے خيمہ کے سامنے اپنی تلوار پر تکيہ دئے بيٹھے تھے کہ اسی اثناميں در حاليکہ آپ اپنے
گھٹنے پر سر رکھے ہوئے تھے  ،آپ کی آنکھ لگ گئی ليکن آپ کی بہن حضرت زينب سالم ﷲ عليہا نے چيخ پکار کی آواز
سنی تو اپنے بھائی کے قريب گئيں اور عرض کی اے بھيا ! کيا ان آوازوں کو سن رہے ہيں جو اتنے قريب سے آرہی ہيں؟
حسين عليہ السالم نے اپنے سر کو اٹھايا اور فرمايا:
ﷲ صلی ٰ ّ
''انی رأيت رسول ٰ ّ
ﷲ عليہ )وآلہ( وسلم فی المنام فقال لی  :انک تروح الينا ! ''ميں نے خواب ميں رسول ﷲ صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کو ديکھا کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہيں  :تم ميری طرف آنے والے ہو  ،يہ کلمات سن کر آپ کی بہن نے
ےة،
اپنے چہره پيٹ ليااور کہا  '' :يا ويلتا '' واے ہو مجھ پر  ،يہ سن کر امام عليہ السالم نے فرمايا '' :ليس لک الويل يا اخ ّ
اسکتی رحمک الرحمن '' اے ميری بہن! تمہارے لئے کوئی وائے نہيں ہے  ،خاموش ہوجاؤ ،خدائے رحمن تم پر رحمت نازل
کرے !
اسی اثناء ميں آپ کے بھائی عباس بن علی عليہماالسالم سامنے آئے اور عرض کيا  :اے بھائی ! دشمن کی فوج آپ کے
سامنے آچکی ہے۔يہ سن کر امام حسين عليہ السالم اٹھے اور فرمايا:
'' ياعباس ارکب بنفس أنت ياأخ حتی تلقاھم فتقول لھم  :مالکم ؟ وما بدأ لکم و تسأ لھم عما جاء بھم ؟''
اے عباس ! تم پر ميری جان نثار ہو ،ميرے بھائی تم ذرا سوار ہوکر ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو  :تم لوگوں کو
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کيا ہوگيا ہے ؟ اور کيا واقعہ پيش آگيا ہے ؟ اور ان سے سوال کرو کہ کس لئے آ ئے ہيں ؟
يہ سن کر حضرت عباس  ٢٠سواروں کے ہمراه جن ميں زہير بن قين اور حبيب بن مظاہر ) (١بھی تھے دشمن کی فوج کے
پاس گئے اور ان سے آپ نے فرمايا  :تمہيں کيا ہو گيا ہے؟ اور تم لوگ کيا چاہتے ہو ؟ ان لوگوں نے جواب ديا  :امير کا
فرمان آيا ہے کہ ہم آپ کے سامنے يہ معروضہ رکھيں کہ آپ لوگ سر تسليم خم کر ديں ورنہ ہم تم سے جنگ کريں گے
ّٰ
عبدﷲ فأعرض عليہ ما ذکر تم'' تم لوگ اتنی جلدی نہ کرو ،ميں ابھی
۔حضرت عباس نے کہا '' :فال تعجلوا حتی ارجع الی أبی
پلٹ کر ابوعبدﷲ کے پاس جاتا ہوں اور ان کے سامنے تمہاری باتوں کو پيش کرتا ہوں ۔اس پر وه لوگ رک گئے اور کہنے
لگے ٹھيک ہے تم ان کے پاس جاؤ اور ان کوساری رو دا د سے آگاه کر دو پھر وه جو کہيں اسے ہميں آکربتاؤ۔ يہ سن کر
حضرت عباس پلٹے اور اپنے گھوڑ ے کو سر پٹ دو ڑاتے ہوئے امام کی خدمت ميں حاضر ہوئے تا کہ آپ کے سامنے
صورت حا ل کو بيان کريں ۔
حضرت عباس کے ساتھ جانے والے ديگر بيس افراد وہيں پر ٹھہرے رہے اور دشمن کی فوج سے گفتگو کرنے لگے ۔حبيب
بن مظاہر نے زہير بن قين سے کہا :اگر آپ چاہيں تو اس فوج سے گفتگو کريں اور اگر چاہيں تو ميں بات کرونزہير بن قين
نے کہا :آپ شروع کريں اور آپ ہی ان سے بات کريں تو حبيب بن مظاہر نے کہا  :خدا کی قسم کل وه قوم خداکے نزديک
بﮍی بدتر ين قوم ہو گی جو ﷲ کے نبی کی ذريت اور پيغمبرخداصلی ﷲ عليہ وآلہ و سلم کے اہل بيت کو قتل کر نے کا ار اده
رکھتی ہے ،جو اس شہر ميں سب سے زياده عبادت گزار ہيں،سپيده سحر ی تک عبادتونميں مشغول رہتے ہيں اور ﷲ کو
کثرت سے ياد کياکر تے ہيں۔حبيب بن مظاہر ،زہير بن قين سے اس بات کو اس طرح کہہ رہے تھے کہ اموی فوج اسے سن
..............
١۔ آ پ کے شرح احوال ان لوگوں کے تذکرے ميں گذر چکے ہيں جنھوننے کوفہ سے حسين عليہ السالم کو خط لکھا تھا ۔

لے۔ عزره بن قيس)(١نے يہ گفتگو سنی تو وه حبيب سے کہنے لگا  :تم نے خود کو پاک و پاکيزه ثابت کرنے ميں اپنی ساری
طاقت صرف کر دی۔ زہير بن قين نے عزره سے کہا :اے عزره !ﷲ نے انھيں پاک و پاکيزه اور ہدايت يافتہ قرار ديا ہے؛
اے عزره !تم تقوائے ال ٰہی اختيار کرو کيونکہ ميں تمہارا خير خواه ہوں؛ اے عزره !ميں تم کو خدا کا واسطہ ديتا ہوں کہ تم
پاک و پاکيزه نفو س کے قتل ميں گمراہو ں کے معين و مددگار نہ بنو !
عزره بن قيس نے جو اب ديا  :اے زہير!ہمارے نزديک تو تم اس خاندان کے پيرونہ تھے ،تم تو عثمانی مذہب تھے۔ )(٢
زہير بن قين نے کہا  :کيا ہمارا موقف تمہارے لئے دليل نہيں ہے کہ مينپہلے عثمانی تھا! خداکی قسم! ميننے ان کو کوئی خط
نہيں لکھا تھا اور نہ کوئی پيغام رساں بھيجا تھا اور نہ ہی انھيں وعده ديا تھا کہ ميں ان کی مدد و نصرت کروں گا  ،بس
راستے نے ہميں اور ان کو يکجاکردياتو ميں نے ان کو جيسے ہی ديکھا ان کے رخ انور نے مجھے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کی ياد دالدی اور پيغمبر اکرمۖ سے ان کی نسبت بھی ميرے ذہن ميں آگئی اور ميں يہ سمجھ گيا کہ وه اپنے دشمن
اور تمہارے حزب وگروه کی طرف جارہے ہيں؛ يہ وه موقع تھا جہاں ميں نے مصمم اراده کر ليا کہ ميں ان کی مدد کروں گا
اور ان کے حزب و گروه ميں رہوں گا؛ نيز اپنی جان ان کی جان پر قربان کردوں گا تاکہ ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ
عليہ و آلہ وسلم کے اس حق کی حفاظت کرسکوں جسے تم لوگوں نے ضائع کرديا ہے ۔
..............
١۔ اس شخص کے شرح احوال وہانپر گذر چکے ہيں جہاں امام عليہ السالم کے نام اہل کوفہ کے خط لکھنے کا تذکره ہوا ہے کہ يہ اہل
کوفہ کے منافقين ميں سے ہے ۔
٢۔ يہ پہلی مرتبہ ہے جہاں زہير بن قين کو واقعہ کربال ميں اس لقب سے ياد کيا گيا ہے۔ مسلمانوں کے درميان تفرقہ کا يہ پہال عنوان
ہے جو عثمان بن عفان کے سلسلہ ميں مورد اختالف قرار پايا کہ آيا وه حق پر تھا يا باطل پر۔اس وقت جو علی عليہ السالم کو اپنا موال
سمجھتا تھا وه علوی اور شيعی کہا جانے لگا اور جو عثمان کو موال سمجھتا تھا اور يہ کہتا تھا کہ عثمان حق پر ہے وه مظلوم قتل کيا
گيا ہے وه عثمانی کہالتا تھا ۔

ايک شب کی مہلت
ادھر عباس بن علی) عليہماالسالم ( امام حسين عليہ السالم کے پاس آئے اور عمر سعد کا پيغام آپ کو سناديا۔اسے سن کر
الی غدوة و تد فعھم عنا العشيہ  ،لعلنا نصل لربنا الليلة و ندعوه و
حضرت نے فرمايا '' :ارجع اليھم فان استطعت أن تؤخر ھم ٰ
نستغفره فھو يعلم ان کنت أحب الصالة و تالوة کتابہ و کثرة الدعا واالستغفار''
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) ميرے بھائی عباس ( تم ان لوگوں کی طرف پلٹ کر جاؤ اور اگرہو سکے تو کل صبح تک کے لئے اس جنگ کو ٹال
دواور آج کی شب ان لوگوں کو ہم سے دور کردو تاکہ آج کی شب ہم اپنے رب کی بارگاه ميں نمازادا کريں اوردعاواستغفار
کرينکيونکہ ﷲ بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز  ،تالوت کالم مجيد  ،کثرت دعا اور استغفار سے بﮍی محبت ہے ۔
اس مہلت سے امام حسين کا مقصد يہ تھا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ کل کے امور کی تدبير کرسکيں اور اپنے گھر والوں سے
وصيت وغيره کرسکيں ۔
حضرت عباس بن علی عليہماالسالم اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے فوج دشمن کی طرف آئے اور فرمايا  '':يا ھوالء
ّٰ
! ان أ
باعبدﷲ يسألکم أن تنصرفوا ٰھذه العشےة حتی ينظر فی ٰھذا االمر فان ٰھذا أمر لم يجر بينکم و بينہ فيہ منطق فاذا أصبحنا
ٰ
ّ
التقينا ان شاء ﷲ فأمارضينا ه فأتينا باالمر الذی تسألونہ و تسمونہ  ،أو کرھنا فرددنا ه '' اے قوم ! ابو عبدﷲ کی تم لوگوں سے
درخواست ہے کہ آج رات تم لوگ ان سے منصرف ہوجاؤ تاکہ وه اس سلسلے مينفکر کرسکيں کيونکہ اس سلسلے مينان کے
اور تم لوگوں کے درميان کوئی ايسی بات چيت نہيں ہوئی ہے۔ جب صبح ہوگی تو انشاء ﷲ ہم لوگ مالقات کريں گے۔اس
وقت ياتو ہم لوگ اس بات پر راضی ہوجائيں گے اور اس بات کو قبول کرليں گے جس کا تم لوگ ان سے تقاضا کررہے اور
اس پر ان سے زبر دستی کررہے ہو يا اگر ہم ناپسند کريں گے تو رد کرديں گے ۔
عمر بن سعد نے يہ سن کر کہا  :يا شمر ماتری ؟ شمر تيری رائے کيا ہے ؟
شمرنے جواب ديا  :تمہاری کيا رائے ہے ؟ امير تم ہو اور تمہاری بات نافذہے ۔
عمر بن سعد  :ميں تو يہ چاہتا ہو ں کہ ايسا نہ ہونے دوں پھر اپنی فوج کی طرف رخ کرکے پوچھا تم لوگ کيا چاہتے ہو ؟ تو
عمرو بن حجاج بن سلمہ زبيدی نے کہا  :سبحان ٰ ّ
ﷲ! خدا کی قسم اگر وه لوگ ديلم کے رہنے والے ہوتے اور تم سے يہ سوال
کرتے تو تمہارے لئے سزاوار تھا کہ تم اس کا مثبت جواب ديتے ۔
قيس بن اشعث ) (١بوال :تم سے يہ لوگ جو سوال کررہے ہيں اس کا انھيں مثبت جواب دو !قسم ہے ميری جان کی کہ کل
صبح يہ لوگ ضرور تمہارے سامنے ميدان کارزار ميں آئيں گے ۔
يہ سن کر پسر سعد نے کہا :خداکی قسم اگرمجھے يہ معلوم ہو جائے کہ يہ لوگ نبرد آزماہوں گے تو ميں آج کی شب کی
مہلت کبھی نہ دونگا)(٢علی بن الحسين کا بيان ہے کہ اس کے بعد عمر بن سعد کی جانب سے ايک پيغام رساں آيا اور آکر
ايسی جگہ پرکھﮍا ہوا جہاں سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اس نے کہا  :ہم نے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی ہے
کل تک اگر تم لوگوں نے سر تسليم خم کرديا تو ہم لوگ تم لوگوں کو اپنے امير عبيدﷲ بن زياد کے پاس لے جائيں گے اور
اگر انکا ر کيا توتمھيں ہم نہيں چھوڑيں گے )(٣
..............
١۔يہ شخص روز عاشوره قبيلہ ربيعہ اور کنده کی فوج کا سر براه تھا ۔)طبری  ،ج،٥ص  ( ٤٢٢يہی امام حسين عليہ السالم کی اونی
ريشمی چادر لوٹ کر لے گيا تھا جسے عربی ميں '' قطيفہ '' کہتے ہيں اس کے بعد يہ قيس قطيفہ کے نام سے مشہور ہوگيا۔ )طبری،
ج ، ٥ص (٥٣اصحاب امام حسين عليہ السالم کے سروں کو کوفہ ابن زياد کے پاس لے جانے والوں ميں شمربن ذی الجوشن  ،عمرو
بن حجاج اور عزره بن قيس کے ہمراه يہ بھی موجود تھا ۔ ان ميں سے  ١٣سر يہ اپنے قبيلہ کنده لے کر روانہ ہوگيا) طبری  ،ج٥
،ص  (٤٦٨يہ شخص محمد بن اشعث جناب مسلم کے قاتل اور جعده بنت اشعث امام حسن عليہ السالم کی قاتلہ کا بھائی ہے ۔
٢۔ حارث بن حصيره نے عبدﷲ بن شريک عامری سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج،٥ص  ، ٤١٥ارشاد ،ص (٢٣٠
٣۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے حارث بن حصيره نے عبدﷲ بن شريک عامری سے اور اس نے علی بن الحسين سے يہ روايت
بيان کی ہے۔)طبری  ،ج، ٥ص (٤١٧

واقعہ کربال
ٔ

شب عاشور کی روداد
* شب عاشور امام حسين عليہ السالم کا خطبہ
* ہاشمی جوانوں کا موقف
* اصحاب کا موقف
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* امام حسين عليہ السالم اور شب عاشور
* شب عاشور امام حسين اور آپ کے اصحاب مشغول عبادت
شب عاشور کی روداد
شب عاشور امام حسين عليہ السالم کا خطبہ
چوتھے امام حضرت علی بن الحسين عليہما السالم سے روايت ہے کہ آپ فرماتے ہيں  :جب عمر سعد کی فوج پلٹ گئی تو
حسين عليہ السالم نے اپنے اصحاب کو جمع کيا) يہ بالکل غروب کا وقت تھا( ميں نے خود کو ان سے نزديک کيا؛ کيونکہ
ميں مريض تھا۔ ميں نے سنا کہ ميرے بابا اپنے اصحاب سے فرمارہے ہيں:
ﷲ تبارک و تعالی أحسن الثنا ء و أحمد ه علی السرّا ء و الضرّا ء ٰ
علی ٰ ّ
؛اللّھم ان أحمدک علی أن أکرمتنا با لنبوة و علمتنا
''أثنی ٰ
القرآن و فقھتنا ف الدين و جعلت لنا أسما عا ً وابصاراً و أفئدة ولم تجعلنا من المشرکين.
ٰ
ّ
ً
ٔ
ولی و ال خيراً من أصحابی وال أہل بيت أب ّر وأوصل من اہل بيت فجزاکم ﷲ عن جميعا خيرا.
اما بعد ؛ فان ال أعلم أصحابا ً أ ٰ
أال ّ
وان اظن يومنا من ٰھوالء االعدا ء غداً أال وان قد رأيت لکم فانطلقوا جميعا ً ف ِحل  ،ليس عليکم من ذمام ٰ ،ھذا ليل قد غشيکم
ٰ
ّ
فاتخذوه جمال ! )(١ثم ليأ خذ ک ُل رجل منکم بيد رجل من أھل بيت؛تفرقوا ف سوادکم و مدائنکم حتی يفرّج ﷲ  ،فان القوم انما
يطلبون ،ولو قد ٔاصابون لَھَوا عن طلب غير''.
ميں ﷲ تبارک و تعالی کی بہترين ستائش کرتا ہوں اور ہر خوشی و آسائش اور رنج و مصيبت ميں
..............
١۔ ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے حارث بن حصيره نے عبدﷲ بن شريک عامری سے اور اس نے علی بن حسين عليہ السالم سے
يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری ،ج،٥ص  ( ٤١٨ابو الفرج نے ص  ٧٤پر اور شيخ مفيد نے ص  ٢٣١پر علی بن حسين کے بجائے امام
سجاد عليہ السالم لکھا ہے جو ايک ہی شخصيت کے نام اور لقب ہيں ۔

اس کی حمد کرتا ہوں ۔خدايا! اس بات پرميں تيری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہميں نبوت کے ذريعہ کرامت عطاکی  ،ہميں قران
کا علم عنايت فرمايا اور دين ميں گہرائی و گيرائی عطافرمائی اور ہميں حق کو سننے والے کان  ،حق نگر آنکھيں او ر حق
پذير دل عطا فرمائے اور تونے ہميں مشرکين ميں سے قرار نہيں ديا ۔
اما بعد! حقيقت يہ ہے کہ ميں اپنے اصحاب سے بہتر و برتر کسی کے اصحاب کاسراغ نہيں رکھتا ،نہ ہی ہمارے گھرانے
سے زياده نيکو کار اور مہر بان کسی گھرانے کا مجھے علم ہے ؛خدا وند متعال ميری طرف سے تم سب کو اس کی بہترين
جزاعطاکرے ۔
آگاه ہوجاؤ! ميں يہ سمجھتا ہوں کہ ان دشمنوں کی شر انگيزيوں کی بنياد پر کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ آگاه ہوجاؤ!
کہ ميں نے اسی لئے تم لوگوں کے سلسلے ميں يہ نظريہ قائم کيا ہے کہ تم سب کے سب ہماری بيعت سے آزاد ہو اورميری
طرف سے تم لوگوں پر کوئی پابندی نہيں ہے۔ يہ رات ہے جس نے تم سب کواپنے اندر ڈھانپ ليا ہے؛ تم لوگ اس سے فائده
اٹھاکر اپنے لئے اسے حجاب و مرکب قرار دو اور تم ميں سے ہر ايک ہمارے خاندان کی ايک ايک فرد کا ہاتھ پکﮍ کر اپنے
اپنے ملک اور شہر کی طرف نکل جائے يہاں تک کہ خدا گشائش کی راه نکال دے ؛کيونکہ يہ قوم فقط ميرے خون کی
پياسی ہے ل ٰہذا اگر وه مجھے پاليتی ہے تو ميرے عالوه دوسروں سے غافل ہوجائے گی۔
ہاشمی جوانوں کا موقف
امام حسين عليہ السالم کی تقرير ختم ہوچکی تو عباس بن علی عليھما السالم نے کالم کی ابتداء کی اور فرمايا ِ '':ل َم نفعل
ذالک؟ ألنبقی بعدک ؟ الأرانا ٰ ّ
ﷲ ذالک أبداً!'' ہم ايسا کيوں کريں ؟ کيا فقط اس لئے کہ ہم آپ کے بعد زنده و سالمت رہيں ؟
!خدا کبھی ہميں ايسا دن نہ دکھائے ۔
اس کے بعد حضرت عباس کے بھائی  ،امام حسين عليہ السالم کے فرزندان  ،آپ کے بھائی امام حسن عليہ السالم کی اوالد
،عبدﷲ بن جعفر کے فرزند ) محمد و عبدﷲ ( سب کے سب نے اسی قسم کے کلمات سے اپنے خياالت کا اظہار کيا ۔
يہ سن کر امام حسين عليہ السالم فرزندان جناب عقيل کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمايا  :اے فرزندان عقيل ! مسلم کا قتل
تم لوگوں کے لئے کافی ہے ،تم سب چلے جاؤ ،ميں تم کو اجازت ديتا ہوں۔يہ سن کر ان سبھوں نے عرض کيا:
''فما يقول الناس ! يقولون انّا ترکنا شيخنا و سيدنا و بن عمومتنا خير االعمام ولم نرم معھم بسھم  ،ولم نطعن معھم برمح ولم
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نضرب معھم بسيف  ،وال ندر ما صنعوا ! ال ّ
وﷲ ال نفعل ولکن تفديک أنفسْنا و أموالنا وأھلونا  ،ونقاتل معک حتی نرد موردک
! فقبح ٰ ّ
ﷲ العيش بعدک'' )(١
اگر ہم چليں جائيں تو لوگ کيا کہيں گے ! يہی تو کہيں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ اور سيد و سردار اور اپنے چچا کے
فرزندان کو )نرغہ اعداء ميں تنہا (چھوڑ ديا جبکہ وه ہمارے بہتر ين چچا تھے۔ہم نے ان کے ہمراه دشمن کی طرف تير نہيں
چال يا  ،نيز وں سے دشمنوں کو زخمی نہيں کيا اور ان کے ہمراه تلوار سے حملہ نہيں کيا۔ ہميں نہيں معلوم کہ لوگ ہمارے
ساتھ کيا کريں گے۔نہيں خد اکی قسم ہم ايسا نہيں کر سکتے ؛ ہم اپنی جان  ،مال اور اپنے گھر والوں کو آپ پر قربان کرديں
گے؛ ہم آپ کے ساتھ ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے رہيں گے يہاں تک کہ جہاں آپ وارد ہوں۔ وہيں ہم بھی وارد ہوں  .ﷲ اس
زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد باقی رہے!
اصحاب کا موقف
جب بنی ہاشم اظہارخيال کر چکے تو اصحاب کی نوبت آئی تو۔ ) حسينی سپاه کے سب سے بوڑھے صحابی( مسلم بن
ﷲ فی أداء حقک ! أ ٰ ّ
عوسجہ)  (٢اٹھے اور عرض کی  '':أنحن نخل و لمانعذر الی ٰ ّ
ماوﷲ حتی أکسر فی صدورھم رمح ،
وأضربھم بسيف ما ثبت قائمة فی يد ،وال أفارقک  ،ولو لم يکن مع سالح أقاتلھم بہ لقذفتھم بالحجارة دونک حتی أموت معک''
..............
١۔مقاتل الطالبيين ،ابو الفرج،ص، ٧٤ارشاد،ص ،٢٣١خواص۔ ص ٢٤٩

٢۔جو اشراف کوفہ جناب مسلم بن عقيل کے ساتھ تھے۔ ان کے ہمراه آپ کے احوال گزر چکے ہيں ۔واقعہ کربال ميں يہ آپ کا
پہال تذکره ہے آپ کربال کيسے پہنچے اس کا کوئی ذکر نہيں ہے۔
اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑديں ؟تو آپ کے حق کی ادئيگی ميں ﷲ کے سامنے ہمارے پاس کيا عذر ہوگا؟ خدا کی قسم! جب تک
قبضہ شمشير ميرے ہاتھ ميں ہے ميں ان کو نہ مار تا رہوں ميں
کہ ميں اپنا نيزه ان کے سينے ميں نہ تو ڑلوں اور جب تک
ٔ
آپ سے جدا نہ ہوں گا اور اگر ميرے پاس کوئی اسلحہ نہ ہوا جس سے ميں ان لوگوں سے مقابلہ کر سکوں تو ميں آپ کی
حمايت ميں ان پر پتھر مارتا رہوں گا يہاں تک مجھے آپ کے ہمراه موت آجائے۔مسلم بن عوسجہ کے بعد سعيد بن عبد ﷲ
حنفی اٹھے اور عرض کيا :
ٰ
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ّ
وﷲ ال ن ّخليک حتی يعلم ٰ ّ
'' ٰ ّ
ﷲ أنا حفظنا غيبة رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم فيک  .وﷲ لو علمت ان أقتل ثم أحيا ثم احرق
ےاثم أ ّذر  ،يفعل ذالک ب سبعين م ّر ة ما فا رقتک حتی ألقی ِحما م دونک فکيف الأفعل ذالک وانما ھ قتلة واحد ة ثم ھ الکرامة
ح ّ
التی ال انقضاء لھا ابداً''
خدا کی قسم! ہم آپ کو تنہا نہيں چھوڑ يں گے يہاں تک کہ خدا ہميں يہ بتادے کہ ہم نے رسول خدا صلی ﷲ وآلہ وسلم کے
پس پشت آپ کی حفاظت ونگرانی کرلی ،خدا کی قسم! اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھے قتل کيا جائے گا اور پھر زنده کيا
جائے گا اور پھر زنده کر نے کے بعد مجھے زنده جال ديا جائے اور ميری راکھ کو ہوا ؤں ميں اڑاديا جائے گااور يہ کام
ميرے ساتھ ستّر ) (٧٠مرتبہ بھی کيا جائے تب بھی ميں آپ سے جدا ئی اختيار نہيں کروں گا يہاں تک کہ ميں آپ کے
سامنے قربان ہو جاؤں۔ اور ميں ايسا کيوننہ کروں جب کہ ايک ہی بار قتل ہونا ہے اور اسکے بعد ايسی کرامت ہے جو کبھی
بھی ختم ہونے والی نہيں ہے ۔
ٰ
ٰ
ّ
ّ
اسکے بعد زہير بن قين بولے  '':وﷲ لوددت ان قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی أقتل کذ األف قتلة ،وان ﷲ يد فع بذالک القتل عن
نفسک وعن أنفس ھو ال ء الفتےة من أہل بيتک ''
خدا کی قسم! ميرا دل تو يہی چاہتا ہے کہ ميں قتل کيا جاؤں پھر مجھے زنده کيا جائے پھر قتل کيا جائے يہاں تک کہ ايک
ہزار مرتبہ ايسا کيا جائے اور ﷲ ميرے اس قتل کے ذريعہ آپ کے اور آپ کے گھر انے کے ان جوانوں سے بال کو ٹال دے
۔
ٰ
ّ
اسکے بعد اصحاب کی ايک جماعت گويا ہوئی '' :وﷲ ال نفارقک  ،ولکن أنفسنا لک الفداء نقيک بنحور نا وجباہنا وأيد ينا
.فاذانحن قتلنا کنا وفيناوقضينا ماعلينا''
خداکی قسم ہم آپ سے جدانہيں ہوسکتے ۔ ہماری جانيں آپ پر قربان ہيں۔ ہم اپنی گردنوں  ،پيشانيوں اور ہاتھوں سے آپ پر
قربان ہيں۔جب ہم قتل ہو جائيں گے تب ہم اس حق کوادااور اس عہد کو وفاکريں گے جوہماری گردن پر ہے ۔
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اس کے بعد اصحاب کے گروه گروه نے اسی قسم کے فقروں سے اپنے خياالت کااظہار کيا۔)(١
امام حسين عليہ السال م اورشب عاشور
حضرت علی بن حسين عليھما السالم سے روايت ہے کہ آپ فرماتے ہيں  :جس شام کی صبح کو ميرے باباشھيد کردئے گئے
اسی شب ميں بيٹھا تھا اور ميری پھوپھی زينب ميری تيمارداری کررہی تھيں۔ اسی اثنا ميں ميرے بابا اصحاب سے جدا ہوکر
اپنے خيمے ميں آئے۔ آپ کے پاس ''جون '') (٢ابوذر کے غالم بھی موجود تھے جو اپنی تلوار کو آماده کررہے تھے اور
اس کی دھار کو ٹھيک کر رہے تھے۔اس وقت ميرے بابا يہ اشعار پﮍھ رہے تھے :
يا دھر اف ّ لک من خليل
باالشراق واالصيل
کم لک ِ
ٔ
من صاحب او طالب قتيل
وا لد ھر ال يقنع با لبديل
الی الجليل
وانما اال مر ٰ
وکل ّ ح سا لک سبيل
..............
١۔ابو مخنف نے بيان کيا ہے کہ مجھ سے عبدﷲ بن عاصم فايشی نے ضحاک بن عبدﷲ مشرقی ہمدانی کے حوالے سے اس روايت کو
نقل کياہے۔ )طبری ،ج، ٥ص ٤١٨؛ابوالفرج ،ص  ، ٧٤ط نجف ؛ تاريخ يعقوبی ،ج  ،٢ص  ، ٢٣١ارشاد ،ص (٢٣١
حولکھا ہے۔ ارشاد ،ص  ٢٣٢ميں ''جوين '' اور مقاتل الطالبيين ،ص  ، ٧٥مناقب بن شہر آشوب ،ج ،٢ص  ،٢١٨تذکرة
٢۔ طبری نے َ
الخواص ،ص  ، ٢١٩اور خوارزمی ،ج، ١ص  ٢٣٧پر ''جون '' مرقوم ہے ۔ تاريخ طبری ميں آپ کا تذکره اس سے قبل اور اس کے
بعد بالکل موجود نہيں ہے نہ ہی امام عليہ السالم کے ہمراه آپ کی شہادت کا تذکره موجود ہے۔

اے دنيا! اُف اور وائے ہو تيری دوستی پر ،کتنی صبح و شام تو نے اپنے دوستوں اور حق طلب انسانوں کو قتل کيا ہے ،اور
ان کے بغير زندگی گزاری ہے ،ہاں روزگاربديل ونظير پر قناعت نہينکرتا ،حقيقت تو يہ ہے کہ تمام امور خدا ئے جليل کے
دست قدرت مينہيں اور ہر زنده موجود اسی کی طرف گامزن ہے۔
بابانے ان اشعار کی دو يا تين مرتبہ تکرار فرمائی تو ميں آپ کے اشعار کے پيغام اور آپ کے مقصد کو سمجھ گيا لہذا ميری
آنکھوں ميناشکوں کے سيالب جوش مارنے لگے اور ميرے آنسو بہنے لگے ليکن ميں نے بﮍے ضبط کے ساتھ اسے
سنبھاالميں يہ سمجھ چکاتھا کہ بال نازل ہوچکی ہے ۔
ہماری پھوپھی نے بھی وہی سنا جو ميں نے سنا تھا ليکن چونکہ وه خاتون تھيں اور خواتين کے دل نرم و نازک ہوا کرتے
ہيں ل ٰہذا آپ خود پر قابو نہ پاسکيں اور اٹھ کھﮍی ہوئيں اور سر برہنہ دوڑتی ہوئی اس حال ميں بھائی کے خيمہ تک پہنچيں
کہ آپ کا لباس زمين پر خط دے رہا تھا،وہاں پہنچ کر آپ نے فرمايا '' :واثکاله ! ليت الموت أعد من الحياة ! اليوم ماتت فاطمة
أ ّم و علی أب  ،وحسن أخ يا خليفةالماض وثمال الباق'')(١آه يہ جانسوز مصيبت ! اے کاش موت نے ميری حيات کو عدم ميں
تبديل کرديا ہوتا! آج ہی ميری ماں فاطمہ  ،ميرے بابا علی اور ميرے بھائی حسن دنيا سے گزر گئے۔ اے گذشتگان کے
جانشين اور اے پسماندگان کی پناه  ،يہ ميں کيا سن رہی ہوں ؟
ےة ال يذھبن بحلمک الشيطان'' اے ميری بہن مبادا
يہ سن کر حسين عليہ السالم نے آپ کو غور سے ديکھااور فرمايا '':يا أخ ّ
تمہارے حلم و برد باری کو شيطان چھين لے۔ يہ سن کر حضرت زينب نے کہا  '':بأبی أنت و أمی يا أبا عبدﷲ ! أستقتلت ؟
نفسی فداک '' ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائيناے ابو عبدﷲ! کيا آپ اپنے قتل و شہادت کے لئے لحظہ شماری کررہے
ہيں ؟ ميری جان آپ پر قربان ہوجائے۔
..............
١۔ ارشاد ميں يہ جملہ اس طرح ہے'' يا خليفة الماضين و ثمال الباقين'')ص ( ٢٣٢تذکره ميناس جملہ کا اضافہ ہے'' ثم لطمت
وجھھا'')ص، ٢٥٠طبع نجف(

يہ سن کر امام حسين عليہ السالم کو تاب ضبط نہ رہی؛ آنکھوں سے سيل اشک جاری ہوگيااور آپ نے فرمايا  '':لو ترک
القطا ليالً لنام !'' اگر پرنده کو رات ميں اس کی حالت پر چھوڑ ديا جائے تو وه سورہے گا ۔
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علی نفس''اے وائے کيا آپ آخری
يہ سن کر پھوپھی نے فرمايا  '':يا ويلتی ! أفتغصب نفسک اغتصابا ً ؟ فذالک أقرح لقلب وأشد ٰ
لمحہ تک مقابلہ کريں گے اور يہ دشمن آپ کو زبردستی شہيد کرديں گے ؟ يہ تو ميرے قلب کو اور زياده زخمی اور ميری
روح کے لئے اور زياده سخت ہے ،يہ کہہ کر آپ اپنا چہره پيٹنے لگيں اور اپنے گريبان چاک کردئے اور ديکھتے ہی
ديکھتے آپ بے ہوش ہوگئيں ۔
ٰ
ّ
ےة ! ا تق ﷲ و تعز
امام حسين عليہ السالم اٹھے اورکسی طرح آپ کو ہوش ميں ال کر تسکين خاطر کے لئے فرمايا  '':يا أخ ّ
بعزاء ٰ ّ
ﷲ و اعلم ان أھل االرض يموتون و أن أھل السماء اليبقون وأن کل شی ھالک اال وجہ الذی خلق االرض بقدرتہ و يبعث
الخلق فيعودون وھو فرد وحده ،أب خير من ،و أم خير من  ،و أخ خير من ول ولھم ولکل مسلم برسول ٰ ّ
ﷲ أسوة ''.
اے ميری بہن !تقوائے ال ٰہی پر گامزن رہو اور اس سے اپنی ذات کو سکون پہنچاؤ اور جان لو کہ اہل زمين کو مرنا ہی مرنا
ہے اور آسمان والے بھی باقی نہينرہينگے۔ جس ذات نے اپنی قدرت سے زمين کو خلق کياہے اس کے عالوه ہر چيزکوفنا
ہوناہے۔اس کی ذات مخلوقات کو مبعوث کرنے والی ہے ،وه دوباره پلٹيں گے ،بس وہی اکيال و تنہا زنده ہے۔ ميرے بابا مجھ
سے بہتر تھے  ،ميری مادر گرامی مجھ سے بہتر تھيناور ميرے بھائی مجھ سے بہتر تھے ،ميرے لئے اور ان لوگوں کے
نمونہ عمل ہے۔
لئے بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے رسول خدا کی زندگی اور موت
ٔ
اس قسم کے جملوں سے آپ نے بہن کے دل مينامنڈ تے ہوئے سيالب کو روکا اورانھيں تسلی دی اور پھرفرمايا:
''ياأخےة ! انی أقسم عليک فأبّری قسمی  :ال تشقی عل جيبا ً وال تخمشی ع ّل وجھا وال تد ع ع ّل بالويل والثبور اذا أنا ھلکت'' اے
ميری بہن !ميں تمہيں قسم ديتا ہوں کہ ميری شہادت کے بعد تم اپنے گريبان چاک نہ کرنا ،نہ ہی اپنے چہرے کو پيٹنا اورنہ
اس پر خراش لگانا اور نہ ہی واے کہنا اور نہ موت کی خواہش کرنا۔
پھربابا نے پھوپھی زينب کو ميرے پاس الکر اور بٹھايا اور ان کے دل کو آرام و سکون بخشنے کے بعد اپنے اصحاب کی
طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کرانھيں حکم ديا کہ وه ا پنے خيموں کو ايک دوسرے سے نزديک کرليں ،اس کی طناب کو ايک
دوسرے سے جوڑ ليں اور اپنے خيموں کے درميان اس طرح رہيں کہ دشمنوں کو آتے ديکھ سکيں ۔) (١اس کے بعد امام
حسين عليہ السالم بانس اور لکﮍيانلے کر ان لوگوں کے خيموں کے پيچھے آئے جہانپتلی سی خندق نما بنائی گئی پھر وه
بانس اورلکﮍياں اسی خندق ميں ڈال دی گئيں۔ اسکے بعد امام عليہ السالم نے فرمايا :جب وه لوگ صبح ميں ہم لوگوں پر
حملہ کريں گے تو ہم اس ميں آگ لگاديں گے تا کہ ہمارے پيچھے سے وه لوگ حملہ آور نہ ہوسکيں اور ہم لوگ اس قوم
سے ايک ہی طرف سے مقابلہ کريں۔ )(٢
شب عاشورامام حسين اور آپ کے اصحاب مشغول عبادت
جب رات ہوگئی تو حسين عليہ السالم اوراصحاب حسين عليہم السالم تمام رات نماز پﮍھتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔وه
کبھی دعا کرتے اور کبھی تضرع و زاری ميں مشغول ہوجاتے تھے ۔
ضحاک بن عبد ﷲ مشرقی ہمدانی اصحاب حسين عليہ السالم ميں سے تھے جو دشمنوں کے چنگل سے نجات پاگئے تھے،وه
کہتے ہيں  :سواروں کا لشکر جو ہماری نگرانی کر رہا تھا اور ہم پر نگاه رکھے ہوئے تھا وه ہمارے پاس سے گزرا؛اس
ےحْ َسبَ ﱠن اَل ﱢذينَ َکفَرُوْ اَنﱠ َما نُ ْم ِل ْ◌ لَھُ ْم َخيراً
وقت امام حسين عليہ السالم قرآن مجيد کی ان آتيوں کی تالوت فرما رہے تھے َ :
''والَ َ
ْ
ےنَ .ما َکاْنَ ّ
ے َز ال َخبِيث
ے َذ َر ْال ُمؤ ِمنِ ْ
ے ِم ْ
ےنَ َعلَی َما أ ْنتُ ْم َعلَ ْ
ے ْزدَا ُدوْ ا اِ ْثما ً َولَھُ ْم َع َذاب ُم ِھ ْ
ﷲُ ِل َ
ے ِه َحتَی َ
النفسھم اِنﱠ َما نُ ْم ِل ْ◌ لَ ْھ ْم لَ َ
ےب''ِ )(٣
ِمنَ الطﱠ ﱢ
..............
١۔ حارث بن کعب اور ابو ضحاک نے مجھ سے علی بن الحسين کے حوالے سے حديث بيان کی ہے) طبری ،ج ،٥ص ٤٢٠؛ ابو الفرج
 ،ص ، ٧٥ط نجف ،يعقوبی ،ج،٢ص  ٢٣٠؛ ارشاد ،ص  ، ٢٣٢طبع نجف (آپ نے تمام روايتيں امام سجاد عليہ السالم سے نقل کی ہيں۔
٢۔ عبد ﷲ بن عاصم نے ضحاک بن عبدﷲ مشرقی سے روايت کی ہے۔ طبری  ،ج، ٥ص  ،٤٢١ارشاد  ،ص  ، ٢٣٣پر فقط ضحا ک بن
عبدﷲ لکھا ہے۔
٣۔ آل عمران ،آيت ١٧٨و ١٧٩

جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ہے وه يہ نہ سمجھيں کہ ہم نے جو انھيں مہلت دی ہے وه ان کے لئے بہتر ہے ،ہم نے تو انھيں
اس لئے مہلت دی ہے تا کہ وه اور زياده گناه کريں اور ان کے لئے رسوا کننده عذاب ہے۔ خدا وندعالم ايسانہيں ہے کہ
مومنين کو اسی حالت پر رکھے جس پر تم لوگ ہو بلکہ ی اس لئے ہے کہ وه پليد کو پاک سے جداکر ے ۔
اس وقت لشکر عمر بن سعد کے کچھ سوار ہمارے اردگرد چ ّکر لگا رہے تھے ۔ان ميں سے ايک سوار يہ آيتيں سن کرکہنے
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لگا رب کعبہ کی قسم !ہم لوگ پاک ہيں ،ہم لوگوں کو تم لوگوں سے جدا کر ديا گيا ہے۔ ميں نے اس شخص کو پہچان ليا اور
برير بن حضير ہمدانی ) (١سے کہا کہ آپ اسے پہچانتے ہيں يہ کون ہے ؟
برير نے جواب ديا :نہيں ! اس پر ميں نے کہا :يہ ابو حرب سبيع ہمدانی عبدﷲ بن شہر ہے ،يہ مسخره کرنے واالاور بيہوده
ہے،بﮍا بے باک اور دھوکہ سے قتل کرنے واال ہے۔ سعيد بن قيس) (٢نے بارہا اس کی بد اعماليوں اور جنايت کاريوں کی
بنياد پر اسے قيد کيا ہے ۔
..............
١۔ ارشاد ،ص  ،٢٣٣اور ديگر کتب مينخضير مرقوم ہے اور يہی مشہور ہے ۔ آپ کوفہ کے قاريوں ميں ان کے سيد و سر دار شمار
ہوتے تھے۔ ) طبری  ،ج ،٥ص( ٤٣١آپ بﮍے عبادت گزار تھے۔ واقعہ کربال ميں يہ آپ کا پہال ذکر ہے۔ آپ امام عليہ السالم تک کس
طرح پہنچے اس کا کوئی تذکره نہينہے۔ آپ وه ہينجو جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے مقابلہ اور مبارزه کے لئے اٹھے تو امام
عليہ السالم نے آپ کو بٹھا ديا۔) طبری ،ج، ٥ص  ( ٤٢٩آپ وہی ہيں جنہوں نے عبدالرحمن بن عبد ربہ انصاری سے کہا تھا  :خدا کی
قسم! ميری قوم جانتی ہے کہ مجھے نہ تو جوانی ميں ،نہ ہی بوڑھاپے ميں باطل ہنسی مذاق سے کبھی محبت رہی ہے ليکن خداکی
قسم جو مينديکھ رہا ہوں اس سے ميں بہت خوش ہوں۔ خدا کی قسم! ہمارے اور حور العين کے درميان کوئی فاصلہ نہيں ہے سوائے
اس کے کہ يہ لوگ ہم پر تلوار سے حملہ کريں۔ميں تو يہی چاہتا ہوں کہ يہ لوگ حملہ آور ہوں۔) ج، ٥ص  ( ٤٢٣آپ يہ بھی کہا کرتے
تھے کہ عثمان نے اپنی جان کو برباد کرديا۔ معاويہ بن ابو سفيان گمراه اور گمراه کرنے واال تھا  .امام و پيشوای ہدايت اور حق تو بس
علی بن ابيطالب عليہ السالم تھے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن سعد کے ايک فوجی سے جس کا نام يزيد بن معقل تھا اس بات پر مباہلہ
کيا کہ يہ مفاہيم و معانی حق ہيں اور يہ کہا کہ ہم ميں سے جو حق پر ہے وه باطل کو قتل کردے گا يہ کہہ کر آپ نے اس سے مبارزه و
مقابلہ کيا اور اسے قتل کرديا۔ )طبری ،ج، ٥ص (٤٣١
٢۔ سعيد بن قيس ہمدانی ،ہمدان کا والی تھاجسے والی کوفہ سعيد بن عاص اشرق نے معزول کر کے  ٣٣ھميں ''ری'' کا والی بنا ديا
تھا۔) طبری ،ج ، ٥ص  (٣٣٠امير المومنين عليہ السالم نے مذکوره شخص کو شبث بن ربيعی اور بشير بن عمرو کے ہمراه معاويہ کے
پاس جنگ سے پہلے بھيجا تاکہ وه سر تسليم خم کر لے اور جما عت کے ہمراه ہو جائے۔ )طبری ،ج ، ٥ص  (٥٧٣صفين ميں يہ
شخص علی کے ہمراه جنگ ميں مشغول تھا۔) طبری ،ج ،٤ص (٥٧٤يہ وه سب سے پہلی ذات ہے جس نے امير المومنين کے مقاصد
کا مثبت جواب ديا تھا۔ )ج ،٥ص (٩امير المومنين نے آپ کو انبار اور ہيت کی طرف سفيان بن عوف کے قتل و غارت گری کے سلسلے
ميں روانہ کيا تو آپ ان لوگوں کے سراغ ميں نکلے يہاں تک کہ'' ہيت ''پہنچے مگر ان لوگوں سے ملحق نہ ہوسکے ۔)طبری ،ج،٥
ص (١٣٤ا س کے بعد تاريخ ميں ہميں ان کا کوئی ذکر اور اثر دکھائی نہيں ديتا ،شائد جب آپ عثمان کے زمانے ميں'' ری'' اور''
ہمدان ''کے والی تھے تو اسی زمانے ميں ابو حرب کو قيد کيا ہو۔

يہ سن کر برير بن حضير نے اسے آواز دی اور کہا :اے فاسق ! تجھے ﷲ نے پاک لوگوں ميں قرار ديا ہے ؟! تو ابو حرب
نے برير سے پوچھا  :تو کون ہے ؟
بريرنے جواب ديا  :ميں برير بن حضير ہوں ۔
ابو حرب نے يہ سن کر کہا  :انّا ّ ! يہ ميرے لئے بﮍا سخت مرحلہ ہے کہ تم برير ہو ،خدا کی قسم! تم ہالک ہوگئے ،خدا کی
قسم تم ہالک ہوگئے اے برير !
بريرنے کہا  :اے بو حرب ! کيا تو اپنے اتنے بﮍے گناه سے توبہ کرسکتا ہے ؟ خدا کی قسم! ہم لوگ پاک ہيں اور تم خبيثوں
ميں ہو۔
اس پر ابو حرب نے برير کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا :اور ميں اس پر گواه ہوں!
ميں ) ضحاک بن عبدﷲ مشرقی( نے اس سے کہا  :تيری معرفت تيرے لئے نفع بخش کيوں نہيں ہورہی ہے ؟
ابو حرب نے جواب ديا  :ميں تم پر قربان ہوجاؤں ! تو پھر يز يد بن عذره عنز ّ
ی کا نديم کون ہوگا جو ہمارے ساتھ ہے ۔
يہ سن کربريرنے کہا  :خدا تيرا برا کرے! تو ہر حال ميں نادان کا نادان ہی رہے گا ۔يہ سن کر وه ہم سے دور ہوگيا۔ )(١
..............
١۔ طبری ،ج، ٥ص ، ٤٢١ابو مخنف کا بيان ہے  :عبد ﷲ بن عاصم نے ضحاک بن عبد ﷲ مشرقی کے حوالے سے يہ روايت بيان کی
ہے۔

واقعہ کربال
ٔ
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صبح عاشور ا
* سپاه حسين ميں صبح کا منظر
* روز عاشورا امام عليہ السالم کا پہال خطبہ
* زہير بن قين کا خطبہ
* حر رياحی کی باز گشت
* حر بن يزيد رياحی کا خطبہ
صبح عاشورا
روز شنبہ کی صبح محرم کی دسويں تاريخ تھی ،اذان صبح ہوتے ہی عمر بن سعد نے نماز صبح پﮍھی ،اپنے فوجيوں کے
ہمراه باہر آيا ) (١اور اپنی فوج کو اس طرح ترتيب ديا :
) (١عبد ﷲ بن زہير ازدی ) (٢کو اہل مدينہ کا سربراه قرار ديا ۔
) (٢عبدالرحمن بن ابی سبره جعفی کو قبيلہ مذحج و اسد کا ساالر قرار ديا ۔)(٣
) (٣قيس بن اشعث بن قيس کندی کو قبيلہ ربيعہ و کنده کا ساالر قرار ديا ۔
) (٤حر بن يزيد رياحی ) تميمی يربوعی ( کو قبيلہ تميم و ہمدان کا سربراه بنايا ۔
) (٥عمرو بن حجاج زبيدی کوميمنہ کا سردار بنايا ۔
) (٦شمر بن ذی الجوشن ) خبابی کالبی ( کو ميسره کا سردار بنايا۔
..............
١۔ طبری ج، ٦ص ٤٢١و ،٤٢٢ابو مخنف کا بيان ہے  :عبد ﷲ بن عاصم نے ضحاک بن عبد ﷲ مشرقی سے يہ روايت بيان کی ہے۔
ارشاد ،ص  ٢٣٣پر فقط ضحاک بن عبد ﷲ مرقوم ہے ۔
امانت کی خاطر روز شنبہ روز عاشورا لکھ ديا گيا جبکہ يہ تاريخ اور يہ دن امام حسين عليہ السالم کے کربال وارد ہونے کی تاريخ اور
دن کے منافی ہے جو خود طبری نے ذکر کيا ہے کہ امام عليہ السالم  ٢محرم بروز پنجشنبہ وارد کربال ہوئے اس بنيا د پر عاشورا روز
جمعہ ہوتا ہے نہ کہ شنبہ۔حسن ظن کی بنيا د پر ہم يہ توجيہ کرسکتے ہيں کہ يہ دوروايتيں دوراويوں سے ہيں لہٰ ذا يہ اختالف ہے۔ بہر
حال روز جمعہ عاشورا کا ہونا مشہور ہے۔)مترجم (
٢۔ حجاج کے زمانے ميں ری کے امير عدی بن وتاّد کے ہمراه مطرف بن مغيره بن شعبہ سے اصفہا ن ميں جنگ کے دوران يہ ميمنہ
کا سردار تھا۔ )طبری ،ج، ٦ص  (٢٩٦طبری ميں اس کا آخری تذکره يہ ملتا ہے کہ  ١٠٢ھ ميں يہ سعد کے نگہبانوں ميں تھا ۔ اس پر
تيروں سے اتنی جراحت وزخم پہنچے کہ اس کا جسم سيہی ) ايک جانور جسکے جسم پر کانٹے ہی کا نٹے ہوتے ہيں ( کی طرح ہو گيا
۔)طبری ،ج، ٦ص  (٦١٣کربال سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہيں ملتا ۔
٣۔ يہ وه شخص ہے جس نے ٥١ھ حجر بن عدی کندی کے خالف گواہی دی تھی۔) طبری ،ج،٥ص  (٢٧٠يہ قبيلہ مذحج اور اسد کے
پيدلوں پر سربراه تھا۔ شمر بن ذی الجوشن نے اسے امام حسين عليہ السالم کے قتل پر بر انگيختہ کيا تو اس نے انکار کيا اور شمرکو
گالياں ديں۔ ) طبری ،ج،٥ص ( ٤٥٠

)  (٧عزره بن قيس احمسی کو سوارونکا سپہ ساالر بنايا۔
) (٨شبث بن ربعی رياحی تميمی کو پيدلوں کا سربراه قرار ديا۔
) (٩پرچم اپنے غالم ذويد ) (١کے ہاتھوں ميں ديا ۔
) (١٠اور خود سارے لشکر کا سربراه بن کر قلب لشکر ميں حملہ کے لئے آماده ہوگيا ۔
سپاه حسينی ميں صبح کا منظر
ادھر سپيده سحری نمودار ہوئی اور ادھر لشکر نور ميں خورشيد عاشورا امام حسين عليہ السالم نے آسمان کی طرف اپنے
ہاتھ بلند کرکے دعا کی ٰ '':
اللّھم أنت ثقت فی کل کرب و رجائ ف کل شدة و أنت ل فی کل أمر نزل ب ثقة و ع ّدة  ،کم من ھم
يض ّعف فيہ الفؤاد  ،و تق ّل فيہ الحيلة  ،و يخذل فيہ الصديق ويشمت فيہ العدوّ ،أنزلتہ بک و شکوتہ اليک  ،رغبة من عمن سواک
 ،ففرّجتہ  ،و کشفتہ  ،فأنت و ّل کل نعمة ،صاحب کل حسنة ومنتھی کل رغبة'' )(٢
خدا يا! توہی کرب و تکليف ميں ميری تکيہ گاه اور ہر سختی ميں ميری اميد ہے۔ ہر وه مصيبت جو مجھ پر نازل ہوئی اس
ميں تو ہی ميری تکيہ گاه اور پناه گاه ہے ؛ کتنی ايسی مصيبتيں اورکتنے ايسے غم و اندوه ہيں جس ميں دل کمزور اور راه
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چاره و تدبير مسدود ہوجاتی ہے ،دوست وآشنا تنہا چھوڑ ديتے ہيناور دشمن برا بھال کہتے ہيں ليکن ميں ان تمام مصيبتوں
ميں تيری بارگاه ميں حاضر ہوں اور تجھ ہی سے اس)امت ( کا گلہ ہے اور
..............
١۔ابو مخنف نے بيان کيا ہے کہ مجھ سے فضيل بن خديج کندی نے ،اس سے محمدبن بشر نے اور اس سے عمر وبن حضرمی نے يہ
روايت کی ہے۔) طبری  ،ج ، ٥ص ( ٤٢٢
٢۔ اس روايت کو ابو مخنف نے اپنے بعض ساتھيوں سے اور ان لوگوں نے ابو خالد کاہلی سے بيان کيا ہے )طبری ،ج،٥ص ( ٤٢٣
شيخ مفيد نے ارشاد کے ص  ٢٣٣پر فرمايا ہے  :ابو مخنف  ،علی بن الحسين عليہ السالم سے اورابو خالد سے روايت کرتے ہيں جو
ان کے ساتھيوں مينتھا اور ابو خالد نے اس خبر کو امام علی بن الحسين عليہ السالم سے نقل کيا ہے۔ اگر چہ طبری نے اس کی
وضاحت نہيں کی ہے ۔

تيرے عالوه سب سے اميديں توڑ لی ہيں؛ تو نے گشائش پيدا کی ہے اور مصيبتوں کے سياه بادل کو چھانٹ ديا ہے پس تو ہی
ہر نعمت کا ولی  ،ہرنيکی کا مالک اورتمام اميدوں اور رغبتوں کی انتہا ہے ۔
ضحاک بن عبدﷲ مشرقی ہمدانی کا بيان ہے ):يہ اصحاب حسين ميں سے وہيں جو زخمی ہونے کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں
سے نکلنے ميں کامياب ہوگئے تھے ( جب اموی فوج ہماری طرف بﮍھی تو ان لوگوں نے ديکھا کہ بانس اور لکﮍی سے
آگ کے شعلے بھﮍک رہے ہيں۔يہ وہی آگ تھی جسے ہم لوگوں نے اپنے خيموں کے پيچھے جاليا تھا تاکہ پيچھے سے يہ
لوگ ہم پرحملہ آور نہ ہوسکيں ۔اسی اثنا ء ميندشمن فوج کا ايک سپاہی اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا ميری طرف آيا
،وه اسلحہ سے پوری طرح ليث تھا ،وه ہم لوگوں سے کچھ نہ بوال يہاں تک کہ ہمارے خيموں سے گزرنے لگا اور غور
سے ہمارے خيموں کو ديکھنے لگا ليکن اسے پيچھے کچھ ديکھائی نہ پﮍافقط بھﮍ کتے ہوئے شعلے تھے جواسے دکھائی
دے رہے تھے؛ وه پلٹا اور چيخ کر بوال  '':يا حسين! استعجلت النار فی الدنيا قبل يوم القيامة '' .اے حسين! قيامت سے پہلے
ہی دنيا ميں آگ کے لئے جلدی کردی ؟
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '':من ٰھذا کأنہ شمر بن ذی الجوشن؟'' يہ کون ہے ؟ گويا يہ شمر بن ذی الجوشن ہے ؟ جواب
مال  :خدا آپ کو سالمت رکھے !ہاں يہ وہی ہے۔
ٰ
المعزی أنت أولی بھا صليا! ''اے بيابان زاده ،بے ثقافت اوربد
امام حسين عليہ السالم نے يہ سن کر جواب ديا  '':يا بن راعےة
چلن! آگ ميں جلنے کا حق دار تو ہے نہ کہ ميں ۔
امام حسين عليہ السالم کے جواب کے بعد مسلم بن عوسجہ نے آپ سے عرض کيا '' :يابن رسول ٰ ّ
ﷲ جعلت فداک أالأرميہ
بسھم فانہ قد أمکننی وليس يسقط سھم منی فالفاسق من أعظم الجبارين'' ميری جان آپ پر نثار ہو ،کيا اجازت ہے کہ ايک تير
چالدوں ،اس وقت يہ بالکل ميری زد پر آگيا ہے ميراتير خطا نہيں کرے گا اوريہ آدمی بہت فاسق و فاجر ہے۔
امام حسين عليہ السالم نے مسلم بن عوسجہ کو جواب ديا  '':ال ترمہ  ،فانی أکره أن أبد أھم'')(١نہيں ايسا نہيں کر نا؛ ميں جنگ
ميں ابتدا ء کر نا نہيں چاہتا ۔
روز عاشورا امام حسين عليہ السالم کا پہال خطبہ
جب فوج آپ سے نزديک ہونے لگی تو آپ نے اپنا ناقہ منگوا يا اور اس پر سوار ہو کرلشکر ميں آئے اور با آواز بلند اس
طرح تقرير شروع کی جسے اکثر وبيشتر لوگ سن رہے تھے :
ٔ
''أيھا الناس ! اسمعو ا قول والتعجلو ن حتی أعظکم بما يحق لکم ع ّل وحتی اعتذر لکم من مقدم اليکم  ،فان قبلتم عذر وصدقتم
قول وأعطتيتمو ن النصف  ،کنتم بذالک أسعد ولم يکن لکم ع ّل سبيل  ،وان لم تقبلوا ّ
من العذرولم تعطوا النصف من أنفسکم
ْ
ﱠ
ّ
ّ
َاب َو ْھوْ
ے ْک ْن اَ ْم َر ْک ْم َعلَ ْ
ئ ْک ْم ْث ﱠم َال ْ
ے ْک ْم ْغ ﱠمة ْث ﱠم ا ْقضْ وْ ا اِلﱠ◌َ َو َال تُ ْن ِظرُوْ نَ ) (٢اِ ﱠن َولﱢ◌َ ﷲُ ال ِذیْ نَز َل ال ِکت َ
فَاَجْ َم ْعوْ ا أ ْم َر ْک ْم َو ْش َر َکا َ
ےنَ '' )(٣
ےتَ َولﱠ◌َ ی الصﱠا لِ ِح ْ
َ
ايھا الناس ! ميری بات ،سنو جلدی نہ کرو !يہاں تک کہ ميں تم کو اس حد تک نصيحت کردوں جو مجھ پر تمہارا حق ہے،
يعنی تمہيں بے خبر نہ رہنے دوں اور حقيقت حال سے مطلع کر دوں تاکہ حجت تمام ہوجائے۔ميں چاہتا ہوں کہ تمارے
سامنے اپنا عذر پيش کردونکہ مينکيوں آيا ہوں اور تمہارے شہر کا رخ کيوں کيا ۔ اگر تم نے ميرے عذر کو قبول کرليا اور
ميرے کہے کی تصديق کر کے ميری بات مان لی اور ميرے ساتھ انصاف کياتو يہ تمہارے لئے خوش قسمتی ہوگی اور اگر
تم نے ميرے عذرکو نہ مانااور انصاف کرنانہ چاہا تو مجھ کو کوئی پروا نہيں ہے۔تم اور جس جس کو چاہو تمام جماعت کو
اپنے ساتھ متفق کرلو اور ميری مخالفت پر ہم آہنگ ہوجاؤ پھر ديکھو کوئی حسرت تمہارے دل ميں نہ ره جائے اور پوری
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طاقت سے ميرا خاتمہ کردو ،مجھے ايک لحظہ کے لئے بھی مہلت نہ دو۔ميرا بھروسہ تو بس خدا پر ہے جس نے کتاب نازل
فرمائی ہے اور وہی صالحين کا مددگار ہے ۔
..............
١۔ابو مخنف کا کہنا ہے کہ مجھ سے عبد ﷲ بن عاصم نے بيان کيا ہے کہ وه کہتا ہے  :مجھ سے ضحاک مشرقی نے يہ روايت نقل کی
ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص ٤٢٣وارشاد  ،ص( ٢٣٤
٢۔ سوره يونس ،آيت ٧١
٣۔ سوره اعراف ،آيت ١٩٦

يہ وه دلسوز تقرير تھی جسے سن کر مخدرات کا دامن صبر لبريز ہوگيا اور آپ کی بہنيں نالہ و شيون کرنے لگيں ؛اسی
طرح آپ کی صاحبزادياں بھی آنسوبہانے لگيں۔جب رونے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی عليھما السالم
اور اپنے فرزند جناب علی اکبر کو ان لوگونکے پاس روانہ کيا اور ان دونوں سے فرمايا  :جاؤ ان لوگوں کو چپ کراؤ!قسم
ہے ميری جان کی انھيں ابھی بہت زياده آنسوبہاناہے ۔
جب وه مخدرات خاموش ہوگئيں تو آپ نے حمد و ثنائے الہٰی اور خدا کا تذکره اسطرح کيا جس کا وه اہل تھا پھر محمد صلی
ﷲ عليہ و آلہ وسلم پر درود و سالم بھيجا  ،خدا کے مالئکہ اور اس کے پيغمبر وں پر بھی درود و سالم بھيجا۔ ) اس کے بعد
بحر ذخار فصاحت و بالغت ميں ايسا تموج آيا کہ راوی کہتا ہے ( خدا کی قسم !اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد ميں
نے حضرت کے مانند فصيح البيان مقرر نہيں ديکھا ۔
اس کے بعد امام حسين عليہ السالم نے فرمايا :
ٔ
ٔ
ٔ
'' اما بعد  :فانسبونی فا نظر وا من أنا ؟ ثم ارجعو ا الی انفسکم وعا تبوھا فا نظروا ھل يحل لکم قتل وانتھاک حرمت؟ الست ابن
بنت نبيکم صلی ّ
ےه وابن ع ّمہ وأوّل المؤمنين با ّ والمص ّدق لرسولہ بما جاء بہ من عند ربہ ،
ﷲ عليہ )و آلہ ( وسلّم وابن وص ّ
أو ليس حمزة سيد الشھداء عم اب ؟ أو ليس جعفر الشھيد الطيار ذوالجناحين عم ؟! أولم يبلغکم قول مستفيض فيکم  :أن رسول ﷲّ
صلّی ٰ ّ
ےدا شباب أھل الجنّة '' ؟
ﷲ عليہ وآلہ وسلّم قال لی و أخی  '' :ھذان س ّ
ﷲ ما تع ّمدت کذبا ً مذعلمت أن ٰ ّ
فان ص ّدقتمونی بماأقول  ،فھو الحق فو ٰ ّ
ﷲ يمقت عليہ أھلہ و يضر بہ من ا ختلقہ...
ّ
وان کذبتمونی ّ
عبدﷲ االنصاری )(١أو ابا سعيد الخدری )(٢أو سھل بن
فان فيکم من ان سالتموه عن ذالک أخبرکم سلوا جابر بن
سعد الساعدی )(٣
..............
١۔ اميرا لمومنين عليہ السالم کی شہادت سے پہلے  ٤٠ھ ميں بسر بن ارطاة کے ہاتھوں پر معاويہ کی بيعت کرنے سے آپ نے انکار
کرديا تھا اور کہا تھاکہ يہ گمراہی کی بيعت ہے۔ يہاں تک کہ بسر بن ارطاه نے آپ کو بيعت کرنے پر مجبورکيا تو جان کے خوف سے
آپ نے بيعت کر لی۔ ) طبری  ،ج ،٥ص ٥٠ ( ١٣٩ھ ميں جب معاويہ نے حج کی انجام دہی کے بعدرسول کا منبر اور عصا
مدينہ سے شام منتقل کرنا چاہا تو آپ نے اسے اس فعل سے روکا اور وه رک گيا۔ ) طبری ،ج،٥ص ٧٤ ( ٢٣٩ھ ميں جب عبدا لملک
کی جانب سے ''حجاج'' مدينہ آيا تواس نے اصحاب رسول کی توہين اور سر کوبی کرناشروع کردی اور انھيں زنجيروں ميں جکﮍ ديا۔
انہيں ميں سے ايک جابر بھی تھے ۔
٢۔ رسوالخدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے جنگ احد ميں اپنے اصحاب کو ميدان جنگ کی طرف لے جاتے وقت آپ کو بچپنے کی وجہ
سے لوٹاديا تھا۔ )طبری ،ج ،٢ص  ( ٥٠٥آپ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں حديثيں نقل
کيا کرتے تھے ) طبری،ج، ٣ص (١٤٩ليکن عثمان کے قتل کے بعد ان کا شمار ان لوگوں ميں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی عليہ
السالم کی بيعت سے انکار کيا تھا۔ يہ عثمانی مذہب تھے۔ )طبری  ،ج،٤ص (٤٣٠
٣۔ يہ بھی رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں حديثيں نقل کيا کرتے تھے۔ ) طبری ج ،٣،ص
 (٤١٩انھوں نے ہی روايت کی ہے کہ بصره کے فتنہ ميں عايشہ نے پہلے عثمان بن حنيف کے قتل کا حکم ديا پھر قيد کرنے کا حکم
ديا ۔) طبری ،ج ،٤ص  (٤٦٨يہ علی عليہ السالم کی ر وايتوں کو بيان کر تے ہيں۔ ) طبری ،ج، ٤ص ٧٤ (٥٤٧ھ ميں عبدالملک کی
جانب سے ''حجاج'' جب مدينہ ميں وارد ہوا تو اصحاب رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی توہين اور سر کوبی کی اور انہيں
زنجيروں ميں جکﮍ ديا ۔ ان بال وناور مصيبتوں ميں گرفتار ہونے والوں ميں ايک سھل بن سعد بھی تھے۔ ان لوگوں پر حجاج نے
عثمان کا ساتھ نہ دينے کی تہمت لگائی تھی ۔) طبری ،ج ،٦ص (١٩٥

أو زيد بن ارقم ) (١أوانس بن مالک )(٢
ٰ
ٰ
ﷲ صلی ّ
يخبروکم  :انھم سمعوا ٰھذه المقالة من رسول ّ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم ل وال خ  ،أفما فی ٰھذا حاجز لکم عن سفک دم ؟''

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

..............
١۔ يہ بھی علی عليہ السالم کے فضائل ميں روايتيں نقل کيا کرتے تھے۔ ) طبری ،ج،٢ص (٣١آپ ہی وه ہيں جنہوں نے پيغمبر اسالم
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو عبدﷲ بن ابی بن سلول منافق کی باتوں کی خبر دی تھی ۔)طبری ،ج،٢ص ( ٦٠٥زيد بن ارقم ہی نے ابن
زياد پر اعتراض کيا تھا اور ابو عبدﷲ عليہ السالم کے دو لبوں پر چھﮍی مارنے سے منع کيا تھا۔ ) طبری ،ج ، ٥ص  ( ٤٥٦االعالم
،ج  ،٤ص  ١٨٨کے بيان کے مطابق ٦٨ھ ميں وفات پائی ۔
٢۔ جب ١٧ھميں عمر نے ابو موسی اشعری کو بصره کا گورنر بنايا تو انس بن مالک سے مدد طلب کی )طبری ج ٤ص  ( ٧١اور
شوستر کی فتح ميناس کو شريک کيا ۔)طبری ،ج ،٤ص ٣٥ ( ٨٦ھ ميں يہ بصره ميں لوگوں کو عثمان کی مدد کے لئے بر انگيختہ
کررہے تھے۔) طبری ،ج، ٤ص  (٣٥٢ان کا شمار انہی لوگوں مينہوتاہے جن سے ٤٥ھ ميں زياد بن ابيہ نے بصره ميں مدد طلب کی
تھی۔ )طبری ،ج  ،٥ص  (٢٢٤عاشورا کے دن يہ بصره ميں تھے۔ ٦٤ .ھ ميں ابن زياد کی ہالکت کے بعد ابن زبير نے ان کو بصره
کاامير بناديا تو انہوں نے  ٤٠دنوں تک نماز پﮍھائی )طبری ،ج،٥ص  (٥٢٨اور  ٦٤ھميں جب عبد الملک کی جانب سے ''حجاج
''مدينہ آيا اور اصحاب رسول خدا کی سر کوبی اور توہين کرنے لگا اور انہيں زنجيروں ميں جکﮍنے لگا تو انس کی گردن ميں زنجير
ڈالی ،اس طرح وه چاہتا تھا کہ ان کو ذليل کرے اور اس کا انتقام لے کہ اس نے ابن زبير کی واليت کيوں قبول کی تھی۔ ) طبری ،ج ،٦
ص ( ١٩٥

تم ذرا ميرا نسب بيان کرو اوريکھو کہ ميں کون ہوں ؟ پھر خود اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو ،اپنے گريبان ميں منہ
ڈالوا ور خود اپنے آپ سے جواب طلب کرو اور غور کرو کہ تمہارے لئے ميرا خون بہانا اور ميری ہتک حرمت کرناکہاں
تک جائز ہے ؟ کيا ميں تمہارے نبی کا نواسہ نہينہوں ؟ اور آپ کے وصی  ،آپ کے چچا زاد بھائی  ،ان پر سب سے پہلے
ايمان النے والے اور ہر اس چيز کی تصديق کرنے والے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے کا فرزند نہينہوں ؟ کيا حمزه
سيد الشہداء ميرے باپ کے چچا نہيں ہيں ؟ کيا جعفر طيار جنہيں شہادت کے بعدخدا نے دو پر پرواز عطا کئے ،ميرے چچا
نہيں ہيں ؟ کيا يہ حديث تمہارے گوش زد نہيں ہوئی جو زبان زد خالئق ہے کہ حضرت رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
نے ميرے اور ميرے بھائی کے بارے ميں فرمايا  :يہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہيں۔ اب اگر تم مجھے سچا سمجھتے
ہو اور ميری بات کو سچ جانتے ہو کہ حقيقتاًيہ بات سچی ہے کيونکہ خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ
بولنے پر ﷲ عذاب نازل کرتاہے اور ساختہ اور پرداختہ باتيں کرنے واال ضرر و نقصان اٹھاتا ہے اسی وقت سے ميں نے
کبھی جھوٹ نہيں بوال؛اور اگر تم مجھے جھٹالتے ہو تو اسالمی دنيا مينابھی ايسے افراد موجود ہيں کہ اگر تم ان سے
دريافت کرو تو وه تم کو بتالئيں گے؛تم جابر بن عبدﷲ انصاری  ،ابو سعيد خدری ،سہل بن سعد ساعدی ،زيد بن ارقم  ،يا انس
بن مالک سے پوچھ لو ،وه تمہينبتائيں گے کہ انھوں نے اس حديث کو رسول ۖ
ﷲ سے ميرے اور ميرے بھائی کے بارے ميں
ۖ
سنا ہے۔کيا
رسالتمآب کی يہ حديث تم کو ميری خونريزی سے روکنے کے لئے کافی نہيں ہے؟
جب تقرير يہاں تک پہنچی تو شمر بن ذی الجوشن بيچ ميں بول پﮍا :
'' ھو يعبد ٰ ّ
ﷲ علی حرف ان کان يدر ما تقول!'')(١اگر کوئی يہ درک کرلے کہ تم کيا کہہ ر ہے تو اس نے خدا کی ايک پہلو
ميں عبادت کی ہے ۔
ٰ
ّ
شمر کے يہ جسارت آميز کلمات سن کر حبيب بن مظاہر رطب اللسان ہوئے '' :وﷲ ان الراک تعبد ﷲ علی سبعين حرفا و أنا
أشھد أنک صادق ما تدر ما يقول قد طبع ٰ ّ
ﷲ علی قلبک''
..............
١۔ سبط بن جوزی نے ص ، ٢٥٢طبع نجف ميں اس روايت کو نقل کيا ہے۔

خدا کی قسم ميں تو يہ سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی ستر) (٧٠حرفوں اور تمام جوانب ميں عبادت کرتا ہے اور ميں گواہی ديتا
ہوں کہ تو سچ کہہ رہاہے کہ تو نہيں سمجھ پارہاہے وه کيا کہہ رہے ہيں ،حقيقت تو يہ ہے کہ خدانے تيرے قلب پر مہر
لگادی ہے ۔
اس کے بعد امام حسين عليہ السالم نے اپنی تقرير پھر شروع کی  '':فان کنتم ف شک من ٰھذا القول أفتشکون أثراً بعد؟ أما ان
ابن بنت نبيکم ٰ ّ
فوﷲ مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبّ غير منکم وال من غيرکم  ،انا ابن بنت نبيکم خا صة۔''
ٔ◌''اخبرون أتطلبون بقتيل منکم قتلتہ ؟ أو مال استھلکتہ أو بقصاص من جراحة ؟ فأ خذوا ال يکلّمونہ '' ...
فنادی  :يا شبث بن ِربعی ويا حجّار بن اب َجر و يا قيس بن االشعث ويا يزيد بن الحارث ) (١ألم تکتبوا اِ ﱠل  :أن قد أينعت الثمار و
اخض ّر الجناب و ط ّمت الجمام وانما تقدم علی جند لک مجند فا قبل ؟!
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!بلی ّ
قالوا لہ  :لم نفعل !) (٢فقال  :سبحان ّ
الی مامنمن
وﷲ لقد فعلتم،ثم قال  :ايھاالناس ! اذاکرھتمون فد عونأنصرف عنکم ٰ
ﷲ ٰ
االرض۔
ٔ
فقال لہ قيس بن اشعث  :اوال تنزل علی حکم بن ع ّمک ! فانھم لن يروک االما تحب ولن يصل اليک منھم مکروه!
فقال الحسين عليہ السالم :أنت اخوأخيک[محمد بن اشعث ] أتريدأن يطلبک بنو ھاشم بأکثر من دم مسلم بن عقيل ؟ ال ٰ ّ
وﷲ ال
أعطيھم بيداعطائ
..............
١۔ ان لوگونکے حاالت وہانگزر چکے ہيں جہاں يہ بيان کيا گيا کہ اہل کوفہ نے امام کو خط لکھا اور يہ اس گروه کے منافقين ميں سے
تھے ۔
٢۔ سبط بن جوزی کا بيان ہے  :ان لوگوں نے کہا ہميں نہيں معلوم کہ تم کيا کہہ رہے ہو تو حر بن يزيد يربوعی جوان کے لشکر کا سپہ
ساالر تھا اس نے کہا  :کيوں نہيں خدا کی قسم ہم لوگوں نے آپ کو خط لکھا تھا اور ہم ہی آپ کو يہاں الئے ہيں۔ خدا باطل اور اہل باطل
کا برا کرے ميں دنيا کو آخرت پر اختيار نہيں کر سکتا۔) ص ( ٢٥١

الذليل وال أق ّر ا قرار العبيد! )(١
ّ
عبادﷲ '' َواِنﱢ ْ◌ ْع ْذ ْ
ےوْ ِم ْال ِح َساب'')(٣
ت ِب َرب ْﱢی َو َربﱢ ُک ْم اَ ْن تَرْ ُج ُموْ نَ ) (٢أعُو ُذ ِب َربﱢی َو َربﱢ ُک ْم ِم ْن ُک ﱢل ُمتَ َکب ٍﱢر ال ُ
ےوْ ِمنُ ِب َ
اور اگر تمہينرسول ۖکی حديث ميں شک ہے تو کيا اس ميں بھی شک ہے کہ ميں تمہارے نبی کا نوسہ ہوں ؟ خدا کی قسم
مشرق و مغرب مينميرے سوا کوئی نبی کا نواسہ نہيں ہے،فقط ميں ہی ہوں جو تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ذرا بتاؤ تو سہی
ميرے قتل پر کيوں آماده ہو ؟ کيا اپنے کسی مقتول کا بدلہ لے رہے ہو جو ميرے ہاتھوں قتل ہوا ہے يا اپنے کسی مال کا
مطالبہ رکھتے ہو جسے ميں نے تلف کرديا ہے ؟ يا کسی زخم کا قصاص چاہتے ہو ؟
لشکر پر خا موشی چھائی تھی ،کسی نے کوئی جواب نہيں ديا ،پھر حضرت نے خاص طور پر لوگوں کو آواز دی  :اے
شبث بن ربعی  ،اے حجار بن ابجر  ،اے قيس بن اشعث اور اے يزيد بن حارث کيا تم لوگوں نے مجھے يہ نہيں لکھا تھا کہ
ميوے پختہ اور رسيده ہيں  ،کھيتياں لہلہارہی ہيں  ،چشمے پُر آب اور لشکر آپ کی مدد کے لئے تيار ہيں ،آپ چلے آئيے ؟
ان سب نے امام عليہ السالم کو جواب ديا  :ہم نے تو ايسا کچھ بھی نہيں لکھا تھا  ،توامام عليہ السالم نے فرمايا  :سبحان ﷲ !
کيوں نہيں خدا کی قسم تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا؛پھر عام لشکر کی طرف مخاطب ہوکر گويا ہوئے  :جب
تمہيں ميرا آنا ناگوار ہے تو مجھے واپس ايسی جگہ چلے جانے دو جہاں امن وامان کے ساتھ زندگی گذار سکوں ۔
يہ سن کر قيس بن اشعث بوال  :آپ اپنے چچا زادبھائيوں کے حکم کے آ گے سر تسليم کيوں خم نہيں کرديتے ۔وه لوگ ہرگز
آپ کے ساتھ کچھ بھی نہيں کريں گے مگر يہ کہ وہی جو آپ کوپسند ہوگا اور ان کی جانب سے آپ کو کوئی ناپسندامر نہيں
دکھائی دے گا ۔
..............
١۔ شيخ مفيد نے ارشاد کے ص  ٢٣٥پرا ور ابن نما نے مثيراالحزا ن کے ص  ٢٦پر'' وال افرفرار العبيد'' لکھا ہے ۔مقرم نے اپنے
مقتل ص  ٢٨٠پر اسی کو ترجيح دی ہے ليکن ابن اشعث کے جواب ميں اقرار زياده مناسب ہے ،نہ کہ فرار کيونکہ ابن اشعث نے آپ
کے سامنے فرار کی پيشکش نہيں کی تھی بلکہ اقرار کی گزارش کررہا تھا۔مقرم نے اپنے قول کی دليل کے لئے'' مصقلہ بن ہبيره''
کے سلسلے ميں اميرالمومنين کا جملہ  :وفر ّ فرار العبد ) وه غالم کی طرح بھاگ گيا ( پيش کيا ہے ليکن مصقلہ کا فعل امام حسين عليہ
السالم کے احوال سے متناسب نہيں ہے جيسا کہ يہ واضح ہے۔ ٢۔ دخان آيت ٣ ٢٠۔ سور ٔه مومن آيت٢٧

امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا  :تو اپنے بھائی ) محمد بن اشعث ( کا بھائی ہے ؛کيا توچاہتا ہے کہ بنی ہاشم ،مسلم بن
عقيل کے عالوه مزيد خون کے تجھ سے طلبگار ہوں ؟ خدا کی قسم ايسا تو نہ ہوگا کہ ميں ذلت کے ساتھ خود کو اس کے
سپرد کردوں اور غالمانہ زندگی کااپنے لئے اقرار کرلوں۔ ميں خدا کی پناه مانگتا ہوں اس سے کہ ميرے دامن پر کوئی دھبہ
رہے۔ ميں پناه مانگتا ہوں اس جابر و سرکش سے جو روز آخرت پر ايمان نہيں رکھتا ۔ اس کے بعد آپ پلٹ آئے اور اپنے
ناقہ کو بٹھاديا اور عقبہ بن سمعان کو حکم ديا کہ اسے زانو بند لگادے۔ )(١
..............
١۔طبری ،ج، ٥ص ،٤٢٦ ،٤٢٣ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے عبدﷲ بن عاصم نے يہ روايت نقل کی ہے اور ابن عا صم کا بيان
ہے کہ مجھ سے ضحاک مشرقی نے يہ روايت بيان کی ہے ۔
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واقعہ کربال
ٔ

زہير بن قين کا خطبہ
اس کے بعد زہير بن قين اپنے گھوڑے پر جس کی دم پر بہت سارے بال تھے اسلحوں سے ليس سوار ہوکر نکلے اور فرمايا
 '':يا أھل الکوفة! نذارلکم من عذا ب ّ
ﷲ نذار ! ّ
ان حقا ً علی المسلم نصيحة أخيہ المسلم ،و نحن حتی اآلن أخوة وعلی دين واحد و
ملة واحد ة مالم يقع بيننا وبيکم السيف  ،وأنتم للنصحےة منا ّ أھل  ،فاذا وقع السيف انقطعت العصمة و ُکنّا أمة وانتم اُ ّمة ۔
ﷲ قد ابتالنا واياکم بذرّےة نبيہ محمد صلی ٰ ّ
ان ٰ ّ
ﷲ عليہ[ وآلہ ] و سلم لينظر مانحن وأنتم عاملون  ،أنا ندعوکم الی نصرھم و
ّ
عبيدﷲ بن زياد  ،فانکم التدرکون منھما اال بسوء عمر سلطانھما کلّہ  ،ليسمالن أعينکم ،و يقطعان أيديکم
خذالن الطاغےة
وأرجلکم  ،ويمثّالن بکم  ،ويرفعانکم علی جذوع النخل  ،ويقتالن أما ثلکم وقرّاء کم  :أمثال حجر بن عد ؤاصحابہ ،وھان بن
عروه وأشباھہ.
ٰ
ّ
ٔ
ٔ
فسبّوه واثنوا علی عبيدﷲ بن زياد ودعوا لہ وقالوا  :وﷲ ال نبرح حتی نقتل صاحبک ومن معہ  ،او نبعث بہ وباصحابہ الی
ّٰ
عبيدﷲ سلما ً !فقال لھم :
االمير
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ّٰ
عبادﷲ ّ
ےة فان لم تنصروھم فاعيذکم با أن تقتلوھم ،فخلوا بين
،ان ولد فاطمة رضوان ﷲ عليھا أحق بالود ّ والنصر من ابن سم ّ
الرجل و بين ابن ع ّمہ يزيد بن معاوےة  ،فلعمری ٔان يزيد ليرض من طاعتکم بدون قتل الحسين [عليہ السالم ] ۔
فرماه شمر بن ذ الجوشن بسھم وقال  :اسکت  ،اسکت ﷲ نامتک ابرمتنابکثرة کالمک !
ٰ
ّ
فقال لہ زہير  :يا بن البوّال علی عقبيہ مااياک أخاطب  ،انما أنت بہيمة! ٰ ّ
وﷲ ماأظنّک تحکم من کتاب ﷲ آيتين ! فابشر با لخز يوم
القيامة والعذاب االليم !
فقال لہ شمر :ان ّ
ﷲ قاتلک و صاحبک عن ساعة!
ٰ
ّ
ً
قال  :أفبا لموت تخوّفن ! فوﷲ للموت معہ أحب الی من الخلد معکم ! ثم أقبل علی الناس رافعا صوتہ فقال :
فوﷲ ال تنال شفاعة ْ محمد صلی ٰ ّ
عباد ّ
ﷲ ! ال يغرنکم من دينکم ٰھذا الجلف الجافی و أشباھہّ ٰ ،
ﷲ عليہ [وآلہ] وسلم قوما ً ھراقوا
دماء ذرّيتہ وأھل بيتہ  ،وقتلوا من نصرھم وذبّ عن حريمھم !
ّٰ
ٔ
فناداه رجل فقال لہ ّ :
ان أبا
عبدﷲ يقول لک  :أقبل  ،فلعمر لئن کان مومن آل فرعون نصح لقومہ وابلغ فی الدعا ء  ،لقد نصحت
ل ٰھؤالء وأبلغت  ،لو نفع النصح واال بالغ ''اے اہل کوفہ ! ميں تم کو خدا کے عذاب سے ہوشيار کررہاہوں ! کيونکہ ايک
مسلمان کا دوسرے مسلما ن بھائی کو نصيحت کرناايک اسالمی حق ہے اور جب تک ہمارے اور تمہارے درميان تلوار نہيں
چلی ہے ہم لوگ ايک دوسرے کے بھائی اور ايک دين و ملت کے پيرو ہيں ،لہذاہماری جانب سے تم لوگ نصيحت کے اہل
اور حقدار ہو ؛ہاں جب تلوار اٹھ جائے گی تو پھر يہ حق و حرمت خود بخود منقطع ہوجائے گا اور ہم ايک امت ہونگے اور
تم دوسری امت و گروه ہوجاؤگے ۔
حقيقت تو يہ ہے کہ خدا نے ہميں اور تم لوگوں کو اپنے نبی محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی ذريت کے سلسلے ميں مورد
آزمائش قرار ديا ہے تاکہ وه ديکھے کہ ہم اور تم ان کے سلسلے ميں کيا کرتے ہيں  ،لہذا ہم تم کو ان کی مدد و نصرت اور
سرکش عبيدﷲ بن زياد کو چھوڑدينے کی دعوت ديتے ہيں؛ کيونکہ تم لوگ ان دونوں باپ بيٹوں سے ان کے دوران حکومت
ميں برائی کے عالوه کچھ بھی نہينپاؤ گے۔ يہ دونوں تمہاری آنکھيں پھوڑتے رہيں گے  ،تمہارے ہاتھوں اور پيروں کو
کاٹتے رہيں گے اور تم کو مثلہ کرکے کھجور کے درخت پر لٹکاتے رہيں گے اور تمہارے بزرگوں اور قاريان قرآن کو
اسی طرح قتل کرتے رہيں گے جس طرح حجر بن عدی  (١)،ان کے اصحاب  ،ہانی بن عروه) (٢اور ان جيسے دوسرے
افرادکو قتل کيا۔
اس پر ان لوگوں نے زہير بن قين کو گالياں ديں اور عبيدﷲ بن زياد کی تعريف و تمجيد کرتے رہے؛ اس کے لئے دعائيں
کيں اور بولے  :خدا کی قسم ہم اس وقت تک يہاں سے نہينجائيں گے جب تک تمہارے ساالر اور جو لوگ ان کے ہمراه ہينان
کو قتل نہ کرليں يا امير عبيدﷲ بن زياد کی خدمت ميں
..............
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١۔ آپ يمن کے رہنے والے تھے۔ ١٦ .ھ ميں جنگ قادسيہ ميں مدد گار کے عنوان سے شريک تھے۔ ) طبری ،ج ، ٤ص ( ٢٧٠کوفہ
سے بصره کی جنگ ميں حضرت علی عليہ السالم کی نصرت کے لئے سب سے پہلے آپ نے مثبت جواب ديا تھا۔ )طبری ،ج،٤ص
 ( ٤٨٥اس سے پہلے يہ عثمان کے خالف لوگوں کو بر انگيختہ کر نے والوں ميں شمار ہوتے تھے۔ )طبری ،ج، ٤ص (٤٨٨آپ کوفہ
ميں قبيلہ مذحج اور اہل يمن کے اشعری قبيلہ والوں کے سربراه تھے۔ )طبری ،ج ،٤ص  ( ٥٠٠جنگ صفين ميں آپ حضرت علی عليہ
السالم کے ہمراه جنگ کے لئے نکلتے تھے۔ ) طبری ،ج،٤ص  (٥٧٤آپ کا شمار ان لوگوں ميں ہوتا ہے جنہوں نے صفين ميں تحکيم
حکمين کے صحيفہ کے خالف گواہی دی تھی ۔)طبری ،ج، ٥ص (٥٤خوارج سے جنگ کے موقع پر نہروان ميں آپ ميمنہ کے سربراه
تھے۔ ) طبری ،ج،٥ص٣٩ (٨٥ھ ميں علی عليہ السالم نے آپ کو چار ہزار لشکر کے ہمراه کوفہ سے ضحاک بن قيس کے  ٣ہزار کے
لشکر سے مقابلہ کے لئے روانہ کيا تھا تو حدود شام ميں مقام '' تدمر'' ميں آپ اس سے ملحق ہوگئے اور آپ نے اس کے  ٢٠آدميوں
کو قتل کرديا يہاں تک رات ہوگئی تو ضحاک بھاگ کھﮍا ہوا اور حجر لوٹ آئے۔ ) طبری ،ج ،٥ص  ( ١٣٥جب عام الجماعة ميں معاويہ
کوفہ آيا تو اس نے مغيره بن شعبہ کو وہاں کا والی بناديا اور مغيره نے حضرت علی عليہ السالم کو گا لياں دينے کابد ترين عمل شروع
کر ديا؛ اس پر حجر نے مغيره کا زبردست مقابلہ کيا يہاں تک کہ وه ہالک ہوگيا۔ معاويہ نے زياد بن ابيہ کو وہانکا گورنر بناديا تو اس
نے بھی وہی رويہّ اپنا يا اور حجر نے بھی اپنی رفتار کو برقرار رکھا تو زياد بن ابيہ نے انہيں گرفتار کرکے معاويہ کے پاس بھيج ديا
اور معاويہ نے آپ کو قتل کرديا۔ )طبری ،ج،٥ص(٢٧٠
٢۔مسلم بن عقيل عليہ السالم کے بارے ميں گفتگوکے دوران آپ کے شرح احوال گذر چکی ہے ۔

تسليم محض کر کے نہ بھيج ديں۔اس پر زہير بن قين نے ان لوگوں سے کہا  :بندگان خدا ! فرزند فاطمہ رضوان ﷲ عليھا ،
ابن سميہ )(١سے زياده مدد و نصرت کے سزاوار ہيں۔اگر تم ان کی مدد کرنا نہيں چاہتے ہو تو ميں تم کو خدا کاواسطہ ديتا
ہوں اور اس کی پناه ميں ديتا ہوں کہ تم انھيں قتل نہ کرو  ،تم لوگ اس مرد بزرگوار اوران کے ابن عم يزيد بن معاويہ کے
درميان سے ہٹ جاؤ؛ قسم ہے ميری جان کی کہ يزيد قتل حسين )عليہ السالم( کے بغير بھی تمہاری اطاعت سے راضی رہے
گا ۔
جب زہير بن قين کی تقرير يہاں تک پہنچی تو شمر بن ذی الجوشن نے آپ کی طرف ايک تير پھينکااور بوال خاموش ہوجا !
خدا تيری آواز کو خاموش کردے ،اپنی زياده گوئی سے تو نے ہمارے دل کو برماديا ہے۔اس جسارت پر زہير بن قين نے
شمر سے کہا  :اے بے حيااور بد چلن ماں کے بيٹے جو اپنے پيرونکے پيچھے پيشاب کرتی رہتی تھی!ميں تجھ سے مخا
طب نہيں ہوں ،تو توجانور ہے۔ميں نہيں سمجھتا کہ تو کتاب خدا کی دو آيتوں سے بھی واقف ہوگا ؛ قيامت کے دن ذلت و
خواری اور درد ناک عذاب کی تجھے بشارت ہو۔يہ سن کر شمر نے کہا  :خدا تجھے اور تيرے ساالر کو ابھی موت ديدے !
..............
١۔ سميہ ايک زنا کار کنيزتھی۔ زمان جاہليت ميں اس کا شمار برے کام کی پرچمدار عورتوں ميں ہوتا تھا ۔اس سے قريش کے چھ
مردوں نے زنا کياجس کے نتيجہ ميں زياد دنيا ميں آيا۔اس کے بعد ان چھ لوگوں ميں تنازعہ اور جھگﮍا شروع ہو گيا کہ يہ کس کا بچہ
ہے؟ جب اس کے اصلی باپ کاپتہ نہ چل سکا تواسے زياد ابن ابيہ يعنی زياد اپنے باپ کا بيٹا يا زياد بن عبيد يا زياد بن سميہ کہا جانے
لگا يہاں تک کہ معاويہ نے اسے اپنے باپ سے ملحق کرلياتو اسے بعض لوگ زياد بن ابی سفيان کہنے لگے ۔
جب معاويہ نے اسے کوفہ کا والی بنايا اور اس نے حجر بن عدی کو گرفتار کيااوران کے خالف گواہوں کو جمع کرناشروع کيا تو اس
فہرست ميں شداد بن بزيعہ کے نام پر اس کی نگاه گئی تو وه بوال  :اس کاکوئی باپ نہيں ہے جس کی طرف نسبت دی جائے ! اسے
گواہوں کی فہرست سے نکالو ،اس پر کسی نے کہا  :يہ حصين کا بھائی ہے جو منذر کالﮍکا ہے،تو زياد بوال :پھر اسے اسی کے باپ
کی طرف منسوب کرو  ،اس سفارش کے بعد اس کا نام گواہوں کی فہرست ميں لکھا گيااور اسے منذر کی طرف منسوب کيا گيا۔جب
شداد تک يہ خبر پہنچی تو وه بوال  :وائے ہو اس پسر زنا کارپر ! کيا اس کی ماں اس کے باپ سے زياده معروف نہيں ہے؟ خدا کی
قسم اسے فقط اسکی مانسميہ سے منسوب کياجاتا ہے۔ )طبری ،ج،٥ص (٢٧٠
يزيد بن مفرغ حميری سجستان کی جنگ ميں عبيدﷲ کے بھائی عباد بن زياد کے ہمراه تھا وہاں ان لوگوں پر جب سختی کی زندگی
گزرنے لگی تو ابن مفرغ نے عباد کی ہجو ميناشعار کہے
اذا أودی معاويہ بن حرب
فبشرشعب قعبک بانصداع
ِ
فاشھد ان امک لم تباشر
أبا سفيان و اضعة القناع
ولکن کان أمرا ً فيہ لبس
علی وجل شديد وا ر تياع
جب معاويہ بن حرب مرجائے گاتو تجھے بشارت ہو کہ تيرا پيالہ ٹوٹ جائے گا ۔ ميں گواہی ديتا ہوں کہ پرده ہٹا کر تيری ماں نے ابو
سفيان سے مباشرت نہيں کی تھی ۔ليکن يہ امر ايسا تھا کہ جس ميں زياده خوف اوردہشت سے بات مشتبہ ہوگئی ۔
اس نے پھر کہا
أ ال أ بلغ معا و ےة بن حرب
مغلغلة من ا لر جل ا ليما نی
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أتغضب أن يقال:أبو ک عف
ٰ
وترضی أن يقال :أبوک زان
فا شھد أن رحمک من زياد
کر حم ا لفيل من و لد ا ال تا ن
) طبری ،ج،٥ص ( ٣١٧کيا ميں معاويہ بن حرب تک يمانی مرد کا قصيده مغلغلہ نہ پہنچا ؤں کيا تو اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ کہا
جائے  :تيرا باپ پاک دامن تھا ؟ اور اس سے راضی ہوتا ہے کہ کہا جائے  :تيرا باپ زنا کار تھا ؟ ميں گواہی ديتا ہوں کہ تو زياد کا بچہ
اسی طرح ہے جس طرح گدھی کا بچہ ہاتھی ہو ۔
خاندان زيادکی ايک فرد جسے صغدی بن سلم بن حرب کے نام سے ياد کياجاتا تھا مھدی عباسی کے پاس حاضر ہوا جو اس وقت کے
مظالم پر نگاه رکھے ہوئے تھا ۔ اس شخص کو ديکھ کرمہدی عباسی نے پوچھا  :تو کون ہے ؟ اس نے جواب ديا  :ميں آپ کا چچا زاد
رشتہ دار ہوں ! مھدی عباسی نے پوچھا  :تم ہمارے کس چچا کے خاندان سے ہو ؟ تو اس نے خود کو زياد سے نسبت دی ۔ يہ سن کر
مہدی نے کہا  :اے زناکا ر سميہ کے بچہ ! تو کب سے ہمارا ابن عم ہوگيا ؟ اس کے بعد اسے باہر نکالنے کا حکم ديا گيا۔ اس کی گردن
پکﮍ کر اسے باہر نکال ديا گيا۔ اس کے بعدمہدی عباسی حاضرين کی طرف ملتفت ہوا اور کہا  :خاندان زياد کے بارے ميں کسی کو کچھ
عيسی کہتے ہيں ابو
موسی بن
موسی يا
عيسی بن
علم ہے ؟ تو ان ميں سے کسی کوکچھ معلوم نہ تھا ۔ اسی اثناء ميں ايک مرد جسے
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
علی سليمان سے مال تو ابو علی سليمان نے اس سے درخواست کی کہ زياد اورآل زياد کے بارے ميں جوکچھ کہاجاتا ہے اسے مکتوب
کردو تاکہ ميناسے مھدی عباسی تک لے جاؤں۔ اس نے ساری روداد لکھ دی اور اس نے اس مکتوب کو وہاں بھيج ديا۔
ہارون الرشيد اس زمانے ميں مھدی کی جانب سے بصره کا والی تھا  ،پس مھدی نے حکم ديا کہ ہارون کوايک خط لکھا جائے۔ اس
خط ميں مھدی نے حکم ديا کہ آل زياد کا نام قريش و عرب کے ديوان سے نکال ديا جائے۔ مہدی کے خط کا متن يہ تھا  :قبيلہ ثقيف کے
خاندان عبد آل عالج کی ايک فرد عبيد کے لﮍکے زياد کو خود سے ملحق کرنے کی معاويہ بن ابی سفيان کی رائے اور اس کا دعو ٰی
ايسا تھا جس سے اس کے مرنے کے بعد تمام مسلمانوں نے اوراس کے زمانے ميں بھی کافی لوگوں نے انکار کياکيونکہ وه لوگ اہل
فضل
ٰ
وتقوی تھے اور انہيں زياد ،زياد کے باپ اور اس کی ماں کے بارے ميں سب کچھ معلوم تھا ۔
ورضا اور صاحبان علم
معاويہ کے لئے اس کام کا باعث ورع و ہدايت يا ہدايت گر سنت کی اتباع نہيں تھی اور نہ ہی گزشتہ ائمہ حق کی پيروی نے اسے اس
بات کی دعوت دی تھی؛ اسے توبس اپنے دين اور اپنی آخرت کو خراب کرنے کا شوق تھا اور وه کتاب و سنت کی مخا لفت پر مصمم
اراده کرچکا تھا۔ زياد کے سلسلہ ميں خوش بينی سے پھوالنہيں سماتا تھا کہ زياد اپنے کام ميں جلد باز نہيں ہے ،وه نافذالقول ہے اور
باطل پر معاويہ کی مدد اور پشت پناہی ميں اس کی اميدوں پر کھرا اترتا ہے جب کہ رسول خدا صلی ﷲ عليہ )وآلہ ( وسلم نے فرماياتھا
 :بچہ جس بستر پرپيدا ہو اسی کا ہے اور زناکارکا حق سنگ سار ہونا ہے اور آپ نے فرمايا :جو اپنے باپ کے عالوه کسی دوسرے
کے نام سے پکارا جائے اور جو اپنے موالی کے عالوه کسی دوسرے سے منسوب ہو تو اس پر خدا ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی
لعنت ہو؛ خدا وند عالم نہ تو اس کی توبہ قبول کرے گااورنہ ہی اس کا فديہ قبول ہوگا۔قسم ہے ميری جان کی کہ زياد نہ تو ابوسفيان کی
گود ميں پيدا ہوا نہ ہی اس کے بستر پر  ،نہ ہی عبيد ابوسفيان کا غالم تھا  ،نہ سميہ اس کی کنيز تھی  ،نہ ہی يہ دونوں اس کی ملک
ميں تھے اور نہ ہی يہ دونوں کسی اور سبب کی بنياد پر اس کی طرف منتقل ہوئے تھے لہذا معاويہ نے زياد کو اپنے سے ملحق کرنے
کے سلسلہ ميں جو کچھ بھی انجام ديا اور جو اقدامات کئے سب ميناس نے امر خدا اور رسول خدا صلی ﷲ عليہ )وآلہ ( وسلم کی
مخالفت کی ہے اور اپنی ہواو ہوس کی پيروی ،حق سے روگردانی اور جانب داری کا ثبوت ديا ہے۔ خدا وند متعال فرماتا ہے '':ومن
ﷲ ان ٰ ّ
أضل ممن اتبع ھواه بغيرھدی من ٰ ّ
ﷲ اليھدی القوم الظالمين '') قصص (٥٠اور اس نے جناب داود عليہ السالم کو جب حکم،
نبوت ،مال اور خالفت عطا کيا تو فرمايا '':ياداؤد اناجعلناک خليفةً فی االرض فاحکم بين الناس بالحق''ْ◌ْ )ص  (٢٦اور جب معاويہ نے )
جسے اہل حفظ احاديث بخوبی جانتے ہيں ( موالی بنی مغيره مخزومين سے مکالمہ کيا جب وه لوگ نصر بن حجاج سلمی کو خو د سے
ملحق کرنا چاہتے تھے اور اسے اپنے قبيلے واال کہنا چاہتے تھے تو معاويہ نے اپنے بستر کے نيچے پتھرآماده کرکے رکھا تھا جو
ان کی طرف رسولۖ خدا کے قول للعاھرالحجرکی بنياد پر پھينکنے لگا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے توتجھے زياد کے سلسلے ميں جو تو
نے کيا اس ميں حق جو ازديد يا کيا تو ہميں ہمارے فعل ميں جو ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کرنا چاہتے ہيں حق جواز نہيں دے گا ؟ تو
معاويہ نے کہا  :رسول خدا صلی ﷲ عليہ)وآلہ ( وسلم کا فيصلہ تم لوگوں کے لئے معاويہ کے فيصلہ سے بہتر ہے۔) طبری ،ج، ١ص
 (١٣١يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدايت اور امام عليہ السالم کی دعوت کا مثبت جواب دينے سے قبل اگر چہ زہير بن قين عثمانی
تھے؛ ليکن زياد کو خود سے ملحق کر نے اور حجر بن عدی کو قتل کرنے پر وه معاويہ سے ناراض تھے لہٰذا ان کا نفس آماده تھا کہ
وه عثمانی مذہب سے نکل جائيں نيز اس کی بھی آماد گی تھی کہ معاويہ اور اس کے بيٹے يزيد اور ا س کے گرگوں کے خالف اظہار
ناراضگی کريں اور امام عليہ السالم کی دعوت قبول کريں اور وه راستہ ترک کر ديں جس پر ابھی تک چل رہے تھے۔

زہير بن قين نے کہا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ خد اکی قسم ان کے ساتھ موت ميرے لئے تم لوگوں کے ساتھ ہميشہ
زنده رہنے سے بہتر ہے،پھر اپنا رخ لشکر کی طرف کر کے بلند آواز ميں کہا:
بندگان خدا ! يہ اجڈ  ،اکھﮍ ،خشک مغز اور اس جيسے افراد تم کو تمہارے دين سے دھوکہ ميں نہ رکھيں۔ خدا کی قسم وه
قوم محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہيں حاصل کرپائے گی جس نے ان کی ذريت اور اہل بيت کا خون بہايا ہے
اور انھيں قتل کيا ہے جو ان کی مدد و نصرت اور ان کے حريم کی پاسبانی کررہے تھے ۔
يہ وه موقع تھا جب حسينی سپاه کے ايک شخص نے زہير کو آواز دے کر کہا :ابو عبدﷲ فرمارہے ہيں کہ آجاؤ خدا کی قسم!
اگر مومن آل فرعون ) (١نے اپنی قوم کو نصيحت کی تھی اور اپنی آخری کو شش ان کو بالنے ميں صرف کر دی تھی تو
تم نے بھی اس قوم کو نصيحت کردی اور پيغام پہنچادياہے۔ اگرنصيحت و تبليغ ان کے لئے نفع بخش ہوتی تو يہ نصيحت ان
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کے لئے کافی ہے۔ )(٢
..............
١۔امام عليہ السالم نے مومن آل فرعون کی تشبيہ اس لئے دی کہ آپ پہلے عثمانی تھے گويا قوم بنی اميہ سے متعلق تھے۔
٢۔ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے علی بن حنظلہ بن اسعد شبامی نے اپنی ہی قوم کے ايک فرد سے يہ روايت نقل کی ہے جو امام
حسين عليہ السالم کی شہادت کے وقت وہاں حاضر تھا ،جسے کثير بن عبدﷲ شعبی کہتے ہيں؛ اس کا بيان ہے  :جب ہم حسين کی
طرف ہجوم آور ہوئے تو زہير بن قين ہماری طرف آئے اور خطبہ ديا۔ )طبری ،ج، ٥ص  (٤٢٦يعقوبی نے بھی اس خطبہ کو ج،٢ص
، ٢٣٠طبع نجف پر ذکر کيا ہے ۔

حر رياحی کی بازگشت
جب عمر بن سعد اپنے لشکر کے ہمراه امام حسين عليہ السالم پر ہجو م آو رہو رہاتھا تو حر بن يزيد نے عمر بن سعد سے
کہا :ﷲ تمہارا بھال کرے !کياتم اس مرد سے ضرور جنگ کرو گے ؟
عمر بن سعدنے جواب ديا'' :أی ّ
وﷲ قتاالً أيسره أن تسقط الروؤس تطيح االيدی!''ہاں !خد ا کی قسم ايسی جنگ ہوگی جس
کاآسان ترين مرحلہ يہ ہوگا کہ ) درختونکے پتوں کی طرح( سر تن سے جداہونگے اورہاتھ کٹ کٹ کر گرينگے ۔
حرنے سوال کيا '' :أفمالکم ف واحد ة من الخصال التی عرض عليکم رضا !'' کياان مشورں مينسے کوئی ايک بھی تمہارے
لئے قابل قبول نہيں ہے ۔
ٰ
ّ
ّ
بی ذالک'' خداکی قسم اگر يہ کام ميرے ہاتھ مينہوتا
عمربن سعد نے جواب ديا '':أماوﷲ لوکان االمر اللفعلت ولکن أميرک قدأ ٰ
توميناسے ضرورقبول کرتا ليکن ميں کياکروں کہ تمہار اامير اس سے انکا ر کرتاہے ۔
يہ سن کر حر نے کناره کشی اختيار کرلی او رايک جگہ پر جاکر کھﮍاہوگيااس کے ہمراه ا موی فوج کا ايک سپاہی قره بن
قيس )(١بھی تھا ۔حر نے قرّه سے کہا'':ياقرّه ! ھل سقيت فرسک اليوم ؟''اے قره ! کياتو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پاليا؟
قره نے جواب ديا  :نہيں ! حر نے کہا  :پھر تو ضرور پالنے کا اراده رکھتاہوگا ؟
قره کا بيان ہے  :خدا کی قسم ميں يہ سمجھا کہ وه وہاں سے دور ہونا چاہتا ہے اور جنگ ميں شريک ہونانہيں چاہتا اور اسے
بھی ناپسند کرتا ہے کہ جب وه يہ کام انجام دے تو ميں وہاں موجود رہوں کيونکہ اسے خوف تھا کہ کہيں ميں اس کی خبر
وہاں نہ پہنچادوں ۔
بہر حال ميں نے اس سے کہا :ميں نے تو ابھی اسے پانی نہيں پاليا ہے ؛اب اسے لے جارہاہوں تاکہ پانی پالدوں؛ يہ کہہ کر
ميں نے اس جگہ کوچھوڑ ديا جہاں وه موجود تھا۔ خدا کی قسم! اگر مجھے اس کے اراده کی اطالع ہوتی تو ميں اس کے
ہمراه حسين) عليہ السالم( کے ہم رکاب ہوجاتا ۔
ادھر حر نے آہستہ آہستہ امام حسين عليہ السالم کی طرف نزديک ہوناشروع کيا۔حر کی يہ کيفيت ديکھ کر اموی لشکر کے
ايک فوجی مہاجر بن اوس )(٢نے آپ سے کہا  :اے فرزند يزيد تمہارا اراده کيا ہے ؟ کيا توکسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے ؟ تو
حر خاموش رہا اور وه اس طرح لرزه بر اندام تھا جيسے بجلی کﮍکتی ہو۔  .مہاجر بن اوس نے پھر کہا :اے فرزند يزيد
تمہارا اراده کيا ہے ؟ خدا کی قسم تمہارا کام شک ميں ڈالنے واال ہے۔ خدا کی
..............
١۔امام حسين کے کربالمينواردہونے کے بيان ميں اس شخص کے حاالت گزرچکے ہيناوريہ کہ حبيب بن مظاہر نے اسے امام عليہ
السالم کی نصرت و مدد کی دعوت دی تھی تو اس نے سونچنے کا وعده دياتھاليکن واپس نہيں پلٹا۔ ظاہر ہے کہ ناقل خبر يہی ہے اور
اپنے سلسلہ مينخود ہی مدعی ہے ۔
٢۔ شعبی کے ہمراه يہ زہير بن قين کا قاتل ہے۔) طبری ،ج ،٥ص ( ٤٤١

قسم جنگ کے وقت ميں نے کبھی بھی تمہاری ايسی حالت نہيں ديکھی جيسی ابھی ديکھ رہاہوں ،اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ
اہل کوفہ ميں سب سے شجاع اور دلير کون ہے تو ميں تيرا نام ليتاليکن اس وقت ميں جوتيری حالت ديکھ رہاہوں وه کيا ہے ؟
ےر نفس بين الجنة والنار ّ ٰ ،
حرنے کہا '' :انّ ّ
وﷲ ال اختار علی الجنة شيئا ً ولو قطعت وحرّقت ! ''خدا کی قسم ميں خود کو
وﷲ أخ ّ
جنت و جہنم کے درميان مختار ديکھ رہاہوں اور خدا کی قسم ميں جنت پر کسی دوسری چيز کو اختيار نہيں کروں گا چاہے
مجھے ٹکﮍے ٹکﮍے کر ديا جائے يا جال ديا جائے۔
پھر حر نے اپنے گھوڑے پر ايک ضرب لگائی اور خود کو حسينی لشکر تک پہنچاديا اور امام حسين کی خدمت ميں عرض
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ﷲ فداک يا بن رسول ّ
کيا '':جعلنی ّ
ﷲ ! أنا صاحبک الذی حبستک عن الرجوع وسايرتک فی الطريق  ،و جعجعت بک فی
ٰ
ّ
ھذاالمکان  ،وﷲ الذ الالہ اال ھو ما ظننت أن القوم يردون عليک ما عرضت عليھم أبداً وال يبلغون منک ھذه المنزلة فقلت ف
نفس  :ال أبا ل أن أطيع القوم فی بعض أمرھم  ،وال يرون ان خرجت من طاعتھم  ،وأما ھم فسيقبلون من حسين عليہ السالم ھذه
الخصال التی يعرض عليھم ّ ٰ ،
وﷲ لو ظننت أنھم ال يقبلونھا منک ما رکبتھا منک  ،وان قد جئتک تائبا ً مما کان من الی ربّ
ومواسياًلک بنفس حتی أموت بين يديک  ،أفَت ٰ
َری ذلک ل توبة ؟! ''
اے فرزند رسول خدا ! ميری جان آپ پر نثار ہو ! ميں ہی وه ہوں جس نے آپ کو پلٹنے سے روکا اور آپ کے ہمراه راستے
ميں يہاں تک چل کر آيا  ،ميں ہی وه ہوں جو آپ کو اس خشک اور جلتے ہوئے صحرا ميں لے کر آيا۔قسم ہے اس خدا کی
جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ،ميں گمان بھی نہيں کر رہاتھا کہ يہ لوگ آپ کے منطقی مشوره اور صلح آميز گفتگوکو
قبول نہيں کريں گے ،ميرے تصور ميں بھی يہ نہ تھا کہ يہ لوگ آپ کو اس منزل تک پہنچاديں گے ميں اپنے آپ ميں کہہ
رہاتھا چلو کوئی بات نہيں ہے کہ اس قوم کی اس کے بعض امرميں اطاعت کر ليتا ہوں تاکہ وه لوگ يہ سمجھيں کہ ميں ان
کی اطاعت سے باہر نہيں نکل آيا ہوں۔ميں ہميشہ اسی فکر ميں تھا کہ آپ جو مشوره ديں گے اسے يہ لوگ ضرور قبول
کرليں گے۔خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ يہ لوگ آپ سے کچھ بھی قبول نہيں کريں گے تو ميں کبھی بھی اس کا
مرتکب نہ ہوتا۔اے فرزند پيغمبر ! اب ميں آپ کی خدمت ميں حاضر ہوں اور ہر اس چيز سے خدا کی بارگاه ميں توبہ کرتا
ہوں جو ميں نے انجام ديا ہے اور اپنے تمام وجود کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا ؛يہاں تک کہ مجھے آپ کے سامنے موت
آجائے۔ کيا آپ کی نگاه ميں ميری توبہ قابل قبول ہے ؟
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '':نعم  ،يتوب ٰ ّ
ﷲ عليک و يغفر لک! مااسمک؟'' ہاں تمہاری توبہ قبول ہے ،ﷲ بھی تمہاری
توبہ قبول کرے اور تمہيں بخش دے ! تمہارا نام کيا ہے ؟
حرنے جواب ديا  :ميں حر بن يزيد ہوں۔ ) (١امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '':أنت الحر کما سمتک ٔا ّمک أنت الحر ان شاء
ّٰ
ﷲ فی الدنيا واآل خرة انزل '' تو حر ہے جيسا کہ تيری ماں نے تيرا نام رکھاہے،ان شاء ﷲ تو دنيا و آخرت دونونميں حر اور
آزاد ہے ،نيچے اتر آ ۔
حرنے عرض کيا '':أنالک فارسا ً خير منی لک راجالً  ،أقاتلھم علی فرس ساعة والی النزول ما يصير آ خر أمر ''مينآپ کی
بارگاه ميں سوار رہوں يہ ميرے لئے نيچے آنے سے بہتر ہے تاکہ کچھ دير اپنے گھوڑے پر ان سے جنگ کرسکوں اور
جب ميں نيچے اتروں تو يہ ميری زندگی کے آخری لمحات ہوں ۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '':فاصنع ما بدا لک'' تم جس فکر ميں ہو اسے انجام دو ۔ اس گفتگو کے بعدحر اپنے لشکر
کے سامنے آئے اور اس سے مخاطب ہوکر کہا :
..............
١۔ ايک احتمال تو يہ ہے کہ چونکہ حر اسلحہ سے ليس تھا اور شرم سے اپنا سر جھکائے تھا لہذا امام عليہ السالم نے اسے نہيں
پہچانا اور سوال کيا ورنہ آپ حر کو پہلے سے پہچانتے تھے۔ دوسرا احتمال يہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ حر کے نام سے صفت کا
استفاده کرنا چاہتے تھے لہٰ ذا نام پوچھا ورنہ جو اوصاف اس نے بتائے تھے اس سے تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آنے واال حر ہی
تھا۔ )مترجم (

حر بن يزيد رياحی کا خطبہ
''ايھا القوم ! أال تقبلون من حسين عليہ السالم خصلة من ھذه الخصال التی عرض عليکم فيعافيکم ٰ ّ
ﷲ من حربہ و قتالہ ؟
قالوا :ھذا االمير عمر بن سعد فکلّمہ ۔
ّ
فکلّمہ بمثل ما کلّمہ بہ قبل  ،و بمثل ما کلم بہ أصحابہ۔
حرصت  ،لو وجدت الی ذالک سبيالً
ُ
ُ
فعلت۔
قال عمر [بن سعد] قد
فقال ؛ يا اھل الکوفة ! الُمکم الھبل والعبر اذا دعوتموه حتی اذا أتاکم أسلمتموه ! وزعمتم أنکم قاتلوا أنفسکم دونہ  ،ثم عدوتم عليہ
لتقتلوه ! أمسکتم بنفسہ و أخذتم بکظمہ  ،وأحطتم بہ من کل جانب  ،فمنعتموه التوجّہ فی بالد ّ
ﷲ العريضة حتی يأمن و يأمن أھل
بيتہ  ،و أصبح فی أيديکم کاالسير  ،ال يملک لنفسہ نفعا ً و ال يدفع ضراً  ،وحال تموه و نساء ه و صبيتہ و أصحابہ عن ماء الفرات
الجاری  ،الذ يشربہ اليھود والمجوس والنصران  ،وتمرغ فيہ خنازير السواد و کالبہ  ،ھاھم أوالء قد صرعھم العطش  ،بئسما
خلفتم محمداً فی ذريتہ ! السقاکم ّ
ﷲ يوم الظماء ان لم تتوبوا و تنزعوا عما أنتم عليہ من يومکم ھذا فی ساعتکم ھذه''
اے قوم ! حسين کی بتائی ہوئی راہوں ميں سے کسی ايک راه کو کيوں نہينقبول کرليتے تاکہ خدا تمہيں ان سے جنگ اور ان
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

کے قتل سے معاف فرمادے ۔
لشکر نے کہا  :يہ امير عمر بن سعد ہيں انھيں سے بات کرو ۔.
تو حر نے عمر بن سعد سے بھی وہی بات کی جو اس سے پہلے کی تھی اور جو باتينابھی لشکر سے کی تھيں۔عمر بن سعد
نے جواب ديا :ميں اس کا بﮍا حريص تھا کہ اگر ميں کوئی بھی راستہ پاتا تو ضرور يہ کام انجام ديتا ۔
يہ سن کر حر نے لشکر کو مخاطب کر کے کہا :اے اہل کوفہ! تمہاری مائينتمہارے غم ميں روئيں؛کيونکہ تم ہی لوگوں نے
ان کو يہاں آنے کی دعوت دی تھی اور جب وه چلے آئے تو تم لوگ انھيں اس ظالم کے سپرد کرناچاہتے ہو۔ پہلے تم اس کے
مدعی تھے کہ ان پر اپنی جان نثار کردوگے پھر اپنی بات سے پلٹ کر انھيں قتل کرنا چاہتے ہو۔ تم لوگوں نے يہاں ان کو
روک رکھا اور ان کی بزرگواری اور کظم غيظ کے مقابلہ ميں ان پر پہره ڈال ديا اور انھيں چاروں طرف سے گھير ليا ہے
اور ﷲ کی اس وسيع و عريض زمين ميں ان کو کہيں جانے بھی نہيں ديتے کہ وه اور ان کے اہل بيت امن و امان کی زندگی
گزار سکيں۔يہ تمہارے ہاتھوں ميناسيروں کی طرح ہوگئے ہيں جو نہ تو خود کو کوئی نفع پہنچاسکتے ہيں اورنہ ہی خود
سے ضرر و نقصان کو دور کر سکتے ہيں۔ تم لوگوں نے ان پر ،ان کی عورتونپر  ،ان کے بچے اوران کے اصحاب پر اس
فرات کے بہتے پانی کو روک ديا ہے جس سے يہود و مجوسی اور نصرانی سيراب ہورہے ہيں  ،جس ميں کالے سور اور
ۖ
محمد
کتے لوٹ رہے ہيں؛ ليکن يہی پانی ہے جو ان پر بند ہے اور پياس سے يہ لوگ جاں بلب ہيں۔ حقيقت ميں تم لوگوں نے
کے بعدان کی ذريت کے ساتھ بﮍا برا سلوک کيا ہے۔ خدا قيامت کے دن ،جس دن شدت کی پياس ہوگی تم لوگونکو سيراب نہ
کرے۔اگر تم اپنے افعال سے آج اسی وقت توبہ نہ کرلو۔)(١
جب حر کی تقرير يہاں تک پہنچی تو پيدلوں کی فوج ميں سے ايک نے آپ پر حملہ کرديا اور تير بارانی شروع کردی)(٢
ليکن حر پلٹ کر امام حسين عليہ السالم کے پاس آکر کھﮍے ہوگئے ۔
حر کی اس دلسوز تقرير کا بعض دلوں پريہ اثرہوا کہ وه حسين بن علی عليہما السالم کی طر ف چلے آئے ان ميں سے ايک
يزيد بن يزيد مھاصر ہيں جو عمر بن سعد کے ہمراه حسين سے جنگ کے لئے آئے تھے۔ جب امام حسين عليہ السالم کی تما
م شرطوں کو رد کرديا گيا اور جنگ کا بازار گرم ہوگيا تو آپ حسينی لشکر کی طرف چلے آئے )(٣آپ کا شمار ان لوگوں
ميں ہوتا ہے جو حر کی تقرير سے راه حسين کے سالک ہوئے ہيں۔
..............
١۔ االرشاد  ،ص  ،٢٣٥ا لتذکره ،ص ٢٥٢
٢۔ ابو جناب کلبی اور عدی بن حرملہ سے يہ روايت منقول ہے۔) طبری  ،ج، ٥ص  ،٤٢٧ارشاد ،ص ( ٢٣٥
٣۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے فضيل بن خديج کندی نے يہ روايت نقل کی ہے کہ يزيد بن زياد وہی ابو شعشاء کندی ہے جو قبيلہ
بہدلہ سے متعلق تھا۔ )طبری ،ج، ٥ص ( ٤٤٥

واقعہ کربال
ٔ

آغاز جنگ
*پہال تير
* نافع بن ہالل جملی کی شہادت
* الحملة االولی ) پہال حملہ(
* غفاری برادران
* کرامت و ہدايت
* قبيلہ ٔجابری کے دو جوان
* برير کا مباہلہ اوران کی شہادت
* حن*لہ بن اسعد شبامی کی شہادت
* عمرو بن قر*ه انصاری کی شہادت
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* عابس بن ابی شبيب شاکری اور انکے غالم کی شہادت
* نافع بن ہالل
* يزيد بن زياد ابو شعشاء کندی کی شہادت
* الحملة الثانيہ )دوسرا حملہ(
* چار دوسرے اصحاب کی شہادت
* مسلم بن عوسجہ
* سويد خثعمی و بشر حضرمی
* الحملة الثالثہ )تيسرا حملہ(
* اصحاب حسين کے حملے اور نبرد آزمائی
* الحملة الرابعہ )چوتھا حملہ (
* نماز *ہر کی آمادگی
* حبيب بن م*اہر کی شہادت
* حر بن يزيد رياحی کی شہادت
* نماز *ہر
* زہير بن قين کی شہادت
آغاز جنگ
پہال تير
جب بات يہاں تک پہنچی توعمر بن سعد حسينی سپاه کی طرف حملہ آورہوا اور آواز دی  :اے زويد (١)١پرچم کو اور
نزديک الؤ تو وه پرچم کو بالکل قريب لے کر آيا اس وقت عمر بن سعد نے چلہ کمان مينتير کو جوڑا اور حسينی لشکر کی
رمی '')(٢تم سب گواه رہنا کہ سب سے پہال تير جس نے پھينکا ہے وه ميں
طرف پھينکتے ہوئے بوال  '':أشھدوا أن أ ّؤل من
ٰ
ہوں۔
جب نزديک ہوکر پہالتير عمر سعد نے پھينکا تو سارے اموی لشکر نے تير ونکی بارش کردی۔ اس کے بعد زياد بن ابو
سفيان کا غالم يسار اور عبيدﷲ بن زياد کا غالم سالم دونوں ميدان جنگ ميں آئے اور مبارز طلبی کرتے ہوئے بولے  :کوئی
ہم رزم ہے جو تم ميں سے ہمارے سامنے آئے ؟ يہ سن کر حبيب بن مظاہر اور برير بن حضير اٹھے تاکہ اس کا جواب ديں
ليکن دونوں سے امام حسين عليہ السالم نے فرمايا'' :اجلسا'' تم دونوں بيٹھ جاؤ ! اس کے بعد عبدﷲ بن عميرکلبی ) (٣اٹھے
اور عرض کيا  :اے ابو عبدﷲ !خدا
..............
١۔ شيخ مفيد نے ارشاد ميں '' دريد '' لکھاہے ،ص٢٣٣و ، ٢٣٦طبع نجف
٢۔ صقعب بن زہير اور سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم سے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص  ، ٤٢٩ارشاد  ،ص (٢٣٦
٣۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ قبيلہ ہمدان کے چاه جعد ) جعد کا کنواں ( ميں ان کا گھر تھا۔ ايک دن آپ نے ديکھا کہ عبيدﷲ کی
طرف سے فوج نخيلہ ميں جمع ہے اور حسين عليہ السالم کی طرف روانہ ہورہی ہے۔آپ نے ان لوگوں سے سوال کيا توجواب ديا گيا
کہ يہ لوگ دختر رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم فاطمہ کے فرزند حسين سے جنگ کے لئے جارہے ہيں ۔اس پر عبدﷲ بن عمير
کلبی نے کہا ميں تو اہل شرک سے جہاد پر حريص تھا ليکن اب ميں يہ اميد کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا جو اپنے نبی کے
نواسے سے جنگ کررہے ہيں خدا کے نزديک مشرکين سے جہاد کرنے سے کم نہ ہوگا۔ آپ کی زوجہ ام وھب بھی آپ کے ہمراه تھيں ۔
آپ ان کے پاس گئے اورساری روداد سنادی اور اپنے اراده سے بھی انھينآگاه کرديا ۔سب کچھ سن کر اس نيک سرشت خاتون نے کہا:
تمہاری فکر صحيح ہے ،خدا تمہاری فکر کو سالم رکھے اور تمہارے امور کو رشد عطا کرے؛ يہ کام ضرور انجام دو اور مجھے بھی
اپنے ساتھ لے چلو۔ عبدا راتونرات اپنی بيوی کے ہمراه نکل گئے اور امام حسين عليہ السالم سے ملحق ہوگئے ۔

آپ پر رحمت نازل کرے ! کيا مجھے اجازت ہے کہ ميں ان دونوں کے مقابلہ پر جاؤں ؟ تو امام حسين نے اس جوان کی
طرف ديکھا ،وه ايک طويل القامت  ،قوی کالئيوں اور مضبوط بازؤں واال جوان تھا۔ آپ نے فرمايا  '':ان ال حسبہ ل ٔ
ال قران
قتاال! اخرج ان شئت ''ميں سمجھتا ہوں کہ يہ دونوں کے مقابلہ ميں برابر کا جنگجو ثابت ہوگا ،اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ! يہ
سن کر وه جوان ان دونوں کے سامنے آيا تو ان دونوں نے کہا  :تو کون ہے ؟ تو اس جوان مرد نے اپنا حسب و نسب بتاديا۔
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اس پر وه دونوں غالم بولے  :ہم تم کو نہيں پہچانتے ہيں۔ہمارے مقابلے ميں تو زہير بن قين يا حبيب بن مظاہر يا برير بن
حضير کو آنا چاہيے ۔
زياد کا غالم يسار  ،عبيدﷲ بن زياد کے غالم سالم کے آگے آماده جنگ تھا ۔ کلبی نے يسار کو مخاطب کر کے کہا  :اے زنا
کار عورت کے بچے  ،تيری خواہش ہے کہ کوئی اور تيرے مقابلہ پر آئے۔ تيرے مقابلہ پر کوئی نہيں آئے گا مگر جو بھی
آئے گا وه تجھ سے بہتر ہو گا۔ اس کے بعداس پر سخت حملہ کيا اور تلوار کا ايک وار کر کے اسے زمين پر گرا ديا ۔ابھی
آپ اپنی تلوار سے اس پر حملہ ميں مشغول تھے کہ عبيدﷲ کا غالم سالم آپ پر ٹوٹ پﮍا ۔ ادھر سے اصحاب امام حسين عليہ
السالم نے آواز دی  :وه غالم تم پر حملہ کررہا ہے ليکن عبدﷲ نے اس کے حملہ کو اہميت نہ دی يہاں تک کہ اس نے آپ پر
تلوار سے حملہ کرديا؛ کلبی نے اپنے بائيں ہاتھ کو سپر بنايا جس سے آپ کے بائيں ہاتھ کی انگلياں کٹ گئيں ليکن کلبی زخم
کی پرواه کئے بغير اس کی طرف مﮍے اور اس پر ايسی ضرب لگائی کہ اسے قتل کرديا ۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد
کلبی رجز خوانی کرتے ہوئے مبارزه طلبی کر رہے تھے ۔
ان تنکرون فأ نا بن کلب
حسب بيت فی عليم حسبی
ان امرؤ ذومرة وعصب
و لست با لخوّار عند النکب
انزعيم لک أم وھب
با لطعن فيھم مقدما ً والضرب
اگر تم مجھے نہيں پہچانتے ہو تو پہچان لو کہ قبيلہ کلب کا فرزند ہوں ،ميرا آگاه اور بيناخاندان ميرے لئے کافی ہے ،ميں بﮍا
طاقتور اور سخت جاں مرد ہوں  ،ميدان کارزار ميں ناگوار واقعات مجھے متزلزل نہيں کرسکتے ،اے ام وھب ميں تمہيں
وعده ديتا ہوں کہ ميں ان پر بﮍھ بﮍ ھ کر حملہ کروں گااور ان کوماروں گا وه بھی ايسی ضرب لگاؤں گا جو ايک يکتا پرست
اور موحد کی ضرب ميں اثر ہوتا ہے۔
يہ سن کر عبدﷲ کی زوجہ ام وھب نے عمود خيمہ اٹھايا اور اپنے شوہر کا رخ کرکے آگے بﮍھی اور يہ کہے جارہی تھی''
فداک أبی وأمی'' ميرے ماں باپ تم پر قربان ہو ں ،تم محمد ۖ کی پاک و پاکيزه ذريت کی طرف سے دفاع ميں خوب جنگ
کرو ،اس کے بعد عبد ﷲ اپنی زوجہ کو مخدرات کی طرف پلٹا نے لگے ،تو اس نے عبدﷲ کے کپﮍے پکﮍ لئے
اورکھينچتے ہوئے بولی  :ميں جب تک کہ تمہارے ساتھ مرنہ جاؤں تمہيں نہيں چھوڑوں گی ،يہ صورت حال ديکھ کر امام
حسين عليہ السالم نے اسے پکارا اور فرمايا '' :جزيتم من أھل بيت خيراً ،ارجع رحمک ٰ ّ
ﷲ الی النساء فاجلس معھن فانہ ليس
علی النساء قتال '' خدا تم لوگونکو جزائے خير دے ،ﷲ تم پر رحمتوں کی بارش کرے ،خواتين کی طرف پلٹ آؤ اور انھيں
کے ہمراه بيٹھو کيونکہ خواتين پر جہاد نہيں ہے ۔
الحملة اال ولی )پہال حملہ (
اس کے بعداموی لشکر کے ميمنہ کے سردار عمروبن حجاج نے لشکر حسينی کے داہنے محاذپر حملہ شروع کر ديا ۔جب يہ
لشکر امام حسين عليہ السالم کے سپاہيوں کے نزديک آيا تو وه سب کے سب اپنے زانو پر بيٹھ کر دفاع ميں مشغول ہو گئے
اور نيزوں کو ان کی طرف سيدھا کر کے انھيں نشانہ پر لے ليا۔ اس کا نتيجہ يہ ہوا کہ وه لشکر نيزوں کے سامنے ٹھہر نہ
سکا اور واپس لوٹنے لگا۔ ان کی يہ حالت ديکھ کر حسينی سپاه نے ان پر تير چالنا شروع کيا ،جس کے نتيجے ميں ان ميں
سے بعض ہالک ہوئے تو بعض ديگر زخمی۔ )(١
کرامت وہدايت
اسی اثنا ء ميں قبيلہء بنی تميم کا ايک شخص جسے عبد ﷲ بن حوزه کہا جاتا ہے سامنے آيا اور امام حسين عليہ السالم کے
بالمقابل کھﮍا ہو کر بوال  :اے حسين ! اے حسين ! تو امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '' :ماتشاء ؟'' تو کيا چاہتا ہے ؟
..............
١۔ابو مخنف نے بيان کيا ہے کہ ابو جناب نے مجھ سے يہ روايت نقل کی ہے) طبری ،ج ، ٥ص، ٤٢٩االرشاد  ،ص ، ٢٣٦نجف (

عبد ﷲ بن حوزه نے کہا '' :أبشر بالنار'' تمہيں جہنم کی بشارت ہو ،امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '' :کال ّ  ،ان أقدم علی
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ربّ رحيم وشفيع مطاع ،من ٰھذا؟'' نہيں ايسا نہيں ہے ،ميں اپنے مہربان ورحيم رب کی طرف گا مزن ہوں ،وہی شفيع اور
قابل اطاعت ہے پھر امام نے سوال کيا:يہ کون ہے ؟
آپ کے اصحاب نے جواب ديا  :يہ ابن حوزه ہے۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  '':ربّ حزه الی النار ! ''خدا يا! اسے جہنم کی آگ ميں ڈال دے ۔
امام عليہ السالم کی بد دعا کا اثر يہ ہو اکہ ناگا ه اس کا گھوڑا ايک گﮍھے کے پاس بدکا اور وه گﮍھے ميں جا گر اليکن اس
کا پير رکاب ميں پھنسا ره گيا اور اس کا سر زمين پر آگيا۔اسی حالت ميں گھوڑے نے دوڑنا شروع کيا اور وه جدھر سے
گزرتا تھا زمين کے ہر پتھر اور درخت سے اس کا سر ٹکراتا تھا۔يہ سلسلہ جاری رہا يہاں تک کہ وه مر گيا ۔)(١
اس سلسلے ميں مسروق بن وائل کا بيان ہے  :ميں اس لشکر کے آگے آگے تھا جو حملہ کے لئے حسين کی طرف آگے بﮍھا
تھا۔ ميں نے اپنے دل ميں سوچا کہ ميں لشکر کے بالکل آگے رہوں گا تا کہ جب حسين قتل کر ديئے جا ئيں تو ان کا سر
ميرے ہاتھ لگے اور وه سر ميں عبيد ﷲ بن زياد کی خدمت مينلے جا کر کسی خاص مقام و منزلت پر فائز ہو جاؤں۔ جب ہم
لوگ حسين تک پہنچے تو ہما ری فوج کا ايک شخص جسے ابن حوزه کہتے ہيں وه سامنے آيا اور بوال  :کيا حسين تمہا رے
درميان موجود ہيں ؟ تو حسين) عليہ السالم( خاموش رہے ۔ اس نے اپنی بات کو دھرايا يہاں تک جب تيسری بار اس نے
تکرار کی تو حسين )عليہ السالم ( نے فرمايا '' :قولوا لہ  :نعم ٰھذا الحسين فما حاجتک '' اس سے کہو  :ہاں يہ حسين ہيں  ،تم
کيا چاہتے ہو؟
ابن حوزه نے کہا  :اے حسين !تم کو جہنم کی بشارت ہو!
امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا '':کذبت،بل أقدم علی ربّ غفور وشفيع مطاع ،فمن أنت ؟'' تو جھوٹ بولتا ہے ،ميں تو
اپنے پالنے والے اور بخشنے والے ،شفيع اور قابل اطاعت مالک کی طرف گا مزن ہوں ،تو کون ہے ؟
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے ابو جعفر حسين نے يہ روايت نقل کی ہے) طبری ،ج، ٥ص (٤٣٠

اس نے کہا  :ميں ابن حوزه ہوں ۔
يہ سن کر حسين نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اتنے بلند کئے کہ کپﮍے کے اوپر سے ہم نے بغل کی سفيدی ديکھ لی
پھر کہا ٰ :
الی النار ! خدا يا! اسے جہنم کی آگ ميں ڈال دے ،يہ سن کر وه غصہ ميں آگيا اور وه نہر جو اس کے
اللّھم حزه ٰ
اور حسين کے درميان تھی اسے پار کرکے ان پر حملہ کر نا چاہا تو گھوڑے کے چھال نگ لگا تے ہی وه نيچے گر پﮍاليکن
اس کا پير رکاب ميں پھنس گيا اور گھوڑے نے تيز دوڑنا شروع کر ديا ،جس کی وجہ سے وه نيچے گر گيا اور اس کے قدم
 ،پنڈلی تک کٹ کر گر گئے اور پير کا بقيہ حصہ اسی رکاب ميں پھنسا ره گيا ۔
عبد الجباربن وائل حضر می کا بيان ہے  :يہ صورت حال ديکھ کر مسروق لوٹ گيا اور لشکر کو اپنے پيچھے چھوڑ ديا  .تو
ميں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو وه بوال '' :لقد رأ ُ
يت من أہل ٰھذا البيت شيئاًال أقا تلھم أبداً '')(١ميں نے اس گھر انے سے
ايسی چيز ديکھی ہے جس کے بعد ميں ان سے کبھی بھی جنگ نہيں کر سکتا ۔
بر ير کا مباہلہ اور ان کی شہادت
يزيد بن معقل  ،عمر بن سعد کے لشکر سے نکال اور بوال  :اے برير بن حضير ! ) (٢تم نے ديکھا کہ ﷲ نے تمہارے ساتھ
کيا سلوک کيا ؟ تو برير نے جواب ديا :خدا نے ميرے ساتھ بہت اچھا سلوک کيا ؛ ہاں تيرا نصيب بہت برا ہے۔
يزيد بن معقل:تو جھوٹ بول رہاہے حاالنکہ اس کے پہلے تو کبھی جھوٹ نہيں بولتا تھا۔ کيا تجھے وه موقع ياد ہے جب ميں
قبيلہ لوذان کے عالقے ميں تيرے ساتھ چل رہاتھااور تو کہہ رہا تھا کہ عثمان بن عفان نے اپنی جان کو گنواديا اور معاويہ بن
ابو سفيان گمراه اور دوسروں کوگمراه کرنے واال ہے۔ امام ہدايت و حق تو فقط علی بن ابيطالب ہيں ؟
..............
١۔عطا بن سامت نے عبد الجبار بن وائل حضر می سے اور اس نے اپنے بھائی مسروق بن وائل سے يہ روايت بيان کی ہے۔ )طبری،
ج، ٥ص (٤٢١
٢۔ آپ کے شرح احوال شب نو محرم کے واقعات ميں گزرچکے ہيں ۔

بريرنے جواب ديا :ہاں ميں گواہی ديتا ہوں ،ميری رائے اور ميرا قول يہی ہے ۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

يزيد بن معقل نے کہا  :ميں گواہی ديتا ہوں کہ تيرا شمار گمراہوں ميں ہے ۔
برير بن حضيرنے اس کے جواب ميں فرمايا :کيا تم اس پر تيار ہوکہ پہلے ميں تم سے مباہلہ) (١کروناور ہم ﷲ سے
دعاکريں کہ جھوٹے پر اس کی لعنت ہو اور باطل پرست کو موت کے گھاٹ اتار دے؛ اس کے بعد ميں ميدا ن کارزار ميں
آکر تم سے نبرد آزمائی کروں ۔
يزيدبن معقل ا س پر راضی ہوگيا دونوں نے ميدان ميں آکر ﷲ کی بارگاه ميں دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ خدايا !کاذب
پر لعنت کر اور صاحب حق کے ہاتھ سے باطل پرست کو قتل کرادے۔ اس بد دعا کے بعد دونوں ايک دوسرے کے آمنے
سامنے آئے۔ تلواروں کا آپس ميں ٹکراؤ ہوااور يزيد بن معقل نے برير بن حضير پر ايک ہلکی سی ضرب لگائی جس سے
آپ کو کوئی نقصان نہيں پہنچاليکن ادھر برير بن حضير نے ايسی کاری ضرب لگائی کہ اس کے ''خود ''کو کاٹتی ہوئی
تلوار اس کے سر تک پہنچی اور اسے کاٹتی ہوئی اس کے مغز اور دماغ تک پہنچ گئی وه زمين پراس طرح گرا جيسے
کوئی چيزبلندی سے گررہی ہو؛ ادھر فرزند حضير کی تلوار اس کے سر ميں جاکر رک گئی تھی ،گويا ميں ديکھ رہا تھا کہ
وه تلوار کو اپنے سرسے باہر نکالنے کے لئے حرکت دے رہا تھا۔اسی دوران عمر بن سعد کے لشکر کے ايک سپاہی رضی
بن منقذ عبدی نے جناب برير پر حملہ کرديا۔ دونوں ميں گتھم گتھاہوگئی اوروه ايک دوسرے پر ٹوٹ پﮍے۔ بﮍی گھمسان کی
لﮍائی ہوتی رہی۔ آ خر کار بريراسے گراکر اس کے سينے پر بيٹھ گئے تو رضی چاليا کہاں ہيناہل رزم اور کہاں ہيندفاع
کرنے والے؟ ! يہ سن کر کعب بن جابر ازدی نے نيزه سے برير پر حملہ کرديا اور وه نيزه آپ کی پيٹھ ميں داخل ہوگيا جب
برير نے نيزه کی نوک کو محسوس کيا تو رضی بن منقذ عبدی کے چہرے کو دانتوں سے دباليا اور اس کی ناک کا ايک
حصہ کاٹ ڈاال؛ ليکن کعب بن جابرنے مسلسل نيزه کا وار کرکے'' عبدی ''کو برير کے چنگل سے نکال ديا اور
..............
١۔مباہلہ يعنی مالعنہ جسميں دونوں افراد دعا کريں کہ خدا باطل اور ظالم پر لعنت کرے ۔

نيزه کی انی کو برير کی پشت ميں پيوست کرديا پھر اس کے بعد برير پر تلوار سے حملہ کرکے انھينشہيد کرديا۔ ) ان پر خدا
کی رحمت ہو ( )(١و)(٢
..............
١۔ ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے يوسف بن يزيدنے عفيف بن زہير بن ابو اخنس کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے اور وه
حسين عليہ السالم کی شہادت کے وقت وہاں حاضر تھا ۔)طبری ،ج ،٥ص  (٤٣١باقيمانده خبر حاشيہ شماره  ٢ميں مالحظہ ہو ۔
٢۔جب کعب بن جابر ازدی لوٹا تو اس کی زوجہ يا بہن نوار بنت جابر نے کہا  :تو نے فرزند فاطمہ کے خالف جنگ کی ہے اور سيدا
لقراء ) تالوت و قراء ت قرآن کے سيد و سردار( بريرکو قتل کيا ہے ،تو نے بہت بﮍی خيانت انجام دی ہے۔ خداکی قسم ميں اب کبھی
بھی تجھ سے بات نہيں کروں گی۔ کعب بن جابر نے کہا :
سلی تخبر عنی و أنت ذميمة
غداة حسين والرماح شوارع
ےخل
الم آت ا ٰ
ٔقصی ماکرھت ولم ْ
عل ّی غداة الروع ما أنا صانع
مع يز نی لم تخنہ کعو بہ
وأبيض مخشوب الغرارين قاطع
فجر دتہ فی عصبة ليس دينھم
بدين وان بابن حرب لقانع
ولم تر عين مثلھم فی زما نھم
وال قبلھم ف الناس اذ أنا يافع
أش ّد قراعا ً با لسيوف لدی الوغی
أال کل من يحمی الذمار مقارع
سرا
وقد صبروا للطعن والضرب ُح ّ
وقد نازلوا لوأن ذالک نافع
فا بلغ )عبيد ﷲ ( أما لقيتہ
بأ نی مطيع للخليفة سا مع
قتلت بر ير اً ثم حملت نعمة
أبا منقذ لما دعی  :من يماصع
تو مورد مذمت قرار پاچکی ہے تو مجھ سے حسين کی سپيده سحری اور نيزوں کے سيدھے ہونے کے سلسلے ميں سوال کر اور مجھ
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سے خبر لے ۔ کيا ميں اس چيز کی انتہا تجھے نہ بتاؤں جو تجھے ناپسند ہے اور جس ميدان کارزار کی صبح نے مجھ پر اس امر
پرکوئی خلل وارد نہيں کيا جسے ميں نے انجام ديا ۔ ميرے پاس سيف بن ذی يزن يمنی کا نيزه تھا جو کبھی ٹيﮍھا نہيں ہوا اورجس کی
سفيد لکﮍی کا غالف دونوں طرف سے براں تھا۔ ميں نے اسے اس گروه کے سامنے بر ہنہ کيا جن کا دين ميرا دين نہ تھا اور ميں ابو
سفيان کے خاندان سے قانع ہوں۔ميری آنکھوں نے اپنے زمانے ميں ان کے مانندنہينديکھااور اس سے قبل کسی نے نہينديکھا؛
کيونکہ ميں جوان ہوں۔ جنگ کے وقت ان کی تلوار ميں بﮍی کاٹ تھی،آگاه ہوجاؤکہ جو بھی ذمہ داری سے حمايت کرتا ہے وه سخت
کوش ہوتا ہے ۔ واقعا ان لوگوں نے نيزوں اور تلواروں کے زخم پر بﮍا صبر کيا اور وه گھوڑے سے نيچے اتر آئے اگريہ ان کے لئے
مفيد ہوتا ۔اگر عبيدﷲ سے مالقات کرے تو اس کو يہ خبر پہنچادے کہ ميں خليفہ کامطيع اور ان کی باتوں کا سننے واال ہوں ۔ ميں نے
برير کو قتل کيااور ابو منقذ کو اپنا احسان مند بنا ليا ،جب اس نے پکارا کہ ميرا مدد گا کون ہے ؟
ابو مخنف کا بيان ہے  :رضی بن منقذ عبدی نے اس کے جواب ميں يہ کہا :
ولو شاء رب ما شھدت قتالھم
وال جعل النعماء عند ابن جابر
لقد کان ذاک اليوم عارا وسبّةً
يعير ه ا ٔال بناء بعد ا لمعا شر
فياليت ان کنت من قبل قتلہ
ويوم حسين کنت فی رمس قابر
اگر ميرا پروردگار چاہتاتو ميں کربال کی جنگ ميں حاضر نہ ہوتا اورنہ جابر کے لﮍکے کا مجھ پر احسا ن ہوتا۔ در حقيقت وه دن تو ننگ
وعار کا دن تھا جو نسلوں تک طعن و تشنيع کا باعث رہے گا ۔ اے کاش برير کے قتل سے قبل ميں مرگيا ہوتا اور حسين کے مقابلہ کے
دن سے پہلے ميں قبر ميں مٹی کے نيچے ہوتا۔

عمر وبن قرظہ انصاری کی شہادت
جناب برير کی شہادت کے بعد عمر و بن قرظہ انصاری امام حسين عليہ السالم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے نکلے اور
مشغول جہاد ہوگئے ۔آپ وقت قتال ان اشعار کو پﮍھ رہے تھے۔
قد علمت کتيبة االٔ نصا ر
ان سأحمی حوزة الذمار
ضرب غال م غير نکس شار
دون حسين مھجتی ودار )(1
سپاه انصار کو معلوم ہے کہ ميں اس خاندان کی ايسی حمايت ونصرت کروں گا جو ايک ذمہ دار محافظ کا انداز ہوتا ہے
،ميں ايک سر بلند اور سرفراز جوان کی طرح وار کرونگا اور کبھی منہ نہيں موڑوں گا کيونکہ ميرا خون اور ميرا خاندان
حسين پرفدا ہے ۔
درجہ شہادت پر فيضياب ہوگئے۔ آپ پر خدا کی رحمت ہو۔آپ کا بھائی علی بن قرظہ  ،عمر بن سعد کی
اسی حال ميں آپ
ٔ
فوج ميں تھا ۔يہ منظر ديکھ کر وه پکارا اے کذاب بن کذاب! ) اے جھوٹے باپ کے جھوٹے بيٹے ( تو نے ميرے بھائی
کوگمراه کيا  ،اسے دھوکہ ديا يہاں تک کہ اسے قتل کرديا ! يہ سن کر امام حسين عليہ السالم نے جواب ديا :
''ان ٰ ّ
ﷲ لم يضل أخاک ولکنہ ٰ
ھدی أخاک وأضلک'' خدا نے تيرے بھائی کو گمراه نہيں کيا بلکہ تيرے بھائی کو ہدايت بخش
دی ،ہاں تجھے گمراه کرديا ۔
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے عبدالرحمن بن جندب نے يہ روايت نقل کی ہے) طبری ،ج ،٥ص ( ٤٣٣

علی بن قرظہ نے کہا خدا مجھے نابود کرے اگر ميں تجھے قتل نہ کروں ،يہ کہہ کر امام عليہ السالم پر حملہ کيا۔ نافع بن
ہالل مرادی نے آگے بﮍھ کے مزاحمت کرتے ہوئے نيزه لگا کر اسے زمين پر گرا ديا تو اس کے ساتھيوں نے حملہ کيا اور
اسے کسی طرح بچاکر لے گئے۔)(١جنگ کا بازار گرم تھا ،گھمسان کی لﮍائی ہورہی تھی ،سپاه اموی نے چاروں طرف
گھوم کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔اس دوران حر بن يزيد رياحی اس فوج پر حملہ آور تھے اور اس شعر
سے تمثيل کئے جارہے تھے ۔
مازلت أر ميھم بثغر ة نحره
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ولبانہ حتی تسر بل بالدم
ميں ان کی گردن اور سينے پر مسلسل تير بارانی کرتا رہوں گا يہاں تک کہ وه لوگ خون کا لباس پہن ليں ۔اس وقت حالت يہ
تھی کہ ان کے گھوڑے کے کان اور ابرؤں سے نيزوں کی بارش کی وجہ سے خون جاری تھا۔ يزيد بن سفيان تميمی مسلسل
يہ کہہ رہا تھاکہ خدا کی قسم اگر ميں'' حر'' کو اس وقت ديکھتا جب وه ہماری فوج سے نکال تھا تو اس نيزه کی نوک سے
اس کا پيچھا کرتا۔ يہ سن کر حصين بن تميم)(٢نے کہا  :يہی ہے حر بن يزيد جس کی تم تمنا کررہے تھے۔يزيد بن سفيان نے
کہا  :ہاں! اور حر کی طرف نکل گيا اور آپ سے بوال:کيا تم نبرد آزمائی کے لئے آماده ہو ؟ حر نے جواب ديا  :ہاں ميں ہم
رزم ہونا چاہتا ہوں ۔ يہ کہہ کر اس کے مد مقابل آئے ،گويا جان ہتھيلی پر لئے تھے۔ يزيد بن سفيان اپنی تمام شرارتوں کے
ساتھ سامنے آيا ليکن ابھی حر کو سامنے آئے کچھ دير بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ نے اسے قتل کرديا ۔)(٣
..............
١۔ ثابت بن ہبيره سے يہ روايت مروی ہے۔ )طبری ،ج  ،٥ص ( ٤٣٤
٢۔ يہ شخص عبيد ﷲ بن زياد کی پولس کا سر براه تھا اور عبيد ﷲ نے اسے عمر بن سعد کے ہمراه حسين عليہ السالم کی طرف جنگ
کے لئے بھيج ديا ۔کربال ميں عمر بن سعد نے اسے مجففہّ فوج کا سر براه بنا ديا تھا۔ تجفاف زره کی قسم کا ايک رزمی لباس ہے ۔
٣۔ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے ابو زہير نضر بن صالح عبسی نے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری،ج،٥ص (٤٣٤

واقعہ کربال
ٔ

نافع بن ہالل
اسی ہنگا مہ خيز ماحول ميں نافع بن ہالل مرادی جملی مصروف جنگ تھے اور کہے جارہے تھے :
علی دين عل )عليہ السالم (''ميں ہالل بن نافع جملی ہوں  ،ميں دين علی عليہ السالم پر قائم ہوں ۔يہ سن کر فوج
'' أنا الجملی أنا ٰ
اموی کی ايک فرد جسے مزاحم بن حريث کہتے ہيں سامنے آيا اور بوال  :ميں عثمان کے دين پر قائم ہوں۔ نافع بن ہالل نے
اس سے کہا  :تو شيطان کے دين پر بر قرار ہے پھر اس پر حملہ کيا اور اسے قتل کر ديا ۔
يہ صورت حال ديکھ کر عمر وبن حجاج زبيدی چاليا کہ اے احمق اور بے شعور لوگو !تم کو کچھ معلوم ہے کہ تم کس سے
لﮍ رہے ہو ؟ يہ شہر کے بہادر ،شجاع  ،فداکارا ور جانباز ہيں ،تم ميں سے کو ئی بھی ان کے مقابلہ ميں نہ آئے ۔ يہ ديکھنے
ميں کم ہيں اور بہت ممکن ہے کہ باقی ره جائيں۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ )(١ان پر فقط پتھر پھينکو تو ان کو قتل کر دو
گے۔يہ سن کر عمر بن سعد بوال تمہارا نظريہ بالکل صحيح ہے اور ميری رائے بھی يہی ہے  .اس وقت اس نے اعالن کيا کہ
فوج کہ سب سپاہی اس پر آماده ہو جائيں کہ ان لوگوں سے اس طرح جنگ نہ کريں کہ ايک ان کی طرف سے اور ايک
تمہاری طرف سے ہو۔ )(٢
الحملة الثانےة )دوسرا حملہ (
پھر عمرو بن حجاج زبيدی لشکر امام حسين عليہ السالم سے نزديک ہوتا ہوا بوال :اے اہل کوفہ ! اپنی اطاعت اور اپنی
جماعت کے اتحاد واتفاق پر پا بند رہو اور اس کے قتل ميں کوئی شک وشبہ نہ کرو جو دين سے منحرف ہوگيا اور ہمارے
پيشوا اور امام کا مخالف ہے۔
ﱡ
يہ سن کر امام حسين عليہ السالم نے اس سے فرمايا  '':يا عمروبن حجاج !أع ّل تحّرض الناس ؟ أنحن مرقنا وأ نتم ثبتم عليہ !
أما و ّ
ّ
ےنا مرق من الدين ومن ھو أولی بصل النار''
ﷲ
لتعلمن لو قد قُبضت أروا حکم و ُمتم علی أعما لکم أ ّ
اے عمروبن حجاج ! کيا تو لوگوں کو ميرے خالف اکسا رہا ہے؟ کيا ہم دين سے منحرف ہيں اور تم
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے ابو زہير نضربن صالح عبسی نے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص (٤٣٤
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ ٰ
يح بن ہانی بن عروه مراوی نے مجھ سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج ،٥ص (٤٣٥
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لوگ اس پر قائم ہو ! خدا کی قسم اگر تمہاری روحيں قبض کرلی جائيں اور تم لوگوں کو انھيں اعمال پر موت آجائے تو
تمہيں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ منحرف کون اور جہنم ميں جلنے کا سزاوار کون ہے ۔
پھر عمروبن حجاج نے عمربن سعد کے داہنے محاذفرات کی جانب سے امام حسين عليہ السالم کے لشکر پر حملہ کر ديا
۔کچھ دير تک جنگ کا بازار گرم رہا اور اس حملہ ميں امام حسين عليہ السالم کے اصحاب کی ايک جماعت شہيد ہو گئی
جس ميں سے ايک مسلم بن عوسجہ ہيں ۔
مسلم بن عوسجہ )(١
عمروبن حجاج کے سپاہيوں ميں سے عبد الر حمن بجلی اور مسلم بن عبد ﷲ ضبّا بی نے آپ کو شہيد کيا۔ آپ کی شہادت پر
خوشی سے جھومتے ہوئے عمروبن حجاج کے سپاہيوں نے آواز لگائی :
ہم نے مسلم بن عوسجہ اسدی کو قتل کر ديا۔ اس کے بعد عمروبن حجاج اور اس کے سپا ہی لوٹ گئے اور غبار کا ايک بادل
اٹھا۔جب وه بادل چھٹ گيا تو اصحاب حسين نے مسلم بن عوسجہ کو جانکنی کے عالم ميں
..............
١۔ اس خبر ميں آيا ہے کہ اصحاب حسين ميں سب سے پہلے مسلم بن عوسجہ اسدی شہيد ہوئے جبکہ اس سے پہلے برير اور
عمروبن قرظہ کی شہادت کا تذکره گزرچکا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ اس حملہ کے بعد کچھ دير کے لئے جنگ بند ہو گئی تھی اس
کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو دوسرے حملہ ميں سب سے پہلے شہيد ہونے والوں ميں آپ کا شمار ہو تا ہے۔ آپ کوفہ ميں امام
حسين عليہ السالم کے لئے بيعت لے رہے تھے۔ ابن زياد کا جاسوس معقل آپ ہی کے توسط سے مسلم تک پہنچ سکا تھا۔) طبری ،ج،٥
ص  (٣٦٢مسلم بن عقيل نے کوفہ ميں آپ کو قبيلہء مذحج اور اسد کا ساال ر بنا يا تھا۔ ) طبری ،ج، ٥ص  (٣٦٩آپ ہی وه ہيں جو کر
بال مينشب عاشور امام حسين عليہ السالم کے خطبہ کے بعد اٹھے اور فرمايا  :اگر ہم آپ کو چھوڑ ديں تو ﷲ کی بارگاه ميں آپ کے
حق کی ادائيگی ميں ہمارا عذر کيا ہوگا؟! خدا کی قسم يہاں تک کہ ميں اپنے نيزه کو ان کے سينوں ميں تو ڑنہ لوں اور اپنی تلوار سے
جب تک اس کا دستہ ميرے ہاتھ ميں ہے ان کو مارنہ لوں ميں آپ کو نہيں چھوڑ سکتا اور اگر ميرے پاس ان کو قتل کرنے کے لئے
کوئی اسلحہ نہ ہو ا تو ميں ان کو آپ کے پاس ره کرپتھر ماروں گا يہا ں تک کہ آپ کے ہمراه مجھے موت آجائے۔ )طبری ،ج، ٥ص
 (٤١٩آپ ہی وه ہينجنہوں نے شمر پر تير چال نے کی اجازت اس طرح طلب کی تھی  :فرزند رسول خدا ميری جان آپ پر نثار ہو ،کيا
ميں اس پر ايک تير نہ چال دوں؟ يہ آدمی بﮍا فاسق وفاجر ہے۔ امام حسين عليہ السالم نے فرما يا تھا  :ميں جنگ ميں ابتدا کرنا نہيں
چاہتا ۔)طبری ،ج ،٥ص  (٤٢٤ليکن آپ کوفہ سے کس طرح امام عليہ السالم سے ملحق ہوئے کچھ پتہ نہيں ،تاريخ اس سلسلہ ميں
بالکل خاموش ہے ۔

ديکھا ۔ امام حسين عليہ السالم چل کر آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے جسم ميں رمق حيات موجود تھی۔امام عليہ السالم
نے مسلم بن عوسجہ کو مخاطب کر کے فرمايا '' :رحمک ربک يامسلم بن عوسجہ ،فمنھم من قضی نحبہ و منھم من ينتظر
وماب ّدلواتبديالً '')(١
اے مسلم بن عوسجہ خدا تم پر رحمت نازل کرے  ،ان ميں سے بعض وه ہيں جو اپنا وقت پوراکرگئے اوربعض منتظر ہيں
اوران لوگوننے اپنی بات ذرابھی نہيں بدلی۔ اس کے بعد حبيب بن مظاہر مسلم کے قريب آئے اور فر مايا '' :عزع ّل مصرعک
يامسلم  ،أبشر بالجنة '' اے مسلم تمہاری شہادت مجھ پر بہت سنگين ہے ،جاؤ جنت کی تمہيں بشارت ہو ،يہ سن کر بﮍی نحيف
آوازميں مسلم نے حبيب سے کہا '' :بشرک ا ٰ ّ بخير''ﷲ تمہيں نيکی و خير کی بشارت دے ،يہ سن کر حبيب نے مسلم بن
عوسجہ سے کہا '' :لوال ان أعلم أن فی اثرک الحق بک من ساعت ٰھذه الٔحببت أن توصين بکل ما أ ھمک حتی أحفظک فی کل
ذالک بما أنت أھل لہ فی القرا بة والدين'' اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ ميں تمہارے پيچھے پيچھے ابھی آرہاہوں تو ميرے لئے
يہ بات بﮍی محبوب تھی کہ تم مجھ سے ہر اس چيز کی وصيت کرو جو تمہارے لئے اہم ہو تاکہ ميں ان مينسے ہرايک کو
پورا کرسکوں جو تمہارے قرابت داروں اور دين کے سلسلے ميں اہميت رکھتے ہيں ۔
مسلم بن عوسجہ نے کہا'' بل انا اوصيک بھذا رحمک ّ
ﷲ أن تموت دونہ''ميری وصيت تو صرف ان کے سلسلے ميں ہے ،خدا
تم پر رحمت نازل کرے يہ کہہ کرا پنے ہاتھ سے حسين کی طرف اشاره کيا کہ تم ان پر قربان ہو جانا  ،انھيں کے سامنے
موت کو گلے لگا لينا۔
حبيب نے کہا  :رب کعبہ کی قسم ميں ايسا ہی کروں گا؛ پھر ديکھتے ہی ديکھتے بہت جلد مسلم بن عوسجہ نے ان لوگوں
کے ہاتھوں پر دم توڑ ديا ) خدا ان پر رحمت نازل کر ے ( آپ کی موت کا منظر ديکھ کر آپ کی کنيزآه و فرياد کرنے لگی :
''يا بن عوسجتاه يا سيداه'' )(٢
..............
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١۔سوره احزاب ٢٣
٢۔عمرو بن حجاج کے سپاہيوں نے جب آوازلگائی کہ ہم نے مسلم بن عوسجہ اسدی کو قتل کرديا تو شبث بن ربعی تميمی نے اپنے
بعض ان
ساتھيوں سے کہا جو اس کے ہمراه تھے  :تمہاری مائيں تمہارے غم ميں بيٹھيں ،تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کو قتل کيا ہے اور
دوسروں کی خاطر خود کوذليل کيا ہے۔تم اس پر خوش ہورہے ہو کہ مسلم بن عوسجہ کو قتل کرديا۔ قسم اس کی جس پر ميناسالم اليا
عالقہ سلقظ ميں خود ميں نے ديکھا ہے کہ آپ
بارہا ميں نے مسلمانونکے د رميان ان کی شخصيت کو بزرگ ديکھا ہے۔ آذر بايجان کے
ٔ
نے  ٦مشرکوں کو مسلمين کے لشکر کے پہنچنے سے قبل قتل کيا تھا۔ ايسی ذات کو قتل کرکے تم لوگ خوش ہو رہے ہو ۔

الحملةالثالثة ) تيسرا حملہ (
بائيں محاذ سے شمر بن ذی الجوشن نے حسينی سپاه کے بائيں محاذپر حملہ کيا تو اصحاب حسينی نے دليرانہ دفاع کيا اور
نيزوں سے اس پر اور اس کے سپاہيوں پر حملہ کيا ۔ اسی گيرودار ميں ہانی بن ثبيت حضرمی اور بکير بن حی تميمی نے
عبدﷲ بن عمير کلبی پر حملہ کيا اور ان دونوں نے مل کر آپ کوشہيد کر ديا ۔) آپ پر خداکی رحمت ہو ()(١
اصحاب حسين کے حملے اور نبرد آزمائی
اپنے دفاع ميناصحاب امام حسين عليہ السالم نے بﮍا سخت جہاد کيا ،ان کے سواروں نے جن کی تعداد ٣٢تھی ) (٢حملہ
شروع کيا ،وه اہل کوفہ کے جس سوار پر حملہ کررہے تھے اسے رسوا کردے رہے تھے ۔
جب عزره بن قيس تميمی ) جو اہل کوفہ کی فوج کا سربراه تھا ( نے ديکھا کہ اس کے لشکر کو ہر طرف سے رسوا ہونا
پﮍہا ہے تو اس نے عبدالرحمن بن حصين کو عمر بن سعد کے پاس يہ کہہ کر بھيجاکہ کيا تم نہيں ديکھ
..............
١۔اس خبر ميں آيا ہے کہ يہ اصحاب حسين کے دوسرے شھيد ہيں ليکن يہ ايک وہم ہے ۔
٢۔ شايد باقيمانده سواروں کا تذکره ہو ورنہ مسعودی کا بيان تو يہ ہے کہ آنحضرت جب کربال وارد ہوئے تو آپ کے اہل بيت اور انصار
پانچ سو اسپ سوار تھے اور سو ) (١٠٠پيدل  ،پھر وه کہتے ہيں  :امام حسين عليہ السالم کے ہمراه ان ميں سے شہيد ہونے والے
 ٨٧افراد ہيں ۔) مروج الذہب ،ج، ٣ص  (٨٨سيد بن طاوؤس نے لھوف ميں امام باقر عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ  ٤٥اسپ سوار
تھے اور سو ) (١٠٠پيدل ۔يہی تعداد سبط بن جوزی نے بھی ذکر کی ہے۔) ص ٢٤٦و  (٢٥١تعجب کی بات يہ ہے کہ سبط بن جوزی
نے مسعودی سے نقل کيا ہے کہ ايک ہزار پيدل تھے جب کہ مروج الذھب ميں ايسی کوئی بات نہيں ہے ۔
*آذر بايجان کے حدود ميں شمال عراق او ر ايران کے مغربی عالقہ ميں ايک پہاڑ ہے جيسا کہ قمقام ،ص ٤٩٢ميں موجود ہے ۔

رہے ہو کہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں ابھی سے ہمارے سواروں پر کيا گزررہی ہے ،جلد از جلد پيدلوں اور تير اندازوں کو
روانہ کروکہ روزگار ہم پر سخت ہوچکا ہے۔عمر بن سعد نے شبث بن ربعی سے کہا  :کيا تم ان کی طرف پيش قدمی نہيں
کروگے ۔
شبث بن ربعی نے کہا؛ سبحان ﷲ ! کيا جان بوجھ کر قبيلہ مضر کے بزرگوں اور سارے شہر کے بوڑھوں کو تير اندازوں
ميں بھيجنا چاہتے ہو۔ کيا اس کام کے لئے ميرے عالوه کوئی اور نہيں ہے ؟ تو عمر بن سعد نے حصين بن تميم کو پکارا
اور اس کے ہمراه زره پوشوں اور پانچ سو ) (٥٠٠تيراندازوں کو روانہ کيا ۔وه سب کے سب سپاه حسينی کے مد مقابل آئے
ليکن ابھی وه سب کے سب حسين اور اصحاب حسين کے نزديک بھی نہ آئے تھے کہ ان لوگوں نے تير بارانی شروع کردی
ابھی تھوڑی دير بھی نہ گذری تھی کہ اصحاب حسينی نے گھوڑوں کو پے کرديا اور وه سب کے سب پيدل ہوگئے۔
اسی گير ودار ميں حر بن يزيد رياحی کاگھوڑا بھی زخمی کر ديا گيا۔ تھوڑی دير نہ گزری تھی کہ گھوڑا لرزنے لگا اور
بيشہ شجاعت کی طرح گھوڑے
تﮍپتے ہوئے زمين پر گر پﮍا'' حر'' بﮍی پھرتی سے اس گھوڑے سے نيچے آئے گويا شير ٔ
سے نيچے کو د پﮍے درحاليکہ انکے ہاتھوں ميں تلوار تھی اور وه کہے جا رہے تھے :
ان تعقروا بی فانا ابن الحر
اشجع من ذ لبد ھزبر )(١
اس مينکوئی شک نہيں کہ اصحاب حسينی نے بﮍا سخت جہاد کيا يہاں تک کہ سورج نصف النھارپر آگيا اور گھمسان کی
لﮍائی ہوتی رہی اور اس طرح ان لوگوں سے نبرد آزمارہے کہ دشمن ايک طرف کے عالوه دوسری طرف سے ان پر حملہ
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آور نہ ہوسکے ؛کيونکہ ان کے خيمے ايک دوسرے سے ملے ہوئے اور نزديک نزديک تھے ۔
..............
١۔ ہزبر فارسی کا لفظ ہے جس کا فارسی تلفظ ہزبر ہے جو شير کے معنی ميناستعمال ہوتا ہے يعنی اگر تم نے ميرا گھوڑا پے کرديا تو
کيا ہوا ميں فرزند حر ہوں۔ ميں شير بيشہء شجاعت سے بھی زياده شجاع ہوں۔محترم قاری پر يہ بات مخفی نہيں ہے کہ اس شعر ميں''
انا ابن حر'' کہا جارہا ہے جب کہ خود حر اس شعر کے پﮍھنے والے ہيں۔اس مطلب پر نہ تو ابو مخنف نے ،نہ ہی کلبی نے ،نہ ہی
طبری نے اور نہ ہی کسی دوسرے نے کوئی بھی حاشيہ لگايا ۔ ممکن ہے کہ جس وقت کہاہو اس وقت ابن حروہاں موجود ہو ،يعنی
توبہ کے وقت اور امام حسين عليہ السالم کے ہمراه شہادت کے وقت اور ممکن ہے کہ حر کے دادا يا خاندان کے بزرگ کا نام حر ہو
اور يہ بھی ممکن ہے کہ نام کے بجائے معنی اور صفت کااراده کيا ہو۔ شيخ مفيد نے بھی اس رجز کا ذکر کيا ہے ليکن کوئی حاشيہ
نہيں لگايا ہے۔ )ارشاد ،ص ( ٢٣٧

جب عمر سعد نے يہ صورت حال ديکھی تو اس نے اپنے پيدل سپاہيوں کو بھيجا تاکہ ہرچہار جانب سے خيموں کی طنابوں
کو اکھاڑ کر ويران کرديں تاکہ حسينی سپاه کو چاروں طرف سے گھيرے مينلے ليا جائے ليکن ادھر اصحاب حسينی تين تين
چار چارکرکے گروه ميں تقسيم ہوگئے اور خيمونکی طرف بﮍھنے والوں پر حملہ کرکے ان کی صفوں کو پراکنده کرنے
لگے ،اس کے بعد انھيں قتل کرنے لگے  ،تير چالنے لگے اور ان کے گھو ڑوں کو پے کرنے لگے ۔
اس صورت حال کو ديکھ کر عمر بن سعد نے کہا  :انھيں آگ لگا کر جالدو ! تو امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  :انھيں
چھوڑدو انھيں جاللينے دو ؛کيونکہ اگر يہ خيموں کو جال بھی ليتے ہيں تب بھی ادھر سے تم پر حملہ نہيں کر پائيں گے اور
ويسا ہی ہوا سپاه اموی ايک طرف کے عالوه دوسری طرف سے جنگ نہ کر پائی ۔
الحملة الرابعہ )چوتھا حملہ (
اس نا برابر جنگ مينايک بار پھر بائينمحاذسے شمر بن ذی الجوشن نے امام حسين عليہ السالم کے خيمے پر ايک نيزه
پھينکا اور پکارا ميرے پاس آگ الؤ تا کہ ميں اس گھرکو گھر والوں کے ساتھ آگ لگا دوں ،يہ سن کر مخدرات آه و فرياد
کرنے لگيں اور خيمہ سے باہر نکلنے لگيں ۔
ٰ
ّ
علی أھل ؟ حرقک ﷲ بالنار''اے ذی
ادھر امام حسين عليہ السالم نے آواز دی  '':يا بن ذ الجوشن ! أنت تدعوبالنار لتحرق بيت ٰ
الجوشن کے بيٹے ! تو آگ منگوارہاہے تاکہ ميرے گھر کو ميرے گھر والوں کے ساتھ جالدے ؟ خدا تجھ کو جہنم کی آگ
ميں جالئے۔ )(١حميد بن مسلم ازدی کا بيان ہے کہ ميں نے شمر سے کہا  :سبحان ٰ ّ
ﷲ! اس ميں صالح وخير نہيں ہے کہ تم
اپنے لئے دونوں صفتوں کو يکجا کرلو  :عذاب خدا کے بھی مستحق ہو اور بچوں اور خواتين کو بھی قتل کر دو ،خدا کی
قسم ان کے مردوں کو قتل کرنا ہی تمہارے امير کوخوش کردے گا ۔ )(٢اسی اثناء ميں شبث بن ربعی تميمی ،شمر کے پاس
آيا
١۔ طبری ،ج  ، ٥ص  ، ٢٤٧ابو مخنف کابيان ہے  :مجھ سے'' نمير بن وعلة'' نے بيان کيا ہے کہ ايوب مشرخ خيوانی اس
روايت کو بيان کرتا تھا۔
٢۔حميد کہتا ہے کہ شمر نے پوچھا :تو کون ہے؟ تو ميں ڈر گيا کہ اگر اس نے مجھے پہچان ليا توبادشاه کے پاس مجھے
نقصان پہنچائے گا ل ٰہذا ميں نے کہہ ديا  :ميں نہيں بتاؤں گا کہ ميں کون ہوں ۔
اور بوال  :ميں نے گفتگو ميں تجھ جيسا بد زبان انسان نہيں ديکھااور تيرے موقف سے قبيح ترين کسی کا موقف نہيں پايا ۔ ان
تمام شور و غل کے بعد کيا تو عورتوں کو ڈرانے واالبن گيا ہے ۔
عين اسی موقع پر زہير بن قين اپنے دس) (١٠ساتھيوں کے ہمراه شمر اوراسکے لشکر پرٹوٹ پﮍے اور بﮍا سخت حملہ
کرکے انھينخيموں سے دور کر ديا يہاں تک کہ وه لوگ عقب نشينی پر مجبور ہوگئے ۔
پھر کياتھا ٹڈی دل لشکر نے حسينی لشکر پر زبردست حملہ کرديا جس کانتيجہ يہ ہواکہ اصحاب حسينی برگ خزاں کی
طرح يکے بعد ديگرے جام شہا دت نوش فرمانے لگے۔ اس سپاه کے ايک يادو سپاہی بھی شہيد ہوتے تو واضح ہوجاتا
تھاليکن وه لوگ چونکہ کثير تعداد ميں تھے اس لئے پتہ نہيں چل پاتا تھا کہ ان ميں سے کتنے قتل ہوئے ۔
نماز ظہر کی آمادگی
جب ابو ثمامہ عمر و بن عبدﷲ صائدی ) (١نے يہ منظر ديکھا توامام حسين عليہ السالم سے کہا '':يا أبا عبدﷲ !نفس لک الفدا
وﷲ ال تقتل حتی أقتل دونک انشاء ٰ ّ
ان أری ٰھؤالء قد اقتربوا منک ،وال ٰ ّ
ء ّ
ﷲ ،واحب أن ألقی رب وقد صليت ٰھذه الصالةالتی دنا
وقتھا''اے ابوعبدﷲ! ميری جان آپ پر نثار ہو ! مينيہ ديکھ رہا ہونکہ يہ دشمن آپ سے قريب ترہوتے جارہے ہيں ،نہيں خدا
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کی قسم ،آپ اس وقت تک قتل نہيں کئے جاسکتے جب تک انشاء ﷲ ميں آپ کے قدموں ميں قربان نہ ہوجاؤں ،بس ميں يہ
چاہتا ہوں کہ ميں خدا سے اس حا ل ميں مالقات کروں کہ يہ نماز جس کا وقت نزديک آچکا ہے آپ کے ہمراه ادا کر لوں۔
١۔آپ کا تعلق قبيلہ ہمدان سے ہے۔ آپ کوفہ ميں ان اموال کی جمع آوری کررہے تھے جو شيعہ حضرات جناب مسلم کو مدد
کے طور پردے رہے تھے اور جناب مسلم ہی کے حکم سے اس سے اسلحے خريد رہے تھے۔) طبری ،ج، ٥ص ( ٣٦٤
اپنے قيام کے وقت جناب مسلم نے آپ کو تميم اور ہمدان کا سربراه قرار ديا تھا۔) طبری ،ج  ،٥ص (٣٦٩آپ ہی وه ہيں جس
نے کربال مينعمر بن سعد کے پيغام رساں کو امام حسين عليہ السالم کو پہچنوايا تھا کہ يہ عزره بن احمسی ہے اور عرض کيا
تھا کہ آپ کے پاس اہل زمين کابد ترين انسان آرہاہے جو خون بہانے ميں اور دھوکہ سے قتل کرنے ميں بﮍا جری ہے اور
آپ ہی نے اسے امام حسين عليہ السالم تک آنے سے اس خوف مينروکا تھا کہ کہينوه امام عليہ ا لسالم پر حملہ نہ
کردے۔)طبری ،ج، ٥ص( ٤١٠
يہ سن کر امام عليہ السالم نے اپنا سر اٹھايا اور پھر فرمايا  '':ذکرت الصالة  ،جعلک ٰ ّ
ﷲ من المصلين الذاکرين ! نعم ھذا أوّل
وقتھا''تم نے نماز کو ياد کيا  ،خدا تم کوصاحبان ذکراور نمازگزاروں ميں قرار دے !ہاں يہ نماز کا اوّل وقت ہے ۔
پھر فرمايا'' :سلوھم أن يکفوا عنا حتی نصل ''ان سے سوال کرو کہ ہم سے دست بردار ہوجائيں تا کہ ہم نماز ادا کرليں۔ يہ سن
کر حصين بن تميم نے کہا '' :انھا ال تقبل! ''تمہاری نماز قبول نہينہے !يہ سنکر حبيب بن مظاہر نے فوراً جواب ديا '' :زعمت
ﷲ صلی ٰ ّ
ان الصالة من آل رسول ٰ ّ
ﷲ عليہ )وآلہ وسلم ( ال تقبل وتقبل منک يا حمار؟''اے گدھے توگمان کرتا ہے کہ آل رسول
خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہيں ہوگی اور تيری نماز قبول ہوجائے گی ؟

واقعہ کربال
ٔ

حبيب بن مظاہر کی شہادت )(١
اسی گيرودار ميں حصين بن تميم تميمی نے حسينی سپاہيوں پر حملہ کرديا۔ادھر سے حبيب بن مظاہر اس کے سامنے آئے
اور اس کے گھوڑے کے چہرے پر تلوار کا ايسا وار کيا کہ وه اچھل پﮍا اور وه گھوڑے سے نيچے گر پﮍا تو اس کے
ساتھيوننے حملہ کرکے اسے نجات دالئی ۔
..............
١۔ آپ کا شمار کوفہ کے ان زعمائے شيعہ ميں ہوتا ہے جنہوں نے امام حسين عليہ السالم کو خط لکھاتھا۔ ) طبری ،ج، ٥ص ( ٣٥٢
آپ نے مسلم بن عقيل کو امام عليہ السالم کے لئے يہ کہہ کر جواب ديا تھا  :قسم ہے اس خدا کی جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ميں
بھی وہی کہتا ہوں جو انھوں نے کہا اور عابس بن شبيب شاکری کی کی طرف اشاره کياتھا ) طبری ،ج ،٥ص  ( ٣٥٥کربال ميں عمر بن
سعد کے پيغام رساں قره بن قيس حنظلی تميمی سے آپ نے کہا تھا  :واے ہو تجھ پر اے قره بن قيس ! تو ظالموں کی طرف کيوں کر
پلٹ رہاہے ،تو اس ذات کی مدد کر جس کے آباء واجداد کی وجہ سے ﷲ نے تجھے اور ہميں دونوں کو کرامت عطا کی ہے۔)طبری،
ج،٥ص  ( ٤١١جب نو محرم کو شام مينسپاه اموی عمر بن سعد کی ساالری ميں امام حسين عليہ السالم پر حملہ آور ہوئی تھی تو
عباس بن علی عليھماالسالم بيس )(٢٠سواروں کے ہمراه ان لوگوں کے پاس گئے جن بيس ميں جناب حبيب بھی تھے۔ حبيب نے اس
ۖ
پيغمبر کو قتل
وقت فرماياتھا  :خدا کی قسم کل قيامت مينوه قوم بہت بری ہوگی جس نے يہ قدم اٹھايا ہے کہ ذريت و عترت واہل بيت
کرديا جو اس شہر ود يار کے بہت عبادت گزار  ،سحر خيزی مينکوشاں اور ﷲ کا بہت ذکر کرنے والے ہيں۔) طبری ،ج  ،٥ص ( ٤٢٢
جب آپ مسلم بن عوسجہ کے زخمی جسم پر آئے اور مسلم نے امام عليہ السالم کی نصرت کی وصيت کی تو آپ نے فرمايا  :رب کعبہ
کی قسم ميں اسے انجام دوں گا ۔)طبری ،ج ،٥ص ( ٤٣٦امام حسين عليہ السالم نے آپ کو بائيں محاذ کا ساالر بنايا تھا ۔) طبری،
ج،٥ص  ( ٤٢٢حصين بن تميم آپ کے قتل پر فخر و مباہات کررہا تھا اور آپ کے سر کو گھوڑے کے سينے سے لٹکا ديا تھا۔ آپ کے
بيٹے قاسم بن حبيب نے قصاص کے طور پر آپ کے قاتل بديل بن صريم تميمی کو قتل کرديا ،يہ دونوں با جميرا کی جنگ ميں مصعب
بن زبير کی فوج ميں تھے ۔

حبيب دليرانہ انداز ميں ميدان کار زار ميں يہ اشعار پﮍھ رہے تھے :
أنا حبيب و أب مظاہر
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فارس ھيجاء وحرب تسعر
أنتم أع ّد ع ّد ة و أکثر
ٔ
و نحن أوفی منکم واصبر
و نحن أعلی حجة وأظھر
تقی منکم و أعذر
حقا ً و أ ٰ
ميں حبيب ہوں اورميرے باپ مظاہر ہيں۔ جب آتش جنگ بر افروختہ ہوتی ہے تو ہم بﮍے بہارد اورمرد ميدان ہيں۔ تم اگر چہ
تعداد ميں بہت زياده ہو ليکن وفاداری ميں ہم تم سے بہت آگے ہيں اور مصيبتوں ميں بہت صابر ہيں ۔ہم حجت و برہان ميں
سربلند ،حق و حقيقت ميں واضح تر اورتقوا کے ميدان ميں تم سے بہت بہترہيں اور ہم نے تم پر حجت تمام کردی۔پھر فرمايا
:
أقسم لو کنا لکم أعداد
أو شطرکم وليتم اکتاداً
يا شرقوم حسباًو آدا
خدا کی قسم اگر ہم تعداد ميں تمہارے برابر ہوتے يا تم سے کچھ کم ہوتے توپھر ديکھتے کہ تمہاری جماعتونکو کتنے
پيچھے کرديتے ،اے حسب ونسب کے اعتبار سے بدترين لوگو!
اس کے بعد آپ نے بﮍا سخت جہاد کيا۔جنگ کے دوران بنی تميم کے ايک شخص بديل بن صريم نے آپ پر حملہ کيا اور
ايک نيزه مار ا جس سے آپ زمين پر گر پﮍے اور چاہا کہ اٹھيں ليکن فوراً حصين بن تميم نے آپ کے سر پرتلوارسے وار
کرديا۔ آپ زمين پر گرپﮍے ،تميمی نيچے اترا اوراس نے آپ کاسر قلم کرديا۔ ) (١و )(٢
..............
١۔ابو مخنف نقل کرتے ہيں کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے ۔
٢۔ جب بديل نے سر کاٹ ليا تو حصين اس سے بوال  :ميں بھی اس کے قتل ميں شريک ہوں۔ بديل بوال  :خدا کی قسم ميرے عالوه کسی
دوسرے نے اسے قتل نہيں کيا ہے تو حصين نے کہا اچھا يہ سر مجھے دے دو تاکہ ميں اسے گھوڑے کی گردن ميں لٹکادوں تاکہ
لوگ اسے ديکھ ليں اور جان ليں کہ ميں بھی اس کے قتل مينشريک ہوں  .پھر تم اسے لے کر عبيدﷲ بن زياد کے پاس چلے جانا۔ وه
جو تمہيں اس کے قتل پر عطايا اور بخشش سے نوازے گا مجھے اس کی کوئی حاجت نہيں ہے ليکن بديل نے اس سے انکار کيا تو
پھر ان کی قوم نے اس مسئلہ مينان دونوں کے درميان صلح کرائی جس کے نتيجے ميں اس نے حبيب بن مظاہر کا سر حصين بن تميم
کو سونپ ديا اور حصين
اپنے گھوڑے کی گردن ميں جناب حبيب کا سر لٹکائے پوری فوج مينچکر لگانے لگا پھر اس کے بعد يہ سر بديل کو لوٹا ديا  .جب يہ
لوگ کوفہ لوٹے تو بديل نے اپنے گھوڑے کے سينے سے حبيب کے سرکو لٹکا ديا اوراسی حال مينابن زياد کے محل ميں حضوری دی
۔
قاسم بن حبيب جوابھی جوان تھے انہوں نے يہ منظر ديکھا تواس سوار کے ساتھ ساتھ ہوگئے اوراسے کسی طرح نہيں چھوڑرہے
تھے تو بديل مشکوک ہوگيااور بوال  :اے بچے تجھے کيا ہوگيا ہے کہ ميرا پيچھا پکﮍے ہے ؟ قاسم نے کہا  :يہ سر جو تمہارے ساتھ
ہے يہ ميرے بابا کا سر ہے۔ کيا تم مجھ کو عطا کروگے تاکہ ميناسے دفن کردوں ؟ بديل :اے بچے امير اس سے راضی نہ ہوگا کہ يہ
سر دفن کيا جائے۔ مينتو يہ چاہتا ہونکہ ان کے قتل پر امير مجھے اس کی اچھی پاداش دے۔اس نوجوان بچے نے جواب ديا  :ليکن خدا
اس پر تمہيں بہت برا عذاب دے گا ،خدا کی قسم تم نے اپنی قوم کے بہترين شخص کو قتل کرديا اور پھر وه بچہ رونے لگا ۔ يہ واقعہ
گزر گيا اور روزگار اسی طرح گزرتے رہے يہاں تک کہ جب مصعب بن زبير نے'' با جميرا'' ميں جنگ شروع کی تو قاسم بن حبيب
بھی اس کے لشکر مينداخل ہوگئے تو وہاں آپ نے اپنے باپ کے قاتل کو ايک خيمے ميں ديکھا۔ جب سورج بالکل نصف النہار پر تھا
آپ اس کے خيمے مينداخل ہوئے وه سورہا تھا تو آپ نے تلوار سے اس پر وارکر کے اس کو قتل کرديا۔ ) طبری ،ج،٥ص( ٤٤٠

جب حبيب بن مظاہر شہيد ہوگئے تو حسين عليہ السالم کے دل پربﮍا دھکا لگا؛ آپ نے فرمايا '' :أحتسب نفس وحماة أصحاب''
خود کو اور اپنی حمايت کرنے والے اصحاب کے حساب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور وہيں ذخيره قرار ديتاہوں ۔
حر بن يزيد رياحی کی شہادت
پھر حر رجز پﮍھتے ہوئے سامنے آئے
ان أنا الحر ومأ وی الضيف
أضرب ف أعراضھم با لسيف
منی والخيف
عن خير من ح ّل ٰ
أضربھم وال أ ٰ
ری من حيف
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جان لو کہ ميں حر ہوناور مہمانوں کو پناه دينے واال ہوں ،ميں اس مہمان کی آبرو کی حفاظت کے لئے تلوار سے وار کروں
گا ،يہ وه ہيں جوحل و منی و خيف سے بہتر ہيں ،ميں ان لوگوں پر حملہ کروں گااور اسے ذره برابر بے عدالتی نہيں
سمجھتا۔آپ يہ اشعار بھی پﮍھ رہے تھے :
آليت ال أقتل حتی أقتال
ولن أصاب اليوم اال مقبالً
أضربھم با لسيف ضربا ً مقصال
ال ناکال عنھم وال مھلّال
ميں قسم کھاتا ہوں کہ ميں اس وقت تک نہيں قتل ہوں گا جب تک کہ دشمنونکو قتل نہ کرلوں اور آج کوئی زخم مجھے نہيں
لگے گا مگر يہ کہ سامنے سے ،ميں ان لوگوں پر تلوار کا بﮍا زبردست وار کروں گا جس کا کام فقط کاٹنا ہوگا نہ تو ميں اس
سے باز آؤں گا نہ پيچھے ہٹوں گا اورنہ مہلت دوں گا ۔
حر کا دالورانہ جہاد اپنے اوج و شباب پر تھا کہ زہير بن قين بھی ميدان کارزار ميں اتر آئے اور دونوں نے مل کر گھمسان
کی جنگ کی۔ جب ان ميں سے ايک قلب لشکر پر حملہ کرتا اور وه دشمنوں کے نرغے ميں گھر جاتا تو دوسرا شعلہ جنگ
کو برافروختہ کرکے دشمنوں پر عرصہ حيات تنگ کرديتا يہاں تک کہ اپنے ساتھی کو نجات دالديتا ۔ يہ سلسلہ کچھ دير تک
جاری رہا اور جنگ کا بازارگرم رہا کہ يکايک پيدلوں کی فوج ميں سے ايک نے حر بن يزيد پر سخت حملہ کرديا جس کے
نتيجے ميں آپ کی شہادت واقع ہوگئی۔ ) آپ پر خدا کادرود و سالم ہو! (
نماز ظہر
پھر امام حسين عليہ السالم نے ان لوگوں کے ہمراه نماز خوف ادا کی )(١درحاليکہ سعيد بن عبدﷲ حنفی پيش قدم ہوکر امام
عليہ السالم کے آگے آگئے ليکن دشمنوں نے آپ کو تير کے نشانے پر لے ليا اور ہر دائيں بائيں سے تير آنے لگے۔ تيروں کا
يہ مينہ مسلسل برستا رہا يہاں تک کہ آپ زمين پر گر کر شہيد ہوگئے۔ ) رحمة ﷲ عليہ (
زہير بن قين کی شہادت
سعيد بن عبدﷲ حنفی کی شہادت کے بعد زہير ميدان مينآئے ۔آپ نکلتے وقت امام حسين کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے
تھے :
..............
١۔ شايد يہ نماز قصر ہو نہ کہ نماز خوف  ،شيخ مفيد نے اپنی روايت مينفقط نماز کا تذکره کيا۔) ارشاد ،ص  ، ٢٣٨تذکره  ،ص (٢ ٥٢

أقدم ھديت ھاديا ً مھديا ً
ےا
فا ليوم تلقی جدک النب ّ
ےا ً
وحسنا و المرتضی عل ّ
وذا الجناحين الفتی الکميا
واسد ٰ ّ
ﷲ الشھيد الحيا
اے راہبر ہدايت اورہادی برحق آگے بﮍھيئے آج آپ اپنے جد نبی  ،بھائی حسن  ،اور بابا علی مرتضی سے مالقات کريں
گے۔آج آپ کی مالقات جعفر طيار سے ہوگی جنہيں دو پر د يئے گئے ہيں اور شير خدا و شہيد زنده حمزه کا ديدار ہوگا ۔
پھر آپ نے بﮍا سخت جہاد کيا وقت جہاد آپ يہی کہے رہے تھے :
أنا زھير وأنا بن القين
أذودھم با لسيف عن حسين)(١
ميں زہير ہوں ،ميں قين کا فرزند ہوں ،ميں تلوار سے ان کے مقابلہ ميں حسين کا دفاع کروں گا؛ ناگہاں کثير بن عبدﷲ شعبی
اور مھاجر بن اوس نے مل کر ايک سخت حملہ ميں آپ کو شہيد کر ڈاال۔ ) رحمة ﷲ عليہ (
نافع بن ہالل جملی کی شہادت )(٢
آپ نے اپنے ہر تير پر اپنا نام لکھ ليا تھا اور نام لکھے تير کو پھينکا کرتے تھے اور يہ کہا کرتے تھے'' :أناا لجملی'' ميں
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جملی ہوں'' أ
ناعلی دين علی'' ميں علی عليہ السالم کے دين پر قائم ہوں۔عمربن سعد کے لشکر ميں زخميوں کو چھوڑ کر آپ
ٰ
نے  ١٢لوگوں کو قتل کيا ليکن پھر آپ خود مجروح ہوگئے اور آپ کے دونوں
..............
١۔ سبط بن جوزی نے اس کی روايت کی ہے۔) تذکره ،ص  ،٢٥٣طبع نجف (
٢۔آپ وہی ہيں جس نے کوفہ کے راستہ ميں اپنا گھوڑا طرماح بن عدی کے ہاتھوں امام عليہ السالم کے پاس روانہ کيا تھا۔) ج  ،٥ص
 ( ٤٠٥جب امام اور اصحاب امام عليہ السالم پر پياس کی شدت ہوئی تو امام نے عباس بن علی عليہما السالم کو باليا اورآ پ کو ٣٠
سواروں اور  ٢٠پيدلوں کے ہمراه روانہ کيا ،ان کے آگے نافع بن ہالل موجود تھے تو عمر وبن حجاج نے آپ کو مرحبا کہتے ہوئے
کہا  :پانی پی لو ،تمہينپانی پينا مبارک ہو تو آپ نے کہا نہيں ،خدا کی قسم ميں اس ميں سے ايک قطره بھی نہيں پی سکتا جب کہ
حسين ابھی پياسے ہيں۔ ) طبر،ی ج ،٥ص  (٤١٢اور جب علی بن قرظہ  ،عمر بن قرظہ کا بھائی حسين عليہ السالم پر حملہ آور ہوا تو
نافع بن ہالل مرادی نے اس پر اعتراض کيا اور اس کو ايک ايسا نيزه مارا کہ وه وہيں ڈھير ہوگيا ۔

بازوٹوٹ گئے تو آپ کو شمر بن ذی الجوشن اپنے ساتھيوں کے ہمراه اسير کرتے ہوئے کھينچتا ہوا عمربن سعد کے پاس لے
کر آيا جب کہ آپ کی ڈاڑھی سے خون جاری تھا۔ عمر بن سعد نے آپ سے کہا  :وائے ہو تجھ پر اے نافع ! کس چيز نے
تمہيں برانگيختہ کيا کہ تم اپنے ساتھ ايسا سلوک کرلو تو نافع بن ہالل جملی نے جواب ديا  :ميرے رب کو معلوم ہے کہ ميرا
اراده کيا ہے ،خدا کی قسم ميں نے تمہارے ١٢لوگوں کو قتل کيا ہے ،يہ ميرے ہاتھوں مجروح اور زخمی ہونے والوں کے
عالوه کی تعداد ہے۔ميں اس کوشش پر اپنی مالمت نہيں کرتا ۔اگر ميرے بازواور ميری کالئی سالمت رہتی تو تم لوگ
مجھے اسير نہيں کرپاتے ۔
شمرنے عمر سعد سے کہا  :ﷲ آپ کو صحيح و سالم رکھے ،اسے قتل کرديجئے ۔
عمربن سعدنے کہا  :اگر تم چاہتے ہو تو قتل کردو ،پس شمرنے فوراً نيام سے تلوار نکال لی۔
نافع نے اس سے کہا  :خدا کی قسم اگر تو مسلمان ہوتا تو تيرے اوپر يہ بﮍا سخت ہوتا کہ تو خدا سے اس حال ميں مالقات
کرے کہ ہمارا خون تيری گردن پرہو۔خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری شہادت اپنی بدترين مخلوق کے ہاتھوں قرار دی۔ يہ
سن کر شمر نے آپ کو فوراً قتل کرديا۔) آپ پر خدا کا درود و سالم ہو (

واقعہ کربال
ٔ

غفاری برادران
جب اصحاب امام حسين عليہ السالم نے ديکھا کہ وه اس بات پر قادر نہيں ہينکہ آپ کی حفاظت کر سکيں تو ان لوگوں نے
آپ کے قدموں ميں جان دينے کا عمل شروع کرديا اور ايک دوسرے سے آگے بﮍھنے لگے۔اسی شہادت کے ميدان ميں
سبقت کے لئے عزره غفاری کے دو فرزند عبدﷲ اور عبدالرحمن آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کيا:
ّٰ
''يا أ
باعبدﷲ! عليک السالم ،حازنا العد ّو اليک ،فا حببنا أن نُقتل بين يديک و ندفع عنک'' اے ابو عبدﷲ! آپ پر سالم ہو ،دشمن
کی فوج نے آپ کو اپنے گھيرے ميں لے ليا اور ہم سب اس کے نرغے ميں ہيں ل ٰہذا ہم يہ چاہتے ہيں کہ آپ کے سامنے ان
سے جنگ کريں تاکہ آپ کی حفاظت کر سکيں اور آپ کا دفاع کريں۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا'' :مرحبا ً بکما ادنوامنی'' تم دونونقابل قدر ہو ،ميرے نزديک آؤ تو وه دونوں امام عليہ السالم
کے قريب آئے اور اس کے بعد ميدان جنگ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ان ميں سے ايک يہ کہہ رہا تھا :
قد علمت حقا بنو غفار
وخندف بعد بنی نزار
لنضر ّ
بن معشر الفجار
بکل عضب صارم بتّار
يا قوم ذودوا عن بن ا ٔ
الحرار
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بالمشرف والقناالخطّار
بنی غفار بخوبی جانتے ہيں ،نيز نسل خندف اور خاندان نزار آگاه ہوجائيں کہ ہم گروه فجار کو شمشير براں سے ضرور
ماريں گے۔ اے لوگو! فرزندان حريت وآزادی کی حمايت ميں اپنے نيزوں اور شمشيروں سے دفا ع کرو۔
ا س کے بعد ان دونوں نے شديد جنگ کی يہاں تک کہ شھيد ہوگئے ۔)ان پرﷲ کی رحمت ہو(
قبيلہ جابری کے دو جوان
قبيلہ جابری کے دوجوان حارث بن سُريع اور مالک بن عبد بن سريع جو ايک دوسرے کے چچا زاد اورمادری
اس کے بعد ٔ
بھائی تھے امام حسين عليہ السالم کے پاس آئے اور آپ سے نزديک تر ہوئے در حاليکہ وه گريہ کر رہے تھے ۔امام حسين
عليہ السالم نے فرمايا'' :أی ابن اخ مايبکيکما ؟ ٰ ّ
فوﷲ أ ّن الٔرجوأن تکونا قرير عين عن ساعة '' اے جان برادر! کس چيزنے تم
دونوں کو رالديا؟ ميں اميد کرتا ہوں کہ تھوڑی ہی دير مينتمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی ۔
ان دونوں نے جواب ديا  :خدا ہم کو آپ پر نثار کرے! نہيں خدا کی قسم ہم لوگ اپنے آپ پر آنسو نہيں بہارہے ہيں ۔ ہم لوگ
تو آپ پر گريہ کناں ہيں کہ آپ چاروں طرف سے گھير لئے گئے ہيں اور ہمارے پاس آپ کی حفاظت کے لئے کوئی قدرت
نہيں ہے۔يہ سن کر امام حسين عليہ السالم نے فرمايا '' :فجزاکم ٰ ّ
اﷲ يا ابن اخ بوجدکما من ذالک و مواساتکما ايا بأنفسکما أحسن
جزاء المتقين '' اے جان برادر !خدا تم دونوں کو ميرے ساتھ اس مواسات کی بہترين جزادے ،ايسی جزا و پاداش جو متقين
ٰ
تقوی افراد کو ديتا ہے ۔
اور صاحب
پھر يہ جابری جوان امام حسين عليہ السالم کے پاس آئے اور آپ کی طرف ملتفت ہوکر عرض کيا '' :السالم عليک يا بن
رسول ٰ ّ
ﷲ''اے فرزند رسول خدا آپ پر سالم ہو! امام عليہ السالم نے جواب ديا'' :عليکماالسالم ورحمة ٰ ّ
ﷲ وبرکاتہ'' اس کے
بعد ان دونوں نے جم کرجہاد کيا يہاں تک کہ شہيد ہوگئے۔) ان دونوں پر خدا کی رحمت ہو(
حنظلہ بن اسعد شبامی کی شہادت
ْ
ےاقَوْ ِم
اس کے بعد حنظلہ بن اسعد شبامی آئے اور امام حسين عليہ السالم کے سامنے کھﮍے ہو کر با آواز بلند کہنے لگےَ '':
ےنَ ِم ْن بَ ْع ِد ِھ ْم َو َما ّ
َ
ےا قوْ ِم
ح َوعَا ٍد َو ثَ ُموْ َد َوالﱠ ِذ ْ
اِنﱢ ْی اَخَاْفُ َعلَ ْ
ب ِم ْث َل د َْا ِ
ےوْ ِم ْاالَحْ ز َْا ِ
ﷲُ ُ
ے ِريد ُْ◌ ظُ ْلما ً لِ ْل ِعبَا ِد َو َ
ے ُک ْم ِم ْث َل َ
ب قَوْ ِم نُوْ ٍ
ٰ
ْ
ےضْ لِ ِل ّ
ےنَ َمالَ ُک ْم ِمنَ ّ
ﷲُ فَ َمالَہ ِم ْن ھَاد ٍ ) (١يا قوم ال تقتلوا
اِنﱢی اَخَافُ َعلَ ْ
ےوْ َم تُ َولّوْ نَ ُم ْد ِب ِر ْ
ﷲِ ِم ْن ع ِ
َاص ِم َو َم ْن ُ
ے ُک ْم َ
ےوْ َم التﱠنَا ِد َ
ٰ
ْ
ّ
ْ
ب َم ِن افتَ َری''ٰ )(٢
حسينا فيسحتکم ﷲ بعذاب َوقَ ْد خَا َ
اے ميری قوم کے لوگو! مجھے تمہاری نسبت اس دن کا انديشہ ہے جو بہت سی قوموں کو نصيب ہوا۔) کہيں تمہارا بھی ايسا
ہی حال نہ ہو ( جيسا نوح ،عاد ،ثمود اور ان کے بعد آنے والی قوموں کا حال ہوا ،اور خدا تو اپنے بندوں پر ظلم نہيں کرتا ،
اے ميری قوم مجھے تمہاری نسبت قيامت کے دن کا انديشہ ہے جس دن تم پيٹھ پھير کر )جہنم کی طرف( چل کھﮍے ہوگے
تو خدا ) کے عذاب ( سے تم کو کوئی بچانے واال نہ ہوگا اور جسے خدا گمراہی ميں چھوڑ دے اس کا کوئی رو براه کرنے
واال نہيں ۔اے قوم حسين کو قتل نہ کروورنہ خدا تم پرعذاب نازل کرے گا اور ياد رکھو جس نے افترا پردازی کی وه نامراد
رہا ۔
حنظلہ کے اس قرآنی سخن کے بعد امام حسين عليہ السالم نے آپ سے فرمايا  '':يا بن اسعد ! رحمک ٰ ّ
ﷲ ! انھم قد استوجبو ا
العذاب حيث رد وا عليک ما دعوتھم اليہ من الحق ونھضوا اليک ليستبيحوک و أصحابک فکيف بھم االٔن وقد قتلوا أخوانک
..............
 ١۔سوره غافر  ٣١و ٣٢
٢۔ سوره طہ ٦١

الصالحين '' اے فرزنداسعد!خدا تم پر رحمت نازل کرے ان گمراہوں نے جب سے تمہاری دعوت حق کو ٹھکراديا
اورتمہارے ساتھيونکی خونريزی کی اسی وقت سے در د ناک عذاب کے مستحق ہوگئے ۔ذراتصور کرو کہ اب ان کا حال
کياہوگا جب کہ ان لوگوں نے تمہارے نيک اورصالح بھائيونکو قتل کردياہے!
ابن سعد نے کہاآپ نے سچ فر مايا،ميں آپ پر نثار ہو جاؤں،آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہيں اور اس کے زياده حقدارہيں
۔کيامينآخرت کی طرف نہ جاؤناور اپنے بھائيونسے ملحق نہ ہوجاؤں ؟
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا'':رح الی خير من الدنيا ومافيھا والی ملک اليبلی''  .کيوننہيں،جاؤ اس چيز کی طرف جو
دنيااور اس کی سار ی چيزونسے بہتر ہے اوراس مملکت کی طرف روانہ ہوجاؤ جوکبھی فنا ہونے والی نہيں ہے ۔
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يااباعبدﷲ ،صلی ّ
ّ
ﷲ عليک وعلی أھل بيتک وعرف بينناو بينک '' سالم ہوآپ پر اے ابو
ابن اسعد نے کہا'':السالم عليک
عبدﷲ،آپ پر اور آپ کے اہل بيت پر خدا کا درود و سالم ہو نيزوه ہمارے اور آپ کے درميان آشنائی قائم فرمائے ۔
امام حسين عليہ السالم نے فرمايا  :آمين آمين ۔
اس کے بعد حنظلہ شبامی ميدان قتال ميں آئے اور خوب جہاد کيا يہاں تک کہ شہيد ہو گئے ۔) رحمة ﷲ عليہ(
عا بس بن ابی شبيب شاکری اور ان کے غالم شوذب کی شہادت )(١
اس کے بعد عابس بن ابی شبيب شاکری آئے ،ان کے ہمراه ان کے باپ شاکر کے غالم شوذب بھی تھے۔آپ نے اس سے
پوچھا '' :يا شوذب ! مافی نفسک أن تصنع؟'' اے شوذب تيرے دل مينکيا ہے ؟ تو کيا کرنا چاہتا ہے ؟ اس نے کہا  :ميرا اراده
تو يہی ہے کہ آپ کے ہمراه رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم کے نواسہ کی خدمت ميں جنگ کروں يہاں تک کہ قتل
ہوجاؤں ۔
..............
١۔ يہ وہی عابس ہيں جو کوفہ ميں جناب مسلم بن عقيل کے زبانی امام حسين عليہ السالم کا خط پﮍھنے کے بعد اٹھے تھے اور حمد و
ثنائے ٰالہی کے بعد کہا تھا  :اما بعد  ،ميں آپ کو تما م لوگوں کے بارے ميں کوئی خبر نہيں دے رہا ہوں ،نہ ہی يہ جانتا ہوں کہ ان کے
عابس نے کہا  :تم سے يہی توقع تھی ،اب اگر تم جنگ سے منصرف نہيں ہونا چاہتے ہوتو تم آگے بﮍھ کر ابوعبدﷲ کے سامنے جاؤ
تاکہ وه تمہيں اپنے ديگر اصحاب کی طرح ديکھيں اورتمہارا حساب ان کی طرح خدا کے حوالے کرديں اور ميں بھی تمہيں خدا اور ان
کے حساب ميں ڈال دوں کيونکہ اگر اس وقت ميرے پاس کوئی اور ہو تاجو تم سے زياده مجھ سے قريب ہوتا تو مجھے اس بات کی
خوشی ہوتی کہ ميں اپنے سامنے اسے ميدان جنگ ميں بھيجوں تاکہ وه ميرے حساب ميں آئے؛ کيونکہ آج کادن اسی کاسزاوار ہے کہ
ہم اپنی پوری قدرت سے اجرو پاداش طلب کريناس لئے کہ آج کے بعد کوئی عمل نہيں ہے ،بس حساب ہی حساب ہے ۔
دلوں ميں کيا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے آپ کو دھوکہ ميں رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ميں وه کہہ رہا ہوں جو ميرے دل ميں
ہے۔ خدا کی قسم جب آپ دعوت ديں گے اور بالئيں گے تو ميں اس کو اجابت کروں گااور لبيک کہوں گا اور آپ کے ہمراه آپ کے
دشمنوں سے لﮍوں گا اور آپ کے دفاع مينانھيں اپنی تلوار سے ماروں گا يہاں تک کہ ميں خدا سے مالقات کرلوں اور اس کے عوض
ميں ميرا کوئی اراده نہيں ہے مگر وه کہ جو ﷲ کے پاس ہے۔اس پر حبيب بن مظاہر نے کہا تھا  :ﷲ تم پر رحمت نازل کرے تمہارے
دل ميں جو تھا اسے مختصر لفظوں ميں تم نے ادا کرديا۔ ) .طبری ،ج،٥ص ( ٣٥٥جب مسلم بن عقيل ہانی بن عروه کے گھر منتقل
ہوئے اور  ١٨ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بيعت کی تو مسلم نے امام حسين عليہ السالم کوخط لکھ کر عابس بن ابی شبيب شاکری
کے ہاتھوں روانہ کيا تھا کہ آپ جلد آجائيں۔) طبری ،ج،٥ص(٣٧٥

يہ سن کر شوذب آگے بﮍھے اورامام حسين عليہ السالم کو سالم کيا پھر ميدان مينآئے اور خوب جہاد کيا يہاں تک کہ شہيد
ہوگئے ۔) ان پرخدا کی رحمت ہو(
باعبدﷲ ! أما ٰ ّ
ّٰ
پھر عابس بن ابی شبيب شاکری نے کہا  '':ياأ
وﷲ ما ٔامسی علی وجہ االٔرض قريب وال بعيد أعزع ّل وأحب ال ّی
ّٰ
ّٰ
منک ولو قدرت علی أن أدفع عنک الضيم والقتل بشیء أعز ع ّل من نفس و دم لعملتہ ،السالم عليک ياأ
اشھدﷲ انی علی
باعبدﷲ
ھديک و ھد أبيک''
اے ابو عبدﷲ ! خدا کی قسم روئے زمين پر کوئی نزديکی اور دوری رشتہ دار آپ سے زياده مجھے عزيز و محبوب نہيں
ہے۔ اگر ميناس پر قادر ہوتا کہ اس ظلم و دباؤ اور قتل کو کسی ايسی چيز کے ذريعے آپ سے
دور کرسکوں جو ميری جان اور ميرے خون سے بھی عزيز تر ہوتو ميں اسے ضرور انجام ديتا  ،اے ابوعبد ﷲ! آپ پر
سالم ہو ميں خدا کو گواه بناتا ہوں کہ ميں آپ کے اور آپ کے بابا کے صحيح راستے پرگامزن ہوں ۔
پھرنيام سے تلوار نکال کر دشمنونکی طرف چلے اور اس سے اپنی پيشانی پرايک ضرب لگائی۔) (١ربيع بن تميم ہمدانی کا
بيان ہے :ميں نے جب انھينآتے ديکھا تو پہچان ليااور ميں نے لوگوں سے کہا '' :أيھاالناس !'' يہ شيروں کاشير ہے ،يہ فرزند
ابوشبيب شاکری ہے ،اس کے سامنے تم مينسے کوئی نہ نکلے ۔
عابس نے ندا ديناشروع کيا  :کوئی مرد ہے جو ايک مرد کے مقابلے ميں آئے ؟ ليکن کوئی سامنے نہيں آيا ۔عمر بن سعد نے
بوکھال کرکہا  :اس پر سنگباری کردو ،پس ہر طرف سے آپ پر پتھر پھينکا جانے لگا ۔ جب آپ نے يہ منظر ديکھا تو اپنی
زره اور خود اتار کر پھينک ديا اور دشمنوں پر ٹوٹ پﮍے۔خدا کی قسم ميں نے خود ديکھا کہ آپ نے اموی سپاه کی فوج ميں
سے دوسو سے زياده لوگوں کو تہہ تيغ کيا۔ليکن اس کے بعد سارا لشکرچاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پﮍا اورآپ درجہ
شہادت پر فائز ہوگئے۔ )(٢و)(٣
..............
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١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے نمير بن وعلہ نے بنی ہمدان کے اس شخص سے يہ روايت نقل کی ہے جو اس روز وه وہاں
موجود تھا۔) طبری ،ج،٥ص ( ٤٤٤
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے محمد بن قيس نے يہ روايت نقل کی ہے) طبری ،ج،٥ص (٤٤١
٣۔ ميں نے ديکھا کہ آپ کاسر چندلوگوں کے ہاتھوں ادھر ادھر ہورہا ہے اور ہرايک کہہ رہا ہے اسے ميں نے قتل کيا تو وہاں عمر بن
سعد آيااور بوال  :لﮍائی مت کرواسے کسی ايک نيزه نے قتل نہيں کيا ہے يہ سن کر سب وہاں سے ايک دوسرے سے جدا ہوگئے ۔

يزيد بن زياد ابو شعثاء کندی کی شہادت
يزيد بن زياد مھاصر جنہيں ابو شعثاء کندی کہاجاتا ہے ،عمربن سعد کے ہمراه امام حسين عليہ السالم سے جنگ کرنے آئے
تھے ليکن جب امام عليہ السالم کی ساری شرطينرد کردی گئيں تو امام حسين کی طرف چلے آئے اور اس کے بعد دشمنوں
سے خوب جنگ کی۔ اس دن آپ کا رجز يہ تھا:
أنا يزيد وأب مھاصر
أشجع من ليث بغيل خادر
يا رب ان للحسين ناصر
وال بن سعد تارک وھاجر )(١
ميں يزيد ہوں اور ميرے باپ ابو مھاصر تھے ،مينشير بيشہ سے زياده شجاع ہوں ،پروردگارا ميں حسين عليہ السالم کا ناصر
ومدد گا ر اور ابن سعد کو ترک کردينے واال اور اس سے دوری اختيار کرنے واال ہوں۔آپ بﮍے ماہر تير انداز تھے۔مام
حسين عليہ السالم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹيک کر دشمن کی طرف سو تير چالئے جس ميں سے فقط پانچ تيروں نے
خطاکی تھی۔ جب بھی آپ تيرچالتے تھے فرماياکرتے تھے  '':أنا بن بھدلة  ،فرسان العرجلة''مينخاندان بھدلہ کا فرزند
اورعرجلہ کا يکہ تاز ہوں اور امام حسين عليہ السالم فرمارہے تھےٰ '':
اللّھم سدد رميتہ واجعل ثوابہ الجنة'' خدا يا!اس کے تير
کو نشانہ تک راہنمائی کر اور اس کا ثواب جنت قراردے ،پھرآپ نے بﮍا زبردست جہاد کيا يہانتک کہ شہيد ہوگئے ۔)
رحمةﷲ عليہ (
چار دوسرے اصحاب کی شہادت
وه چارافرادجو طرماح بن عدی کے ہمراه امام حسين عليہ السالم کے پاس آئے تھے اور وه جابر بن حارث سليمانی  ،مجمع
بن عبدﷲ عايذی(٢) ،عمر بن خالد صيداوی اور عمر بن خالد کے غالم سعد ہيں،
..............
١۔ يہ فضيل بن خديج کندی کی روايت ہے۔ شايد راوی نے پسر سعد کو چھوڑنے اور اس سے دوری اختيار کرنے اور امام حسين عليہ
السالم کی مددو نصرت کرنے کی بات اسی شعر سے حاصل کی ہے در حاليکہ اس سے پہلے عبدالرحمن بن جندب کی روايت عقبہ بن
سمعان کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ ابن زياد کا خط لے کر کربال ميں جب حر کے پاس مالک بن نسير بدی کندی آيا تھا تو اس
سے يزيد بن زياد نے کہا تھا  :تيری ماں تيرے غم ميں بيٹھے تو کيا لے کر آيا ہے ؟ اس نے کہا  :ميں کچھ لے کر نہينآيا ،ميں نے
اپنے پيشوا کی اطاعت اور اپنی بيعت سے وفاداری کی ہے تو ابو شعشاء نے اس سے کہاتھا  :تو نے اپنے رب کی نافرمانی اور اپنی
ہالکت ميں اپنے پيشوا کی پيروی کی ہے ،تو نے ننگ و عار اور جہنم کو کسب کيا ہے ،خدا وند عالم فرماتا ہے '':وجعلنا ھم أئمة
يدعون الی النار و يوم القيامة الينصرون''اور اس نار کی طرف دعوت دينے واال تيرا پيشوا ہے۔ )طبری ،ج،٥ص  ( ٤٠٨يہ روايت
داللت کرتی ہے کہ کربال پہنچنے سے پہلے آپ امام حسين عليہ السالم کے ساتھ تھے بلکہ حرسے مالقات سے پہلے موجود تھے
۔تعجب ہے کہ طبری اور ابو مخنف اس حقيقت کی طرف متوجہ نہيں ہوئے ۔
٢۔ يہ وہی ہينجنہوں نے امام حسين عليہ السالم سے کہا تھا  :اشراف کوفہ کے تھيلے رشوت سے بھر چکے ہيں،ان کی محبت کو اپنی
طرف مائل کرليا گيا ہے اور انکی خير خواہی کو اپنے لئے خالص کرليا گيا ہے ۔يہ ايک گروه کا حال ہے اور اب رہے دوسرے گروه
کے لوگ توان کے دل آپ کی طرف مائل ہيں ليکن ان کی تلواريں کل آپ کی سمت کھنچی ہوں گی ۔

ان لوگوں نے آگے بﮍھ کر اپنی تلواروں سے شديد حملہ کيا اور جب وه دشمن کی فوج ميں اندر تک وارد ہوگئے تو سپاه
اموی نے انھيں چاروں طرف سے گھير ليا اور ان کو اپنے محاصره ميں لے کر اصحاب حسينی سے ان کارابطہ منقطع
کرديا ۔ايسی صورت ميں عباس بن علی ) عليھما السالم ( نے دشمنونپر حملہ کيااور انھيں دشمنوں کی چنگل سے نکال ليا۔ ان
چار جوان مردوں نے اپنی تلوار سے پھر زبردست حملہ کيا اور خوب خوب جہاد کيا يہاں تک کہ چاروں ايک ہی جگہ پر
شہيد ہوگئے ۔)(١
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سويد خثعمی و بشر حضر می
يہ دونوں اصحاب حسينی کی دو آخری نشانياں ہيں جنہيں سويد بن عمرو بن ابی المطاع خثعمی ) (٢اور بشر بن عمرو
حضرمی کہا جاتا ہے پہلے بشر سامنے آئے اور ميدان قتال مينجاکر داد شجاعت لی اور شہيد ہوگئے )رحمة ﷲ عليہ (پھر
سويد ميدان کارزار ميں آئے اور خوب جہاد کيا يہاں تک کہ کمزور ہو کر زمين پر گر پﮍے۔ )(٣آپ اسی طرح شہيدوں کے
درميان کمزور وناتواں پﮍے رہے اور آپ کو مرده سمجھ کر آپ کی تلوار اتار لی گئی ليکن جب امام حسين عليہ السالم شہيد
کر دئے گئے تو دشمنوں کی آواز آپ کے کانوں ميں آئی کہ وه کہہ رہے ہيں  '':قتل الحسين'' حسين مارڈالے گئے تو آ پ کو
غشی سے افاقہ ہوا آپ کے پاس چھری تھی۔آپ کچھ دير تک اسی چھری سے لﮍتے رہے يہاں تک کہ زيد بن رقاد جنبی )(٤
اور عروه بن بطار تغلبی نے آپ کو شہيد کرديا ،آپ سپاه حسينی کے آخری شہيد ہيں۔ ) (٥و )(٦
..............
١۔ابو مخنف نے بيان کيا ہے کہ مجھ سے فضيل بن خديج کندی نے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص (٤٤٥
٢۔ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے زہير بن عبدالرحمن بن زہير خثعمی نے يہ روايت بيان کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص (٤٤٦
٣۔ ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے عبدﷲ بن عاصم نے ضحاک بن عبدﷲ مشرقی کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔)  .طبری
،ج  ، ٥ص (٤٤٤
٤۔ يہ شخص حضرت عباس بن علی عليہماالسالم کا قاتل ہے۔ )طبری ،ج، ٥ص  (٤٦٨اسی نے عبدﷲ بن مسلم بن عقيل پر تير چاليا
تھا اور کہا کرتاتھا ميں نے ان ميں کے ايک جوان پر تير چالياہے اور اس نے تير سے بچنے کے لئے اپنی ہتھيلی کو اپنی پيشانی پر
رکھا تو ميں نے اس پر ايسا تير چاليا کہ اس کی ہتھيلی اس کی پيشانی سے چپک گئی اور اپنی ہتھيلی کو اپنی پيشانی سے جدا نہ
کرسکا ؛ پھر
اس نے اس نوجوان پر ايک تير چالکر اسے شہيد کر ديا ۔وه کہتا ہے  :ميں جب اس کے پاس آيا تو وه مر چکا تھا لہذاميں اس تير کو
مسلسل حرکت ديتا رہا تاکہ اسے اس کی پيشانی سے کھينچ لوں ليکن تير کی نوک کچھ اس طرح اس کی پيشانی ميں پيوست ہوچکی
تھی کہ ميں اسے نہيں کھينچ پايا۔ روزگار اسی طرح گزر تے رہے اور مختار کی حکومت کازمانہ آگيا تو مختار نے عبدﷲ بن کامل
شاکری کو اس شخص کی طرف روانہ کيا ۔عبدﷲ بن کامل اس کے دروازے پر آئے اور اسے گھير ليا اور لوگوں کی وہاں بھيﮍ لگ
گئی۔يہ اپنی تلوار سونت کر باہر نکال تو ابن کامل نے کہا  :اس پر تير چالؤ اور اسے پتھر مارو ،تمام لوگوں نے ايسا ہی کيا يہاں تک
کہ وه گر گيا پھر ابن کامل نے آگ منگوائی اور اسے اس آگ ميں جالديا درحاليکہ وه زنده تھا اور اس کی روح نہيننکلی تھی۔)طبری
،ج ،٦ص (٦٤يہ شخص قبيلہ جنب سے متعلق تھا )ج ، ٦ص  ( ٦٤طبری کے عالوه دوسرے لوگوں نے جہنی حنفی ذکر کيا ہے ۔
٥۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے زہير بن عبدالرحمن خثعمی نے يہ روايت بيان کی ہے۔) طبری  ،ج،٥ص (٤٥٣
٦۔ ابومخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے عبدﷲ بن عاصم نے ضحاک بن عبدﷲ مشرقی کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ وه کہتا ہے  :ميں
نے جب ديکھا کہ اصحاب حسين عليہ السالم شھيد ہوچکے ہيں اور اب خاندان رسالت کی نوبت ہے اور آپ کے ہمراه اصحاب ميں سويد
بن عمر وبن ابی مطاع خثعمی اور بشر بن عمرو حضرمی کے عالوه کوئی نہيں بچا ہے تو ميں اپنے گھوڑے کو لے کر آيا اور چونکہ
دشمن ہمارے گھوڑوں کو پے کررہے تھے لہٰ ذا ہم نے اپنے ساتھيوں کے خيموں کے درميان اسے داخل کرديا اور پيدل لﮍنا شروع
کرديا۔ ميں نے اس دن دشمن کے دوآدميوں کو قتل کيا اور تيسرے کا ہاتھ کاٹ ڈاال ۔اس دن حسين عليہ السالم مجھ سے بار بار کہہ
رہے تھے :تمہارے ہاتھ سالم رہيں ،ﷲ تمہارے ہاتھ کو محفوظ رکھے ،ﷲ تمہيں اپنے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے اہل بيت کی
حفاظت کے لئے جزائے خير عطاکرے ۔اس کے بعدميں نے امام کی خدمت ميں عرض کيا :اے فرزند رسول خدا آپ کو معلوم ہے کہ
ميرے اور آپ کے درميان کيا قرار پايا تھا ۔ ميں نے آ پ سے کہا تھا کہ ميں آپ کی طرف سے اس وقت تک لﮍونگا جب تک آپ کے
يارو ناصر موجود ہونگے اور جب کوئی نہ ہوگا تو مجھے اختيار ہو گا کہ ميں پلٹ جاؤں  .تو آپ نے کہا تھا ؛ ہاں تمہيں اختيار ہوگا ۔
يہ سن کر حسين عليہ السالم نے فرمايا :تم سچ کہہ رہے ہو ليکن تم يہاں سے کيسے نکل سکو گے اگر تم اس پر قادر ہو تو تم آزاد ہو
۔
جب آپ نے مجھے اجازت دے دی تو ميں نے اپنے گھوڑے کو خيمے سے نکاالاور اس پر سوار ہو کر اسے ايک ايسی ضرب لگائی
کہ وه اپنے سموں پر اچھل پﮍا۔ اس کے بعد اسے فوج کے دريا ميں ڈال ديا ۔ گھوڑے سے ٹکرانے والے اِدھر اُدھر گرتے ر ہے
اورميں راستہ بناتا نکلتاگيا ليکن پندره ) (١٥آدميوں کے ايک گروه نے ميرا پيچھا کيا يہاں تک کہ ميں فرات کے کنارے ايک ديہات
شفيہ تک پہنچ گيا۔ جب وه لوگ وہاں تک ميرے ساتھ آئے تو مينپلٹ کر ان پر ٹوٹ پﮍا اور ان مينسے کثير بن عبدﷲ شعبی  ،ايوب بن
مشرح خيوانی اور قيس بن عبدﷲ صائدی نے مجھ کو پہچان ليا اور بولے  :يہ ضحاک بن عبدﷲ مشرقی ہے  ،يہ ہمارا چچا زاد ہے ،ہم
تمہيں خدا کا واسطہ ديتے ہيں کہ اس سے دست بردار ہوجاؤ۔اس پر ان ميں سے بنی تميم کے تين لوگوں نے کہا  :ہاں ہاں خدا کی قسم
ہم اپنے بھائيوں کی درخواست کو قبول کريں گے اور جووه چاہتا ہے اسے انجام دے کر اس سے دست بردار ہوجائيں گے۔جب ان تين
تميميوں نے ہمارے ساتھيوں کی پيروی کی تو دوسروں نے بھی ہاتھ کھينچ ليا اس طرح خدا نے مجھے نجات دی۔ )طبری ،ج، ٥ص
(٤٤٥

واقعہ کربال
ٔ
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بنی ہاشم کے شہداء
* علی بن الحسين اکبر کی شہادت
* قاسم بن حسن کی شہادت
* عباس بن علی اور ان کے بھائی
* لشکر حسينی کے سردار
* آپ کے امتيازات و خصوصيات
* حسن و رشاد ت
* معنوی شوکت
* علمدار کربال
* سقائی
* ساالر عشق و ايمان
* اسالم کا غيرتمند سپاہی
* معراج وفا
* حسين عليہ السالم کا شير خوار
* عبدﷲ بن جعفر کے دو فرزندوں کی شہادت
* آل عقيل کی شہادت
* حسن بن علی عليہما السالم کے فرزندوں کی شہادت
بنی ہاشم کے شہداء
علی بن الحسين اکبر کی شہادت
کربال ميں روز عاشورا اوالد ابو طالب کے سب سے پہلے شہيد علی اکبر فرزندحسين بن علی ) عليہم السالم ( ہيں۔ )(١آپ
ليلی تھيں۔)(٢
کی مادر گرامی ابو مر ه بن عروه بن مسعودثقفی کی بيٹی جناب ٰ
..............
١۔ ابو مخنف نے اپنی روايت ميں جوانھوں نے سليمان ابن ابی راشد سے بيان کی ہے اورسليمان نے حميد بن زياد سے نقل کی ہے
اس ميں امام سجاد عليہ السالم کو علی بن حسين اصغر کے وصف سے ياد کيا ہے۔ ) طبری ،ج، ٥ص  ( ٤٥٤اور جو بچہ امام عليہ
السالم کی گود ميں شہيد ہواتھا اس کا نام اسی سند کے حوالے سے عبدﷲ بن حسين ذکر کيا ہے۔ )طبری ،ج ، ٥ص  (٤٤٨طبری نے
اپنی کتاب ''ذيل المذيل'' ميں کہا ہے کہ علی اکبر فرزند حسين اپنے باپ کے ہمراه کربال ميں ساحل فرات پر شہيد ہوئے اور ان کا کوئی
بچہ نہيں تھا اور علی بن حسين اصغر اپنے باپ کے ہمراه کربال ميں موجود تھے۔ اس وقت وه  ٢٣سال کے تھے اوربيماری کے عالم
ميں بستر پر پﮍے تھے۔ امام سجاد عليہ السالم کا بيان ہے کہ جب ميں ابن زياد کے دربار ميں وارد ہوا اور اس نے پوچھا کہ تمہارا نام
کيا ہے؟ تو ميں نے کہا :علی بن الحسين ميرا نام سن کر اس نے کہا  :کيا ﷲ نے علی کو قتل نہيں کيا؟ تو ميں نے کہا کہ ميرے ايک
بھائی تھے جو مجھ سے بﮍے تھے ،ان کانام بھی علی تھا ،انھينلوگوں نے قتل کرديا ۔ابن زياد بوال  :نہيں بلکہ ﷲ نے اسے قتل کيا
ہے ۔ميں نے کہا ّ ٰ '':
يتوفی االٔنفس حين موتھا'' )ذيل المذيل ،ص  ، ٦٣٠طبع دارا لمعارف ( اس مطلب کو ابو الفرج نے بھی بيان کيا
ﷲ
ٰ
ہے۔ ) مقاتل الطالبيين ،ص ، ٨٠طبع نجف ( اسی طرح يعقوبی نے بھی علی اکبر ذکر کيا ہے اور امام سجاد عليہ السالم کو علی بن
الحسين اصغر ذکر کيا ہے۔ ) تاريخ يعقوبی ،ج،٢ص  ،٢٣٣طبع نجف ( مسعودی نے بھی يہی ذکر کيا ہے۔ ) مروج الذھب ،ج ،٣ص ٧١
( نيز سبط بن جوزی کا بھی يہی بيان ہے۔ )تذکره ،ص  ( ٢٢٥شيخ مفيد نے ارشاد ميں فقط علی بن الحسين ذکر کيا ہے اور اکبر کا
اضافہ نہينکيا ہے۔
٢۔ ٦ھ ميں عروه بن مسعود ثقفی نے طائف ميں قبيلہ ء ثقيف سے مکہ کی طرف کوچ کيا اور قريش کے تمام اہل و عيال اوران کے
اطاعت گزاروں کا حليف ہوگيا ۔ صلح حديبيہ کے سال جب پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراه عمره کی غرض
ۖ
اورآپ نے ان کی طرف بديل بن ورقا ء خزاعی کو پيغام لے کر روانہ کيا جسے پيغام رساں کہا جاتا تھااُدھر دوسری طرف
سے آئے
عروه کھﮍا ہوااور اس نے قريش کے سربرآورده لوگوں سے کہا  :يہ مرد تمہيں رشد و ہدايت کی راه دکھارہا ہے ،اسے تم لوگ قبول
کرلو اور مجھے اجازت دو تاکہ ميں ان کے پاس جاؤں۔ ان لوگوں نے کہاجاؤ تو عروه پيغمبر اکرم ۖکے پاس آيا اور نبی صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم سے گفتگو کرنا شروع کيا۔نبی اکرم ۖنے اس سے بھی اس قسم کی باتيں کہيں جو بديل سے فرمائی تھی کہ ہم يہاں کسی سے
جنگ کے لئے نہيں آئے ہيں،ہم تو يہاں فقط عمره انجام دينے کے لئے ہيں۔ جنگ قريش کو رسوا کردے گی اور انھيننقصان پہنچائے
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گی۔ اگر وه چاہتے ہيں کہ اس دين ميں آجائيں جس ميں سب آگئے ہيں تو وه ايسا کريں ورنہ آرام کريں اور اگر وه اس سے انکار کرتے
ہيں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت ميں ميری جان ہے اس پر ميں ان سے نبرد آزمائی کروں گايہاں تک کہ يا تو ميں
بالکل تنہا ره
جاؤں يا ﷲ اپنے امر کو نافذکردے ۔ اس وقت عروه نے کہا اے محمد ! کيا آپ سمجھتے ہيں کہ اپنی قوم کو محکم کرليا ہے ؟کيا آپ
نے اس سے پہلے کسی عرب سے سنا ہے کہ وه اپنی قوم کو جﮍ سے اکھاڑ پھينکے اور دوسروں کا ہوجائے؟ خدا کی قسم ميں ان
مختلف چہرے اور مختلف طبيعت کے لوگوں کو ديکھ رہا ہوں کہ وه فرار کرجائيں گے اور آپ کو تنہاچھوڑديں گے۔عروه يہ کہہ رہاتھا
اور بﮍے غور سے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ديکھے جارہاتھا ،پھر عروه اپنے ساتھيوں کی طرف پلٹ گيا اور بوال :
ٰ
کسری اورنجاشی کے پاس بھی گيا ہوں ،خدا کی قسم ميں
اے قوم ! خدا کی قسم ميں سارے بادشاہوں کے پاس گيا ہوں ،ميں قيصر و
نے کسی بادشاه کو نہينديکھا کہ اس کے اصحاب ا س کی اتنی تعظيم کرتے ہوں جتنا محمد کے اصحاب محمد کی تعظيم کرتے ہيں۔ خدا
کی قسم اگر وه لعاب دہن باہر ڈالتے ہيں تو ان ميں کا ايک اسے اپنی ہتھيلی پر لے کر اسے اپنے چہره اور جسم پر مل ليتا ہے  .جب
وه کوئی حکم ديتے ہيناسے فوراً انجام ديتے ہيں اور جب وه وضو کرتے ہيں تو وضو کے بقيہ پانی کے لئے سب لﮍنے لگتے ہيں اور
جب وه کچھ بولتے ہيں تو يہ لوگ بالکل خاموش ہو کر تعظيم ميں نظريں گﮍا کر ان کی طرف ديکھنے لگتے ہيں۔انھوں نے تمہاری
طرف رشد وہدايت کی راه پيش کی ہے تمہيں چاہيے اسے قبول کرلو! ) طبری ،ج ،٦ص ٨ ( ٤٢٧ھ ميں يہ جنگ حنين ميں ايک
گوشے ميں منجنيقيں بنانے کی تعليم ديا کرتے تھے اور خود جنگ حنين ميں موجود نہيں تھے۔ ابوسفيان نے اپنی بيٹی آمنہ کی اس
کے ساتھ شادی کی تھی۔ حنين کے دن ابو سفيان  ،مغيره بن شعبہ کے ہمراه طائف آيا اوردونوں نے مل کر قبيلہ ثقيف کو آوازدی کہ
ہميں امن دو تاکہ ہم تم سے کچھ گفتگو کريں۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو امن و امان دے ديا توان لوگوں نے قريش کی عورتوں کو
اسير ی کے خوف ميں چھوڑ ديا تو ان لوگوں نے انکار کيا ) طبری ،ج، ٣ص  ( ٨٤جب رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اہل طائف
کے پاس سے واپس لوٹنے لگے توعروه بن مسعود آپ کے پيچھے ہولئے اور مدينے پہنچنے سے پہلے ہی عروه نے آپ کو درک
کرليا اور آپ کے ہاتھوں پر اسالم لے آئے۔ نبی اکرمۖ نے آپ سے کہا کہ اسی اسالم کے ہمراه اپنی قوم کی طرف پلٹ جائينکيونکہ عروه
بن مسعود اپنی قوم ميں بہت محبوب تھے اور آپ کی باتوں کو لوگ بے چونو چرا قبول کرليتے تھے لہٰ ذاعروه بن مسعود اپنی قوم کو
اسالم کی دعوت دينے کے لئے نکل پﮍے۔ وه اس اميد ميں تھے کہ ان کے مقام و منزلت کے پيش نظر لوگ ان کی مخالفت نہيں کريں
گے ليکن ان کی قوم نے چاروں طرف سے ان پر تيروں کی بارش کردی اور آپ کو شھيد کرديا گيا۔ وقت شہادت کسی نے ان سے
پوچھا  :اپنے خون کے بارے ميں آپ کا نظريہ کيا ہے ؟ تو عروه نے جواب ديا  :يہ کرامت اور بزرگی ہے جس سے خدا نے مجھے
سرفراز کيا اور ايک جام شہادت ہے جسے خدا نے مجھے نوش کرايا ہے۔ ميرا اجر وہی ہو گاجو ان لوگوں کا اجر ہے جو رسول خدا
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه جنگ ميں شہيد ہوئے لہٰ ذا تم لوگ مجھے انھيں کے ہمراه دفن کرنا لہذا۔آپ کو انھينلوگوں کے ہمراه
دفن کيا گيا۔ روايت ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے ميں فرمايا :ان کی مثال اپنی قوم ميں اس طرح ہے
جيسے صاحب ٰ
يسين اپنی قوم ميں۔'' ان مثلہ فی قومہ کمثل صاحب ٰ
يسين فی قومہ'') طبری ،ج،٣ص  (٩٧سيرة بن ہشام ،ج،٢ص
(٣٢٥نبی خدا ۖ نے آپ کا اور آ کے بھائی اسود بن مسعود کا قرض ادا کيا۔ )طبری ،ج ،٣ص (١٠٠

آپ نے دشمنوں پر سخت حملہ کرنا شروع کيا درحاليکہ آپ يہ کہے جارہے تھے :
أنا ع ّل بن حسين بن عل
ولی بالنب
نحن و رب البيت أ ٰ
تا ٰ ّ ال يحکم فينا ابن ال ّدع)(١
ميں علی  ،حسين بن علی کا فرزند ہوں  ،رب کعبہ کی قسم ہم نبی سے سب سے زياده نزديک ہيں ،خدا کی قسم بے حسب
ونسب باپ کا لﮍکا ہم پر حکمرانی نہيں کرسکتا ۔
آپ نے بارہادشمن کے قلب لشکر پر حملہ کيا اوران رزميہ اشعار کو دھراتے رہے۔جب مره بن منقذعبدی )(٢نے آپ کو
ديکھا تو بوال  :تمام عرب کا گناه ميرے سر پر ہو !اگر يہ ميرے پاس سے گزرا توميں اس کے ساتھ ويسا ہی سلوک کروں
گا جيسا يہ کررہا ہے؛ اس کے باپ کوا س کے غم ميں بيٹھادوں گا! اس اثنا ء مينآپ اپنی تلوار سے سخت حملہ کرتے ہوئے
ادھر سے گزرے ،پس مره بن منقذنے نيزه کاايسا وار کيا کہ آپ زمين پر گرگئے دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے
گھير ليا اور اپنی تلواروں سے آپ کے جسم کے ٹکﮍے ٹکﮍے کردئيے ۔)(٣و)(٤
..............
١۔ ابو لفرج اصفہانی نے روايت کی ہے کہ سخت حملے کے بعد علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے اور عرض کيا :بابا پياس مارے ڈال
رہی ہے تو حسين عليہ السالم نے ان سے کہا '' :اصبر حبيبی حتی يسقيک رسول ٰ ّ
ﷲ بکاسہ ''اے ميرے الل صبر کرو يہاں تک کہ
رسولۖ خدا تمہيں جام کوثر سے سيراب کريں اس کے بعد آپ نے دشمنوں پر پے در پے کئی حملے کئے ۔)مقاتل الطالبيين ،ص ( ٧٧
٢۔ اس کی نسبت بنی عبد قيس کی طرف ہے۔ يہ جنگ صفين ميں اپنے باپ منقذ بن نعمان کے ہمراه حضرت علی کے ساتھ تھا اور عبد
قيس کا پرچم اپنے باپ سے لے ليا پھر وه اسی کے پاس رہا۔) طبری ،ج،٤ص ٦٦( ٥٢٢ھ ميں مختار نے عبدﷲ بن کامل شاکری کو
اس کے پاس روانہ کيا تو وه اس کے گھر پر آئے اور اسے گھير ليا تويہ اپنے ہاتھ ميں نيزه لئے تيز گھوڑے پر سوار تھا ۔ ابن کامل
نے تلوار سے ايک ضرب لگائی تواس نے بائيں ہاتھ سے اپنا بچاؤ کيا ليکن تلوار اس پر لگی اور گر پﮍا ۔ پھر مصعب بن زبير سے
ملحق ہوگيا درحاليکہ اس کے ہاتھ شل تھے۔ )طبری ،ج ،٦ص(٦٤
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٣۔ ابو مخنف نے بيان کيا ہے کہ مجھ سے زہير بن عبدالرحمن بن زہير خثعمی نے يہ روايت نقل کی ہے )طبری ،ج،٥ص  ( ٤٤٦اور
ابو الفرج نے بھی ابو مخنف سے زہير بن عبدﷲ خثعمی کے حوالے سے روايت کی ہے ) مقاتل الطالبيين ،ص  ( ٧٦اورانھوں
نے ايک دوسری سند کے حوالے سے روايت کی ہے کہ جب علی بن الحسين ميدان جنگ ميں دشمن کی طرف آنے لگے تو حسين کی
نگاہينان کے ساتھ ساتھ تھيں اور وه گريہ کناں تھے پھر فرمايا '' :ال ٰلّھم کن أنت الشھيد عليھم فقد برز اليھم غالم أشبہ الخلق برسول ٰ ّ
ﷲ
صلی ٰ ّ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم'' خدا يا! تو اس قوم پر گواه رہنا کہ ان کی طرف اب وه جوان جارہاہے جو سيرت و صورت ميں رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے سب سے زياده مشابہ ہے۔
٤۔ ابو الفرج ہی نے روايت کی ہے کہ  :زمين پر آتے وقت علی اکبر نے آوازدی '' :ياأبتاه!عليک السالم '' باباآپ پر ميرا سالم ہو''،
ھذاجدی رسول ٰ ّ
ﷲ يقرئک السالم و يقول :عجل القدوم الينا ثم شھق شھقة و فارق الدنيا''يہ ہمارے جد رسول خدا ہيں جو آپ کو سالم کہہ
رہے ہيں اور فرمارہے ہيں کہ ہمارے پاس جلدی آئو .پھر ايک چيخ ماری اور دنيا سے رخصت ہو گئے ۔

امام حسين عليہ السال م خو ن ميں ڈوبے فرزند کے پاس يہ کہتے ہوئے آئے '':قتل ٰ ّ
ﷲ قوما ً قتلوک يا بن'' اے ميرے الل !خدا
علی الرّحمٰ ن وعلی انتھاک حرمة الرسول''يہ لوگ مہربان خدا پر
اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کياہے ''،ماأجرأھم ٰ
ۖ
رسول کی ہتک حرمت پر کتنے بے باک ہيں''،علی الدنيا بعدک العفا'' .ميرے ال ل تمہارے بعد اس دنيا کی زندگی پر
اور
ےاه ! و يابن أخياه '' اے
خاک ہو .ناگاه اس اثناء ميں ايک بی بی شتاباں خيمے سے باہر نکلی وه آوز دے رہی تھی  '':ياأخ ّ
ميرے بھائی اے جان برادر!وه آئيں اور خود کو علی اکبر پر گراديا تو حسين عليہ السالم ان کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکﮍ
کر انھيں خيمے مينلوٹا ديا اور خود ہاشمی جوانوں کی طرف رخ کر کے کہا  '':احملوا أخاکم الی الفسطاط'' اپنے بھائی کو
اٹھاکر خيمے ميں لے جاؤ ''فحملوه من مصرعہ حتی و ضعوه بين يدی الفسطاط الذی کانوا يقاتلون أمامہ'' )(١
ان جوانوں نے الشہ علی اکبر کو مقتل سے اٹھا کراس خيمے کے پاس رکھ ديا جس کے آگے وه لوگ مشغول جہاد تھے ۔
..............
١۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص
 (٤٤٦اور ابو الفرج نے بھی اسی سند کو ذکر کيا ہے ۔)مقاتل الطالبيين ،ص ٧٦و( ٧٧

قاسم بن حسن کی شہادت
حميد بن مسلم کا بيان ہے  :ہماری جانب ايک نو جوان نکل کر آيا ،اس کا چہره گويا چاند کا ٹکﮍا تھا ،اس کے ہاتھ ميں تلوار
تھی ،جسم پر ايک کرتہ اور پائجامہ تھا،پيروں ميں نعلين تھی جس ميں سے ايک کا تسمہ ٹوٹا ہو ا تھا اور مجھے اچھی
طرح ياد ہے کہ وه بائيں طرف والی نعلين تھی۔
عمر وبن سعد بن نفيل ازدی) (١نے مجھ سے کہا :خدا کی قسم ميں اس بچہ پر ضرور حملہ کروں گا تو ميں نے کہا :
''سبحان ٰ ّ
ﷲ'' تو اپنے اس کام سے کياچاہتا ہے۔لشکر کا يہ انبوه جو اس کو اپنے گھيرے ميں لئے ہے تيری خواہش پوری
کرنے کے لئے کافی ہے ليکن اس نے اپنی بات پھر دھرائی  :خدا کی قسم ميں اس پر ضرور حملہ کروں گا ،يہ کہہ کر اس
نے اس جوان پر زبردست حملہ کرديا اورتھوڑی ديرنہ گزری تھی کہ تلوار سے اس کے سر پر ايک ايسی ضرب لگائی کہ
وه منہ کے بھل زمين پرگر پﮍا اور آواز دی  '':يا عماه ! ''اے چچا مدد کو آيئے۔
يہ سن کر امام حسين عليہ السالم شکاری پرندے کی طرح وہاں نمودار ہوئے اور غضب ناک و خشمگين شير کی طرح
دشمن کی فوج پر ٹوٹ پﮍے اور عمرو پر تلوار سے حملہ کيا۔ اس نے بچاؤ کے لئے ہاتھ اٹھا يا تو کہنيوں سے اس کے ہاتھ
کٹ گئے يہ حال ديکھ کر لشکر ادھر ادھر ہونے لگا اور وه شقی ) عمر و بن سعد( پامال ہو کر مر گيا۔ جب غبار چھٹا تو
امام حسين عليہ السالم قاسم کے بالين پر موجود تھے اور وه ايﮍياں رگﮍ رہے تھے ۔
ٰ
ّ
علی عمک أن تدعوه
اور حسين عليہ السالم يہ کہہ رہے تھے  :بعداً لقوم قتلوک ومن خصمھم يوم القيامة فيک جدک  ،ع ّز وﷲ ٰ
فال يجيبک أو يجيبک ثم ال ينفعک صوت ٰ ّ
وﷲ کثر واتره و قل ناصره'' برا ہو اُس قوم کا جس نے تجھے قتل کرديا اور قيامت
کے دن تمہارے دادااس کے خالف دعو يدار ہوں گے۔تمہارے چچا پر يہ بہت سخت ہے کہ تم انھيں بالؤ اور وه تمہاری مدد
کو نہ آسکيں اور آئے بھی تو تجھے کوئی فائده نہ پہنچا سکے۔خدا کی قسم تمہاری مد د کی آواز آج ايسی ہے کہ جس کی
غربت و تنہائی زياده اور اس پر مدد کرنے والے کم ہيں ۔
..............
١۔ طبری ،ج،٥ص  ، ٤٦٨اس شخص کا نام سعد بن عمرو بن نفيل ازدی لکھا ہے اور دونوں خبر ابو مخنف ہی سے مروی ہے ۔
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پھر حسين نے اس نوجوان کو اٹھايا گويا ميں ديکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کے دونوں پير زمين پر خط دے رہے ہيں جبکہ
حسين نے اس کا سينہ اپنے سينے سے لگارکھا تھا پھر اس نوجوان کو لے کر آئے اور اپنے بيٹے علی بن الحسين کی الش
کے پاس رکھ ديا اور ان کے اردگرد آپ کے اہل بيت کے دوسرے شہيد تھے ،ميں نے پوچھا يہ جوان کون تھا ؟ تو مجھے
جواب مال  :يہ قاسم بن حسن بن علی بن ابيطالب )عليہم السالم( تھے۔ )(١
..............
١۔ ابو مخنف نے بيان کيا ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری،
ج،٥ص  ٤٤٧و ارشاد  ،ص (٢٣٩

واقعہ کربال
ٔ

عباس بن علی اور ان کے بھائی
پھر عباس بن علی )عليہما السالم ( نے اپنے بھايئوں  :عبد ﷲ  ،جعفر اور عثمان سے کہا  :يا بن أم ! تقد مواحتی أرثيکم فانہ
ال ولد لکم ! اے مرے ماں جايو ! آگے بﮍھو تاکہ ميں تم پر مرثيہ پﮍھ سکوں کيونکہ تمہاراکوئی بچہ نہيں ہے جو تم پر نوحہ
کرے ۔
ان لوگوں نے ايسا ہی کيا اور ميدان جنگ ميں آئے اور بﮍا زبر دست جہاد کيا يہاں تک کہ سب کے سب شہيد ہوگئے ۔)خدا
ان سب پر رحمت نازل کرے( )(٢
..............
٢۔ ابو مخنف نے حضرت عباس بن علی عليہما السالم کا مقتل اور ان کی شہادت کا تذکره نہيں کياہے لہٰ ذا ہم اسے مختلف مقاتل کی
زبانی ذکر کرتے ہيں ۔ارشاد ميں شيخ مفيد فرما تے ہيں  :جب حسين عليہ السالم پر پياس کا غلبہ ہوا تو آپ نے اپنے گھوڑے پر سوار
ہو کر فرات کا اراده کيا ،آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی عباس بھی تھے۔ ابن سعد لعنة ٰ ّ
ﷲ عليہ کا لشکرآپ کے لئے مانع ہوا اور اس
لشکرميں'' بنی دارم'' کا ايک شخص بھی تھا جس نے اپنی فوج سے کہا  :وائے ہو تم پر ان کے اور فرات کے درميان حائل ہو جاؤ
اور انھيں پانی تک نہ پہنچنے دو ،اس پر حسين عليہ السالم نے بددعا کی'' ال ٰلّھم أظمئہ '' خدا يا! اسے پياسا رکھ ! يہ سن کر''دارمی''
کو غصہ آگيا اور اس نے تير چالديا جو آپ کی ٹھڈی ميں لگا ۔حسين عليہ السالم نے اس تير کو نکاال اور ٹھڈی کے نيچے اپنا ہاتھ لگا
يا تو خون سے آپ کی دونوں ہتھيلياں بھر گئيں ۔آپ نے اس خون کو زمين پر ڈال ديا اور فرمايا  '':ال ٰلّھم انی أشکوا اليک ما يفعل بابن
بنت نبيک'' خدا يا !ميں تجھ سے شکوه کرتا ہوں کہ تيرے نبی کے نواسے کے ساتھ کيا کيا جا رہا ہے پھرآپ اپنی جگہ لوٹ آئے؛
ليکن پياس ميں اضافہ ہورہاتھا۔ ادھر دشمنوں نے عباس کو اس طرح اپنے گھيرے مينلے ليا کہ آپ کا رابطہ امام حسين عليہ السالم
سے منقطع ہو گيا۔ آپ تنہا دشمنوں سے مقابلہ کرنے لگے يہاں تک کہ آپ شھيد ہوگئے ،آپ پر ﷲ کی رحمت ہو۔ زيد بن ورقاء
حنفی) (١اور
حکيم بن طفيل سنسبی نے آپ کو اس وقت شہيد کيا جب آپ زخموں سے چور ہوچکے تھے اور حرکت کی طاقت نہ تھی۔ ) ارشاد ،ص
 ، ٢٤٠طبع نجف اشرف (يہاں سے ہم مقتل الحسين مقرم  ،مقتل الحسين امين ،ابصارالعين سماوی،فاجعةالطف عالمہ قزوينی  ،عمدة
الطالب اورخصال صدوق ،ج،١ص  ،٦٨اور تاريخ طبری کی مدد سے حضرت ابو الفضل العباس کی شخصيت پر تھوڑی سی روشنی
ڈالنے کی کوشش کر رہے ہيں ؛ شايد بارگاه ايزدی ميں يہ کوشش آخرت کی رسوائی سے نجات دالئے اور سقائے سکينہ کی خدمت
اقدس ميں يہ سعی ناچيز تحفہ قرار پائے۔
..............
)(١طبری نے زيد بن رقاد جنبی لکھا ہے۔ )ج،٥ص  (٤٦٨اور جلد ، ٦صفحہ  ٦٤پر لکھا ہے کہ يہ َجنَب کا ايک شخص تھا۔ يہ شخص
عبد ﷲ بن مسلم بن عقيل اور سويدبن عمرو خثعمی صحابی امام حسين عليہ السالم کا بھی قاتل ہے۔ اس کے احوال سويد کی شہادت
کے ذيل ميں گزر چکے ہيں۔مختار نے اسے زنده جال ديا تھا۔ اسے حنفی کہنا واضح تحريف ہے ۔
لشکر حسينی کے سردار
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علمدار حسينی عباس) عليہ السال م(آخر ميں امام حسين عليہ السالم کی مدد و نصرت اورآ پ کے حقوق و بلند مقاصد کے دفاع ميں تنہا
ره گئے تھے ؛کيوں کہ تمام ياور و انصار اور بھائی بھتيجے اور فرزند شہيد ہو چکے تھے ۔آپ نا قابل توصيف شجاعت و شہامت کے
ساتھ اپنے آقا حسين عليہ السالم کی حفاظت ميں پہاڑ کی طرح مستحکم تھے۔ حوادث کی تند وتيز ہوائيں آپ کے وجود پر اثر انداز نہيں
ہورہی تھيں۔ آپ قابل افتخارشخصيت کے مالک تھے کيونکہ علم وعقل  ،ايمان و عمل اور جہادو شہادت ميں يکتائے تاز روزگار تھے۔
ان خصوصيات کو ہم آپ کے رجز  ،آپ کے اعمال اور آ پ کے بيانات ميں واضح طور پر مشاہده کرسکتے ہيں ۔
آپ کے امتيازات و خصوصيات
حقيقت ميں آپ فضيلتوں کے سر چشمہ اور انسانی قدروں کے سربراه تھے۔ آپ کے امتيازو خصوصيات قابل قدر و تحسين اور انسان
ساز ہيں  ،وه اوصاف و خصوصيات جو فردی و اجتماعی زندگی کو نيک بختی اور نجات کے معراجی مراحل تک پہنچاتے ہيں۔ يہاں پر
آپ کے بعض اوصاف کا تذکره منظور نظر ہے ۔
١۔ حسن ورشاد ت
آپ بلند قامت  ،خوش سيما اور خوب رو تھے ۔ خاندان کے درميان ايک خاص عظمت و شکوه کے حامل تھے لہٰ ذا قمربنی ہاشم يعنی
بنی ہاشم کے چاند کہالتے تھے  .جب آ پ حق و عدالت سے دفاع کے لئے مرکب پر سوار ہوتے تھے تو آپ کی صولت و ہيبت سے
شير دل افراد خوف زده ہوجاتے تھے اور رزم آورو دليرافرادترس و خوف ميں مبتال ہو کر لرزه براندام ہوجاتے تھے ۔
حق و عدالت کی راه ميں جاں نثاری  ،دالوری اور شجاعت آپ کا طر ٔه امتياز تھا ۔يہ صفت آپ نے اپنے شہسوار باپ اميرا لمومنين علی
عليہ السالم سے حاصل کی تھی۔ اگر چہ آپ کی مادر گرامی بھی علم ومعنويت کی پيکر اور عرب کی ايک شجاع خاندان سے تعلق
رکھتی تھيں۔حضرت علی عليہ ا لسالم نے بﮍے ہی اہتمام سے آپ کی مادر گرامی کا انتخاب کيا تھا اور جب اس اہتمام کے بارے ميں
سوال کيا گيا تو فرمايا '' :لتلدلی فارسا ً شجاعا ً''ميں چاہتا ہوں کہ وه خاتون ميرے لئے ايک شجاع بچہ دنيا ميں لے کر آئے۔ يہ سبب تھا
کہ افق علوی سے بنی ہاشم کا چاند خورشيد فاطمی کی حفاظت کے لئے آسمان ام البنين پر طلوع ہوا ۔
٢۔معنوی شوکت
دنيا ميں ايک سے ايک بہادر  ،پہلوان  ،شجاع اور خوبصورت گزرے ہيں۔ اگر ہم ابو الفضل عباس کو فقط اس نگاه سے ديکھيں کہ آپ
رشيد قامت  ،ہاللی ابرو  ،ستوانناک اور گالبی ہونٹوں والے تھے تو تاريخ کے پاس ايسے سينکﮍوں نمونے ہيں جو خوبصورت بھی
تھے اور بہادر بھی ليکن ابولفضل العباس عليہ السالم کی خصوصيت فقط يہ نہ تھی کہ آپ فقط خوبصورت اور بہادر تھے بلکہ آپ کی
اہم خصوصيت جو آپ کو گوہر ناياب بناتی ہے وه آپ کا باطنی جوہر اور باطنی حسن ہے يعنی آپ کا ايمان  ،اخالص  ،مردانگی  ،انسان
ٰ
تقوی  ،حلم  ،جانثاری اور وه پيروی محض ہے جو اپنے امام عليہ السالم کے
دوستی  ،سچائی  ،امانت داری  ،آزادی  ،عدالت خواہی ،
سامنے پيش کی ہے ۔ تاريخ ميں ايک بہادر  ،دلير اور شجاع کا اتنے سخت اور دل ہالدينے والے حوادث ميں اس قدر تابع اور مطيع
ہونا کہيں نہيں ملتا اور نہ ملے گا۔ امام جعفر صادق عليہ السالم نے آپ کی بلند و باال شخصيت کی اس طرح منظر کشی کی ہے'':کان
عمنا العباس نافذ البصيرة  ،صلب االيمان  ،جاھد مع اخيہ الحسين عليہ السالم وأبلی بالء حسناًو مضی شھيداً '') عمدة الطالب(٣٥٦ ،
ہمارے چچا عباس عميق بصيرت والے اور محکم صاحب ايمان تھے جس ميں کوئی تزلزل نہ تھا ،آپ نے اپنے بھائی حسين عليہ
السالم کے ہمراه جہاد کيا اور بالؤں کی آماجگاه ميں بہتر ين امتياز حاصل کيا اور شہيد ہو گئے ۔امام زين العابدين عليہ السالم فرماتے
وابلی وفدا أخاه بنفسہ حتی قطعت يداه فأبدلہ ٰ ّ
ہيں  '':رحم ٰ ّ
ﷲ عزو جل بھما جناحين يطير بھما مع المالئکة فی الجنة
ﷲ العباس فلقد آثر
ٰ
ٰ
ٰ
ّ
عندﷲ تبارک
کما جعل لجعفر بن ابيطالب وان للعباس
وتعالی منزلة يغبطہ بھا جميع الشھداء يوم القيامة'' )خصال شيخ صدوق ج١؛ ص
(٦٨
خدا )ہمارے چچا ( عباس پر رحمت نازل کرے ،حقيقت تو يہ ہے کہ آپ نے نا قابل وصف ايثار کا ثبوت ديا
اور بزرگ ترين آزمائش ميں کامياب ہوکر سر بلند و سرفراز ہوگئے اور آخر کار اپنی جان کو اپنے بھائی پر نثار کرديا يہاں تک کہ آپ
کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو ﷲ عز و جل نے اس کے بدلے آپ کو دو پر عطا کئے جس کی مدد سے آپ جنت ميں فرشتوں کے ہمراه
پرواز کرتے ہيں جس طرح خدا نے جعفر بن ابوطالب کو پر عطا کئے تھے ۔
ﷲ تباک و تعالی کے نزديک جناب عباس کی وه قدر و منزلت ہے کہ قيامت کے دن تمام شہداء آپ پر رشک کريں گے ۔
٣۔ علمدار کربال
آپ کی ايک اہم فضيلت يہ ہے کہ روز عاشوراآپ حسينی لشکر کے علمدار تھے اور يہ اتنا بلند و باال مرتبہ ہے کہ آسانی سے کسی کو
نہيں ملتا ۔
جنگ کے بدترين ماحول ميں آپ اجازت لے کر ميدان کارزار ميں آئے ليکن سرکار سيدالشھداء کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ فقط فراق
و جدائی کے تصور نے امام کی آنکھوں کے جام کو لبريز کرديا اور سيل اشک جاری ہوگئے؛ يہاں تک کہ آپ کی ريش مبارک آنسوؤ ں
سے ترہوگئی پھر فرمايا  '':اخی أنت العالمة من عسکری''ميرے بھائی تم تو ميرے لشکر کے علمدار ہوتو حضرت عباس عليہ السالم
نے فرمايا  '':فداک روح أخيک لقد ضاق صدری من حياة الدنيا وأريد آخذ الثار من ھوالء المنافقين'' آپ کے بھائی کی جان آپ پر نثار ہو
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 ،حقيقت يہ ہے کہ دنيا کی زندگی سے ميرا سينہ تنگ ہوچکا ہے ميں چاہتا ہوں کہ ان منافقوں سے انتقام لوں ۔
٤۔ سقائی
آپ کی ايک فضيلت يہ ہے کہ آپ سقا کے لقب سے نوازے گئے اور حسينی لشکر کی پياس بجھانے کے لئے پانی کی سبيل کی خاطر
نہر فرات کی طرف دشمنوں کے نرغے ميں چل پﮍے ،۔بچوں کی تشنگی نے آپ کے دل کو برماديا۔ امام حسين عليہ السالم سے ميدان
جنگ کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمايا '' :فاطلب لھوالء االٔطفال قليالً من المائ'' بھائی اگر ميدان ميں جانا چاہتے ہو تو ان بچوں کے
لئے دشمنوں سے تھوڑا سا پانی طلب کرو ۔
٥۔ساالر عشق و ايمان
عبا س غازی کی يہی وه صفت ہے جو آپ کو دوسرے ساونت اوردليروں سے جدا کرکے بہادری اور شجاعت کا حقيقی پيکر بناتی ہے۔
آپ کی جگہ پر کوئی بھی بہادر ہوتا تو وه ميدان جنگ ميں آتے ہی تلوار سونت کر جنگ ميں مشغول ہوجاتا ليکن يہ عباس
ٰ
تقوی  ،اخالق  ،علم وحلم سے معمور ہے ،اسی لئے
مرتضی ہيں جسمی توانائی کے عالوه ان کا قلب
پرورده ٔآغوش تربيت علی
ٰ
جب ميدان ميں آئے تو پہلے سردار لشکر عمر بن سعد کو ہدايت کی ،راه دکھائی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا  '':يا عمر بن سعد !
ٰھذا الحسين ابن بنت رسول ٰ ّ
ﷲ قد قتلتم أصحابہ و أخوتہ وبنی عمہ وبقی فريداً مع أوالده و عيالہ وھم عطاشا ،قد أحرق الظماء قلوبھم
فاسقوھم شربة من الماء الٔن أوالده و أطفالہ قد و صلوا الی الھالک''.اے عمر بن سعد ! يہ حسين نواسہ رسول ہيں جن کے اصحاب ،
بھائيوں اور چچا زادگان کو تم لوگوں نے قتل کرديا ہے اور وه اپنی اوالد اور عيال کے ہمراه تنہاره گئے ہيں اور بہت پياسے ہيں .
پياس سے ان کا کليجہ بھنا جا رہا ہے لہٰ ذاانھينتھوڑا ساپانی پالدو؛ کيوں کہ ان کی اوالد اور بچے پياس سے جاں بہ لب ہيں۔ آپ کے ان
جملوں کا اثر يہ ہواکہ بعض بالکل خاموش ہوگئے  ،بعض بے حد متاثر ہو کر رونے لگے ليکن شمر و شبث جيسے شقاوت پيکروں
ئ وھوتحت أيد ينا ما سقيناکم منہ قطرة حتی
نے تعصب کی آگ ميں جل کر کہا  '':يابن أبی تراب ! قل ٔال خيک  :لو کان کل وجہ االرض ما ً
تدخلوا فی بيعة يزيد'' اے ابو تراب کے فرزند ! اپنے بھائی سے کہہ دوکہ اگر ساری زمين پانی پانی ہوجائے اور وه ہمارے دست قدرت
ميں ہو تب بھی ہم تم کو ايک قطره پانی نہيں پالئيں گے يہاں تک کہ تم لوگ يزيد کی بيعت کرلو۔
٦۔ اسالم کا غيرت مند سپاہی
حضرت عباس عليہ السالم اموی سپاه کی غير عاقالنہ اور جاہالنہ گفتگوپر افسوس کر کے اپنے آقا کے پاس لوٹ آئے اور سارے
واقعات سے آگاه کرديا ۔
امام حسين عليہ السالم قرآن اور خاندان رسالت کی تنہائی پر آنسو بہا نے لگے اور اتنا روئے کہ يہ آنسو آپ کے سينے اور لباس پر
ٹپکنے لگے ۔دوسری طرف ننھے بچوں کی صدائے العطش بار بار حضرت عباس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ يہ وه موقع تھا جب
اسالم کا يہ غير تمند سپاہی اپنے گھوڑے پرسوار ہوا اور خيمہ سے مشکيزه لے کر دليرانہ اور صفدرانہ انداز ميں لشکر پر ٹوٹ
پﮍا۔عمر بن سعد نے خاندان رسالت پر پانی بند کرنے کے لئے چار ) (٤ہزار کا رسالہ فرات کے کنارے تعينات کر رکھا تھا اور وه کسی
طرح اصحاب واوالد حسين عليہ السالم کو پانی تک پہنچنے نہيں دے رہے تھے ۔علمدار لشکر حسينی نے اسی رسالہ پر حملہ کيا۔ آپ
جو امير المو منين عليہ السالم کی ايک نشانی تھے اپنی ناقابل وصف شجاعت وشہامت کے ساتھ دشمن کی فوج کوتتر بتر کرديا ،فوج
کے پہرے کو بالکل تو ڑديا اور ان ميں سے اسی ) (٨٠لوگوں کو قتل کرديا جوان ميں سب سے زياده شرير تھے ۔
آپ کی شجا عانہ آوازفضا ميں گونج رہی تھی :
ال أرھب الموت اذاالموت رقا
حتی أواری فی المصاليت لقی
انّ أنا العباس أعدوا با لسقّا
وال أخاف الش ّر يوم الملتقی
موت جب ميری طرف رخ کرتی ہے تو ميں اس سے نہيں ڈرتا يہاں تک کہ خدا کی مدد سے آتش افروز اور جنگجوؤں کے سروں کو
خاک ميں مال دوں ، .ميں عباس ہوں جسے سقائيت کا رتبہ مال ہے اور ميں پانی ضرور پہنچاؤں گا ،مينحق وباطل سے مڈبھيﮍ کے دن
کبھی بھی باطل کی شرانگيز يوں سے نہيں ڈرتا ۔
٧۔معراج وفا
حضرت ابو الفصل نے اپنی ناقابل وصف شجاعت سے دشمن کی صفوں کو تتر بتر کرديا اور خود فرات ميں داخل ہوگئے ۔پياس کی
شدت کی وجہ سے چلو ميں پانی لياتا کہ تھوڑا ساپی ليں ليکن اسی پانی ميں حسين عليہ السالم کی پياس کا عکس جھلکنے لگا ؛پانی
کو فرات کے منہ پر مار ديا اور اپنی روح کو مخاطب کرکے فرمايا:
يانفس من بعد الحسين ھون
وبعد ه ال کنت ان تکون
ٰھذا الحسين شارب المنون
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وتشر بين بارد المعين
ھيھا ت ما ٰھذ ا فعال دين
وال فعال صادق اليقين
اے نفس تو حسين کے بعد ذليل ورسوا ہے اور ان کے بعد زندگی کی تمنا نہيں ہے ،يہ حسين ہيں جو جام شہادت نوش فرما رہے ہيں
اور تو صاف و خوش گوار پانی پيئے گا  ،يہ ہم سے بہت دور ہے ،يہ ہمارے دين کا کام نہيں ہے اور نہ ہی يہ کام سچے يقين رکھنے
والے کا ہو سکتا ہے ۔
اس کے بعد مشک کو پانی سے بھرکردوش پر رکھا اور خيام حسينی کا رخ کيا۔ وه تتربتر فوج جس نے اتنی مدت ميں خود کو آماده
کرليا تھا آپ پر راستہ کو بند کر ديا اور ہزاروں لوگوں نے آپ کو تيروں کی باڑه پر لے ليا؛ جس کے نيتجے ميں آپ کا پورا جسم
تيروں کی آماجگاه ہوگيا اور تيروں نے آپ کے سارے بدن کوچھلنی کرد يا ليکن آپ شجاعت وشہامت کے ساتھ ان پر وار کرتے رہے
اور خيمونتک پہنچنے کا راستہ بناتے رہے کہ اسی درميان ايک پليدشخص'' زيد بن ورقاء ''جو ايک خرمہ کے درخت کے پيچھے
چھپا تھا ايک دوسرے ظالم حکيم بن طفيل کی مدد سے پيچھے سے آپ کے داہنے ہاتھ پر ايسا وار کيا کہ آپ کا ہاتھ کٹ گيا ۔ آپ نے پر
چم کو بائيں ہاتھ ميں لے ليا اور پر جوش انداز ميں يہ رزميہ اشعارپﮍھنے لگے :
ّ
وﷲ ان قطعتم يمنی
انی أحامی أبد ً اعن دينی
وعن امام صادق اليقين
نجل النبی الطاھر ا ٔال مين
خدا کی قسم اگر چہ تم نے ميرا داہنا ہاتھ کاٹ ديا ہے ليکن ميں ہميشہ اپنے دين اور اپنے سچے يقين والے امام کی حمايت کرتا رہا ہوں
گا جو طاہر وامين بنی کے نواسے ہيں ۔
اپنے اس شور انگيز اشعار کے ساتھ آپ نے خيمہ تک پہنچنے کی کوشش کو جاری رکھا يہاں تک کہ مسلسل خون بہنے سے آپ پر
نقاہت طاری ہوگئی ليکن آپ اپنی طرف تو جہ کئے بغير خيمہ کی طرف رواں دواں تھے کہ کسی نے آپ کا باياں ہاتھ بھی کمين گاه سے
کاٹ ديا ليکن پھربھی آپ نے اپنے جہاد کو جاری رکھا اور يہ اشعار پﮍھنے لگے :
يا نفس ال تخش من الکفار
وابشر برحمة الجبار
قد قطعواببغيھم يسار
فأ صلھم يا رب ح ّر النار
اے نفس کفار سے نہ ڈر ؛تجھے رحمت جبار کی بشارت ہو ؛ انھوں نے دھوکہ سے ميرا باياں ہاتھ بھی کاٹ ديا تو پروردگار اتو انھيں
جہنم کی آگ کی گرمی ميں واصل کردے ۔
آپ کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے ليکن آپ کی شجاعت ميں کوئی کمی نہيں آئی تھی آپ اس اميد ميں تھے کہ پانی خيمہ تک پہنچ
جائے گا ليکن نا گہاں دشمنوں کی طرف سے ايک تير آيا اور مشک پر لگا مشک کا سا راپانی زمين پربہہ گيا ۔ اب عباس عليہ السال م
کی فکر بدل گئی ،اب کيا کيا جائے ؟ نہ تو ہاتھ باقی ہيں کہ دوباره دشمن کی صفوں پر حملہ کيا جائے اور نہ ہی پانی بچا کہ خيمہ کی
طرف جائيں۔ابھی آپ اسی فکر ميں تھے کہ ايک لعين نے ايک گرز آہنی آپ کے سر پر مارا ،عباس زمين پر آئے صدادی'' :يا أخاه
أدرک أخاک'' بھائی  ،اپنے بھائی کی مدد کو پہونچئے ۔
اب ميری کمر ٹوٹ گئی  :علمدار کی آواز سنتے ہی امام حسين عليہ السالم ايک غضباک شير کی طرح دشمن کی فوج پرٹوٹ پﮍے اور
خود کو بھائی تک پہنچا ديا ليکن جب ديکھا کہ ہاتھ قلم ہو چکے ہيں پيشانی زخمی ہو چکی ہے اور تير عباس کی آنکھوں ميں پيوست
ہے تو حسين عليہ السالم خميده کمر لئے بھائی کہ پاس آئے اور خون ميں غلطيده علمدار کے پاس بيٹھ گئے ،سر زانو پر رکھا اسی
اثنا ميں عباس ہميشہ کے لئے سوگئے اور حسين عليہ السالم نے مرثيہ شروع کيا'':أخی االٔن انکسر ظھر و قلت حيلت و شمت ب
عد ّو'' اے ميرے بھائی اب ميری کمر ٹوٹ گئی ،راه وچاره تدبير مسدود ہوگئی اور دشمن مجھ پر خنده زن ہے ،پھر فرمايا :
اليوم نامت أعين بک لم تنم
وتسھدت أخری فعزمنامھا
اب وه انکھيں سوئيں گی جو تمہارے خوف سے نہيں سوتی تھيناور وه آنکھيں بيدار رہيں گی جو تمہارے وجود
سے آرام سے سوتی تھيں۔ايک شاعر نے امام حسين عليہ السالم کی زبانی اہل حرم کے محافظ کو اس طرح ياد کيا ہے :
عباس تسمع زينبا تدعوک من
ل يا حما اذا العدی سلبون ؟
أولست تسمع ماتقول سکينة
عماه يوم ا ٔال سر من يحمين؟
اے عبا س! تم سن رہے ہوزينب تم کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ اے زينب کے محافظ و حامی تمہاری شہادت کے بعد دشمنوں
کے حملہ کے مقا بلہ اب ہماری حفاظت کون کرے گا ؟
کيا تم نہيں سن رہے ہوکہ سکينہ کيا کہہ رہی ہے چچا جان آپ کی شہادت کے بعد اسيری کے دنوں ميں ہماری حفاظت و حمايت کون
کرے گا ؟
اس کے بعد غم و اندوه کی ايک دنيا لے کر آپ خيمے کی طرف پلٹے ،سکينہ نے جيسے ہی بابا کو آتے ديکھا دوڑتی ہوئی گئيں اور
پوچھا  '':أبتاه ھل لک علم بعم العباس ؟'' بابا ! آپ کو چچا کی کوئی خبر ہے ؟ يہ سن کر موال رونے لگے اور فرمايا '' :يا بنتاه أن
عمک قد قتل'' بيٹی تيرے چچامارڈالے گئے ۔
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واقعہ کربال
ٔ

حسين عليہ السالم کا شير خوار
اس کے بعد حسين عليہ السالم اپنے خيمے کے پاس بيٹھے تھے کہ ايک چھوٹا سا بچہ جو ابھی شير خوار تھا يا اس سے
تھوڑا سا بﮍا تھا جسے عبد ﷲ بن حسين)(١کے نام سے ياد کيا جاتاہے آپ کو ديا گيااور آپ نے اس بچہ کو اپنی گود ميں
بيٹھايا ۔)(٢
ناگہاں قبيلہ بنی اسد کی ايک فرد حرملہ بن کاہل يا ہانی بن ثبيث حضرمی نے ايک تير چاليااور وه بچہ اس تير سے ذبح ہو
گيا ۔حسين عليہ السالم نے اس کے خون کواپنے ہاتھوں ميں ليا اور جب آپ کی ہتھيلی خون سے بھر گئی تو اسے ز مين
پرڈال ديا اور فرمايا  '':رب ان تک حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذالک لما ھو خير  ،وانتقم لنا من ٰھؤ ال ء الظالمين'' خدا
يا اگر اپنی حکمت کے پيش نظر تو نے آسمان سے اپنی مدد ونصرت کو ہم سے روک ليا ہے تو اس سے بہتر چيز ہمارے
لئے قرار دے اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔
..............
١۔ ابو مخنف نے نقل کيا ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔ ) طبری
،ج،٥ص (٤٤٨
٢۔ طبری نے عماردہنی کے حوالے سے امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا  :ايک تير آيا اور اس بچہ کو
لگا جو آپ کی آغوش ميں تھا تواور آپ اس کے خون کو ہاتھ ميں لے کر فرمارہے تھے  '':اللھم احکم بيننا و بين قو م دعونا لينصرونا
فقتلونا''خدا يا تو ہمارے اور اس قوم کے درميان فيصلہ کر جس نے ہميں باليا تاکہ ہماری مدد کرے اور پھر ہميں قتل کرديا۔ )طبری،
ج، ٥ص ( ٣٨٩
يعقو بی کا بيان ہے  :آغاز جنگ کے بعد ايک کے بعد ايک جام شہادت نوش فرمانے لگے يہاں تک کہ حسين عليہ السالم تنہا ره گئے۔
آپ کے اصحاب ،فرزند اور رشتہ داروں ميں کوئی باقی نہ رہا؛ آپ تنہا اپنے گھوڑ ے پر بيٹھے تھے کہ ايک بچہ نے اسی وقت دنياميں
آنکھ کھو لی۔ آپ نے اس کے کان ميں اذان دی اور ابھی اسکی تحنيک )تالو اور زبان کے درميان جدائی کرنے ( ميں ہی مشغول تھے
کہ ايک تير آيا اور بچہ کے حلق ميں پيو ست ہو گيا اور اس نے اسے ذبح کرديا۔اما م حسين عليہ السالم نے اس کے حلق سے تير نکا
وﷲ ٔال نت أکرم علی ٰ ّ
ال اور وه خون ميں لت پت ہو گيا۔ اس وقت آپ فر مارہے تھے'' ٰ ّ
ﷲ من الناقة ولمحمد أکرم من الصالح'' خدا کی
قسم تو خدا کے سامنے ناقہ )صالح (سے زياده ارزش مند ہے اور محمد ۖ صالح سے زياده باکر امت ہيں پھر اس کے بعد آکر اس نو
نہال کو اپنے فرزند وں اور بھتيجوں کے پاس لٹا ديا۔ )تاريخ يعقوبی ،ج،٦ص،٢٣٢طبع نجف (
سبط بن جو زی کا بيان ہے کہ پھر حسين ملتفت ہو ئے کہ ايک بچہ پياس کی شدت سے رورہا ہے تو آپ اسے اپنے ہاتھ پر لے کر
ٰ
فارحمواھذا الطفل'' اے قوم ! اگر تم لوگوں کو مجھ پر رحم نہيں آتاتو
دشمنوں کے سامنے گئے اور فر مايا  '':يا قوم ان لم تر حمو ن
اس بچہ پر رحم کروليکن اس کے جواب ميں دشمن کی فوج ميں سے ايک نے اس بچہ پر تير چالديا جس سے وه ذبح ہوگيا ۔يہ صورت
حال ديکھ کر حسين عليہ السالم روديئے اور کہنے لگے '' :ال ٰلّھم احکم بيننا وبين القوم دعونا لينصرونا فقتلونا'' خدايا!تو ہمارے اور
اس قوم کے درميان فيصلہ کر جس نے ہميں دعوت دی کہ ہم آپ کی نصرت و مدد کريں گے ليکن اس نے ہميں قتل کرديا۔ اسی درميان
فضاميں ايک آوازگونجی'' دعہ يا حسين! فان لہ مرضعا ً فی الجنة'' اے حسين ! اس بچہ کو چھوڑ دو کيونکہ جنت ميناسے دودھ پالنے
والی موجود ہے۔ )تذکره ،ص  ،٢٥٢طبع نجف(
ان تينوں روايتوں سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کربال ميں ايسے تين بچے شھيد ہوئے ہيں جو شير خوار يا اس سے کچھ بﮍے تھے
اور ابو مخنف نے فقط ايک شير خوار کا تذکره کيا ہے جسے طبری نے ذکر کيا ہے۔اس روايت کی بنياد پر جناب علی اصغر کی روايت
اور امام حسين عليہ السالم کا انہيں ميدان ميں لے جانے سے انکار نہيں کيا جاسکتا کيونکہ يہ واقعہ سبط بن جوزی کی زبانی ثابت ہے
لہٰ ذا اگر کوئی آغوش ميں شہيد ہونے والے واقعہ کو پﮍھتا ہے يا لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز يہ نہيں ہے کہ وه حضرت علی اصغر
کی شہادت کا منکر ہے اور نہ ہی حضرت علی اصغر کی شہادت کا ذکر کرنے والوں کو اس پر مصر ہونا چاہيے کہ شير خوار بچے کے
عنوان سے فقط يہی شہيد ہوئے ہيں۔ان کے عالوه دو بچے اور بھی ہيں جو تير ستم کا نشانہ بنے ہيں۔ ) مترجم (

عبدﷲ بن جعفر کے دو فرزندوں کی شہادت
پھر عبدﷲ بن جعفر کے فرزند ميدان نبرد ميں آئے اور دشمن کی فوج نے انھيں چاروں طرف سے گھير ليا۔ عبد ﷲ بن قطبہ
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نبہانی طائی نے عون بن عبدﷲ بن جعفر بن ابوطالب پر حملہ کرکے انھيں شہيد کرديا) (١اور عامر بن نہشل تيمی نے محمد
بن عبدﷲ بن جعفر بن ابی طالب پر حملہ کرکے انھيں شھيد کرديا ۔)(٢
آل عقيل کی شہادت
''عثمان بن خالد بن اسير جہنی'' اور'' بشر بن حوط قابضی ھمدانی'' نے ايک زبردست حملہ ميں عبدالرحمن بن عقيل بن
ابيطالب کو شہيدکرديا۔ ) (٣اوردونوں نے مل کر ان کے لباس وغيره لوٹ لئے اور عبدﷲ بن عزره خثعمی ) (٤نے جعفر بن
عقيل بن ابيطالب کو تير مار کر شہيد کرديا ،پھر عمروبن صبيح صدائی )(٥
..............
نجبہ غزاری تھيں۔ ) طبری ،ج  ،٥ص  ( ٤٦٩مسيب بن نجبہ کا شمار کوفہ کے شيعوں ميں
١۔آپ کی مادر گرامی جمانة بنت مسيب بن ٔ
توابين کے زعماء ميں ہوتا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کا بيان ہے کہ آپ کی مادر گرا می عقيلہ بنی ہاشم زينب بنت علی بن ابی طالب )
عليہم السالم (تھيں )ص، ٦٠طبع نجف ( ۔
٢۔ آپ کی مادر گرامی خوصاء بنت خصفہ بن ثقيف تيمی خاندان بکر بن وائل سے متعلق تھيں۔) طبری ،ج،٥ص  (٤٦٩ابوالفرج نے
بھی يہی لکھا ہے ) ص ، ٦٠طبع نجف (ليکن سبط بن جوزی نے حوط بنت حفصہ التميمی لکھاہے۔ )تذکره ،ص  ، ٢٥٥ط نجف (
٣۔ مختار نے ان دونوں کی طرف عبدﷲ بن کامل کو روانہ کيا۔ ادھر يہ دونوں جزيره يعنی موصل کی طرف نکلنے کا اراده کررہے تھے
تو عبدﷲ بن کامل اور دوسرے لوگ ان دونوں کی تالش ميں نکلے اورمقام جبانہ ميں انھيں پاليا۔ وہاں سے ان دونوں کو لے کر آئے
اور جعد کے کنويں کے پاس لے گئے اور وہيں ان دونوں کی گردن ماردی اور آگ ميں جالديا ۔ اعشی ہمدان نے ان دونوں پر مرثيہ کہا
ہے )طبری ،ج ،٦ص  ( ٥٩ليکن طبری نے جلد  ،٥ص  ٤٦٩پر لکھا ہے کہ عبدالرحمن بن عقيل کو فقط عثمان بن خالد جہنی نے قتل
کيا ہے اوربشر بن حوط ہمدانی ان کے ہمراه اس کے قتل ميں شريک نہ تھا ليکن اسی سند سے ابوالفرج نے دونوں کو ذکر کيا۔ ) ص،
،٦١طبع نجف (
٤۔ طبری نے ج ،٥ص  ٤٦٩پر لکھ اہے کہ آپ کو بشر بن حوط بن ہمدانی نے شہيد کيا اور ج ،٦ص  ٦٦٥پر عبدﷲ بن عروه خثعمی
لکھا ہے۔ مختار نے اس شخص کو طلب کيا تو يہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر مصعب سے ملحق ہوگيا۔ابولفرج نے بعينہ اسی سند کے
حوالے سے عبدﷲ بن عروه خثعمی لکھا ہے۔ )ص ٦١طبع نجف (
٥۔ مختار نے اسے طلب کيا تو يہ رات ميں اس وقت اليا گيا جب آنکھيں نيند کا مزه لے رہی تھی۔ اس وقت يہ چھت
پر تھا تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ اسے پکﮍا گيا درحاليکہ اس کی تلوار اسکے سر کے نيچے تھی ۔ پکﮍنے والے نے اس سے کہا خدا
تيری تلوار کا برا کرے جو تجھ سے کتنی دور ہے اور کتنی نزديک ۔ وه کہہ رہاتھا کہ ميں نے ان لوگوں پر نيزه چاليا ہے مجروح کيا
ہے ليکن کسی کو قتل نہيں کيا ہے۔ اسے مختار کے پاس اليا گيا ،مختار نے اسے اسی قصر ميں قيد کر ديا  .جب صبح ہوئی تو لوگوں
کو دربارميں آنے کی اجازت ملی اور لوگ دربار مينداخل ہونے لگے تو وه قيدی بھی اليا گيا۔ اس نے کہا  :اے گرو ه کفار و فجار ! اگر
ميرے ہاتھ ميں تلوار ہوتی تو تمہيں معلوم ہوجاتا کہ ميں تلوار کی نوک سے لرزه براندام نہيں ہوتا اورنہ ہی خوف زده ہوتا ہوں۔ ميرے
لئے کتنا باعث سرور ہے کہ ميری موت قتل ہے۔ خلق خدا ميں مجھے تم لوگوں کے عالوه کوئی اور قتل کرے گا ۔ ميں جانتا ہوں کہ تم
لوگ بد ترين مخلوق خدا ہو مگر مجھے اس کی آرزو تھی کہ ميرے ہاتھ ميں تلوار ہوتی تو ميں اس سے تم لوگوں کو کچھ دير تک
مارتا ،پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھايا اور ابن کامل جو اس کے پہلو ميں تھے اس کی آنکھ پر طمانچہ لگايا،اس پرابن کامل ہنس پﮍااور اس
کا ہاتھ پکﮍ کر اسے روک ديا پھر گويا ہوا  :اس کا گمان يہ ہے کہ اس نے آل محمد کو زخمی کيا ہے اور نيزه چاليا ہے لہٰ ذا اس کے
فيصلہ کو ہم نے آپ پرچھوڑ ديا ہے۔ مختار نے کہا  :ميرا نيزه الؤ ! فوراً نيزه اليا گيا ،مختار بولے  :اس پر نيزه سے وار کرو يہاں
تک کہ يہ مرجائے پس اتنا وار ہوا کہ وه مرگيا ۔) طبری ،ج ،٦ص (٦٥ليکن طبری نے ج،٥ص  ٤٦٩پر ابو مخنف سے روايت کی ہے
کہ اس نے عبدﷲ بن عقيل بن ابيطالب عليہم السالم کو قتل کيا ہے اور ج،٦ص  ٦٤پر روايت کی ہے کہ جس نے عبدﷲ بن مسلم بن
عقيل کو قتل کيا وه زيد بن رقاد جنبی ہے اور وه يہ کہا کرتا تھا کہ ميں نے تمہارے ايک جوان پر تير چاليا جب کہ وه اپنی ہتھيلی کو
اپنی پيشانی پر رکھے ہوئے تھا اور ميں نے اس کی ہتھيلی کو اس کی پيشانی سے چپکا ديا اس طرح سے کہ وه اپنی ہتھيلی کو اپنی
پيشانی سے جدا نہ کرسکا جب اس کی پيشانی اس طرح ہتھيلی سے چپک گئی تو اس جوان نے کہا  '':ال ٰلّھم انھم استقلونا واستذلونا
اللھم فاقتلھم کماقتلونا و اذلھم کما استذلونا'' خدا يا !ان لوگوں نے ہماری تعداد کم کردی اور ہميں ذليل کرنے کی کوشش کی خدا يا!
توبھی ان لوگوں کو اسی طرح قتل کرجيسے انھوں نے ہميں قتل کيا ہے اور انھيں اسی طرح ذليل و رسوا کر جيسے انھوں نے ہميں
ذليل و رسوا کر نے کی کوشش کی ہے؛ پھر اس جنبی نے ايک تيراورچالکر آپ کو شہيد کر ديا۔ وه کہتاہے:جب ميں اس جوان کے پاس
آياتووه مرچکاتھا۔ ميں نے اس تير کو حرکت ديا تاکہ اسے باہر نکال دوں ليکن اس کا پھل کچھ اس طريقے سے پيشانی ميں پيوست
ہوچکا تھا کہ ميں اسے نکالنے سے عاجز ہوگيا۔ اپنے زمانے ميں مختار نے عبدﷲ بن کامل شاکری کو اس کے سراغ ميں روانہ
کيا،عبدﷲ نے آکراس کے گھر کو گھير ليا اور وہاں لوگوں کی ايک بھيﮍ لگ گئی تو وه شخص تلوار سونتے باہر نکال۔ ابن کامل نے
کہا  :اس پر تير چالؤ اور اسے پتھر مارو،لوگوں نے ايسا ہی کيا يہاں تک کہ وه زمين پر گر پﮍا ليکن اس کے جسم ميں ابھی جان باقی
تھی۔اس کے بعد ابن کامل نے آگ منگوائی اوراسے زنده جالديا۔) طبری ،ج،٦ص (٦٤

نے عبدﷲ بن مسلم بن عقيل ) (١پرايک تير چاليا ۔آپ اپنا ہاتھ پيشانی پر لے گئے تاکہ تير نکال ليں ليکن پھر ہتھيليوں کو
حرکت دينے کی طاقت نہ رہی،اسی دوران ايک دوسرا تيرچال جو آپ کے سينے ميں پيوست ہو گيا)(٢اور بسيط بن ياسر
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جہنی نے محمد بن ابوسعيد بن عقيل کو شہيد کر ديا۔ )(٣
حسن بن علی عليہما السالم کے فر زندوں کی شہادت
عبد ﷲ بن عقبہ غنوی )(٤نے ابو بکر بن حسن بن علی عليہماالسالم )(٥پر تير چال کر انھيں شہيد کر ديا )(٦اور عبدﷲ بن
حسن بن علی) عليہماالسالم ( کوحرملہ بن کاہل اسدی )(٧نے تير چالکر شہيد کرديا ۔)(٨
..............
١۔ آپ کی مادر گرامی کانام رقيہ بنت علی بن ابيطالب عليہم السالم ہے۔) طبری ،ج،٥ص،٤٦٩ابوالفرج ،ص، ٦٢طبع نجف(
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے۔) طبری ،ج،٥ص ، ٤٦٩ابو الفرج ،ص  ،٦٢طبع نجف(
٣۔ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم ازدی سے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج، ٥ص(٤٤٧
٤۔ ٤٣ھ ميں يہ مستوردبن عقبہ کے ہمراه نکلنے والوں ميں شمار ہوتا ہے جو کوفہ ميں مغيره بن شعبہ کی حکومت کا زمانہ تھا۔يہ
وہاں کاتب تھا ۔'' مستورد ''نے حکم ديا کہ يہ اس کے لئے ايک خط لکھے پھر اس خط کو لے کر سماک بن عبيد والی مدائن کے پاس
لے جائے اور اس کو اپنی طرف بالئے تو اس نے ايسا ہی کيا۔) طبری ،ج، ٥ص ( ١٩٠جب مستورد کی حکومت مصيبت ميں گرفتار
ہوئی تو غنوی وہاں سے بھاگ کر کوفہ روانہ ہوگيا اور وہاں شريک بن نملہ کے گھر پہنچا اور اس سے پوچھا کہ مغيره سے کہاں
مالقات ہوگی تاکہ يہ اس سے امان لے سکے) طبری ،ج، ٥ص  (٩٠اس نے مغيره سے امان طلب کی اور مغيره نے اسے امان دے
ديا۔) طبری ،ج،٥ص  (٢٠٦کربال کے بعد يہ مختار کے خوف سے بھاگ کر مصعب بن زبير سے ملحق ہو گيا پھر عبدالرحمن بن محمد
بن اشعث کے ہمراه ہوگيا۔ ) طبری ،ج ، ٥ص  ( ٢٠٥مختار نے اس کی جستجو کرائی تو معلوم ہوا کہ فرار ہے تومختار نے اس کا گھر
منہدم کرديا۔ )طبری ،ج،٦ص ْ (٦٥
٥۔ طبری نے جلد  ،٥ص  ٤٦٨پر يہی لکھا ہے مگر ص  ٤٤٨پر ابوبکر بن حسين بن علی لکھ ديا ہے جو غلط ہے ۔
٦۔ عقبہ بن بشير اسدی کا بيان ہے کہ مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی بن حسين عليہم السالم نے بيان کيا ہے۔ ) طبری ،ج ،٥ص
 (٤٤٨ابوالفرج نے مدائنی سے اس نے ابو مخنف سے اس نے سليمان بن ابی راشد اور عمرو بن شمر سے اس نے جابرسے انھوں
نے ابو جعفر امام باقر عليہ السالم سے يہ روايت بيان کی ہے۔) مقاتل الطالبيين ،ص ، ٥٧طبع نجف(
٧۔ طبری نے ج،٦ص  ٦٥پر يہی لکھا ہے ليکن يہاں ج، ٥ص  ٤٦٨پر حرملہ بن کاہن لکھا ہے جو غلط ہے۔اس کے سلسلے ميں
مختار کی جستجو اور کيفيت قتل کو بھی ذکر نہيں کيا ہے ۔ہشام کا بيان ہے کہ مجھ سے ابو ہذيل'' سکون '' کے رہنے والے ايک
شخص نے بيان کيا ہے کہ وه کہتا ہے :خالد بن عبدﷲ کے زمانے ميں حضرميوں کی نشست ميں ،ميں نے ہانی بن ثبيت حضرمی کو
ديکھا جو
بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ ميں نے سنا کہ وه کہہ رہاتھا  :ميں ان لوگوں ميں سے ہوں جو حسين کے قتل کے وقت وہاں موجودتھے۔ خدا
کی قسم ميں ان دس ) (١٠مينکا ايک تھا جو ہميشہ گھوڑے پر تھے اور ميں پورے لشکر ميں گھوم رہا تھا اور ان کے روز گار کو
بگاڑ رہاتھا اسی اثنا ميں ان خيموں سے ايک نوجوان نکال جس کے ہاتھ ميں ايک لکﮍی تھی اس کے جسم پر ايک کرتا اور پاجامہ تھا
اور وه بہت خوفزده تھا اور وه ادھرادھر ديکھ رہا تھا گويا ميں ديکھ رہا تھا کہ اس کے کان ميں دو درتھے جب وه ادھر ادھر ديکھ
رہاتھا تو وه در ہل رہے تھے ۔
ناگہاں ايک شخص گھوڑے کو سر پٹ دوڑا تاہوا سامنے آيا يہاں تک کہ اس کے نزديک ہوگيا پھر جب وه اپنے گھوڑے سے مﮍا تو
اس نے اس نوجوان کو تلوار سے دو نيم کرديا۔ ابولفرج مدائنی نے اس کی روايت کی ہے۔) ص ، ٧٩طبع نجف( ابو مخنف کا بيان ہے
کہ حسن بن حسن اور عمر بن حسن چھوٹے تھے لہٰ ذا قتل نہ ہوئے۔ )طبری ،ج، ٥ص  (٤٤٩حسين عليہ السالم کے غالمونميں سے دو
غالم سليمان اور منجح بھی جام شہادت نوش فرماکر راہی ملک جاوداں ہوگئے ۔)طبری ،ج ،٥ص (٤٦٩
٨۔طبری نے ج ،٥ص ٤٦٨پر يہی لکھاہے اور ابو الفرج نے ص ، ٥٨طبع نجف پر مدائنی کے حوالے سے يہی لکھا ہے ليکن مشہور
يہ ہے کہ يہ بچہ وہی ہے جو خيمہ سے نکل کر اپنے چچا کی شہادت گاه کی طرف بھاگا تھا اور وہيں پر ان کے پاس شہيد کرديا گيا
جيسا کہ عنقريب اس کا بيان آئے گا ۔ ارشاد ميں مفيد نے اس روايت کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔) ص ، ٢٤١طبع نجف(

واقعہ کربال
ٔ

امام حسين عليہ السالم کی شہادت
سر کا رسيد الشہداء حضرت امام حسين عليہ السالم کے جب فقط تين ياچار ساتھی ره گئے تو آپ نے اپنا يمنی لباس منگوا يا
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جو مضبوط بناوٹ کا صاف وشفاف کپﮍا تھا اسے آپ نے جا بجا سے پھاڑديا اور الٹ ديا تاکہ اسے کوئی غارت نہ کرے
۔)(١ا ور)(٢
اس بھری دوپہر ميں آپ کافی دير تک اپنی جگہ پرٹھہرے رہے۔ دشمنوں کی فوج کا جو شخص بھی آپ تک آتا تھا وه پلٹ
جاتا تھا کيونکہ کوئی بھی آپ کے قتل کی ذمہ داری اوريہ عظيم گناه اپنے سر پر لينا پسند نہيں کررہا تھا۔ آخر کار مالک بن
نسيرب ّدی کندی ) (٣آنحضرت کے قريب آيا اور تلوار سے آپ کے سر پر ايسی ضرب لگائی کہ وه برنس )ايک قسم کی ٹوپی
جو آغاز اسالم ميں پہنی جا تی تھی ( جو آپ کے سر پر تھی شگافتہ ہوگئی اور ضرب کا اثر آپ کے سر تک پہنچا اور آپ
کے سر سے خون جاری ہوگيا  ،برنس خون آلود ہوگئی  ،تو حسين عليہ السالم نے اس سے کہا '' :ال أکلت بھا وال شربت
وحشرک ٰ ّ
ﷲ مع الظالمين'' تجھے کھانا  ،پينا نصيب نہ ہو،اور ﷲ تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے ۔
..............
١۔ آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا  :اگر آپ اس کے نيچے ايک چھوٹا سا کپﮍاپہن ليتے تو بہتر ہوتا۔ آپ نے جواب ديا '':ثوب مذلہ وال
ينبغی لی أن البسہ '' يہ ذلت ورسوائی کا لباس ہے اور ميرے لئے مناسب نہيں ہے کہ ميں اسے پہنوں۔ جب آپ شہيد ہوگئے تو بحر بن
کعب وه يمنی لباس لوٹ کے لے گيا ۔)طبری ،ج،٥ص (٤٥١ابو مخنف کا بيان ہے  :مجھ سے عمروبن شعيب نے محمد بن عبدالرحمن
سے روايت کی ہے کہ بحر بن کعب کے دونوں ہاتھوں سے سردی ميں پانی ٹپکتا تھا اور گرمی وه بالکل سوکھی لکﮍی کی طرح خشک
ہوجاتا تھا۔ )طبری ،ج،٥ص (٤٥١
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم سے يہ روايت کی ہے۔)طبری ،ج، ٥ص ٤٥١وارشاد ،ص
(٢٤١
٣۔ يہ وہی شخص ہے جو راستے ميں حر کے پاس ابن زياد کا خط لے کر آيا تھا جس ميں يہ لکھاتھا کہ حسين) عليہ السالم( کو بے
آب وگياه صحرا ميں اتارلو ؛امام حسين عليہ السالم کے قافلہ کے اس صحرا ميں وارد ہونے کے ذيل ميں اس کے احوال گزرچکے ہيں
۔

پھر آپ نے اس برنس کوالگ کيا اور ايک دوسری ٹوپی منگوا کر اسے پہنا اور اس پر عمامہ باندھا۔)(١اسی طرح سياه
ريشمی ٹوپی پر آپ نے عمامہ باندھا۔ آپ کے جسم پر ايک قميص) (٢ياايک ريشمی جبہ تھا ،آپ کی ڈاڑھی خضاب سے ر
نگين تھی ،اس حال مينآ پ ميدان جنگ مينآئے
اورشيربيشہ
ٔ
..............
١۔ وه برنس ريشمی تھا ۔ مالک بن نسير کندی آيا اور اسے اٹھا لے گيا ،پھر جب اس کے بعد وه اپنے گھر آيا تو اس برنس سے خون
کو دھونا شروع کيا۔ اس کی بيوی نے اسے ديکھ ليا اور وه سمجھ گئی تو بولی  :نواسئہ رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا سامان
لوٹ کر ال تا ہے اور ميرے گھر ميں داخل ہوتا ہے ! ميرے پاس سے اسے فوراً نکال لے جا! اس کے ساتھيوں کا کہنا تھا کہ اس کے
بعد سے وه ہميشہ فقير رہا يہاں تک کہ مر گيا۔ ) طبری ،ج،٥ص  ،٤٤٨ارشاد ،ص  (٢٤١ارشاد ميں شيخ مفيد نے مالک بن يسر لکھا
ہے۔ ہشام اپنے باپ محمد بن سائب سے اور وه قاسم بن اصبغ بن نباتہ سے بيان کرتے ہيں کہ انھوں نے کہا  :مجھ سے اس شخص
نے بيان کيا جو اپنے لشکر ميں حسين عليہ السالم کی جنگ کا گواه ہے وه کہتا ہے  :جب حسين کے سارے سپاہی شہيد کرديئے گئے
تو آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کا رخ کيا اور اپنے گھوڑے کو ايک ضرب لگائی ۔يہ ديکھ کر قبيلہ بنی آبان بن دارم کے ايک
شخص نے کہا  :وائے ہو تم پر ان کے اور پانی کے درميان حائل ہو جاؤ توان لوگوں نے اس کے حکم کی پيروی کی اور ان کے اور
فرات کے درميان حائل ہوگئے  .اور'' اباتی'' نے ايک تير چال يا جو آپ کی ٹھڈی ميں پيوست ہوگيا ۔امام حسين عليہ السالم نے اس تير
کو کھينچا اور اپنی دونوں ہتھيلياں پھيال ديں تو وه خون سے بھر گئينپھر آپ نے فرمايا  '':ال ٰلّھم ان أشکو اليک ما يفعل بابن بنت
نبيک،ال ٰلّھم اظمہ''خدا يا! ميں تيری بارگاه ميں اس چيز کی شکايت کر تا ہوں جو تيرے نبی کے نواسہ کے ساتھ کيا جارہا ہے۔ خدا يا!
اسے ہميشہ پياسا رکھ۔ قاسم بن اصبغ کا بيان ہے  :ميں نے اسے اس حال ميں ديکھا کہ اس کے پاس دودھ سے بھرے بﮍے بﮍے
برتن اور کوزوں ميں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت رکھے ہوئے تھے ليکن وه کہہ رہا تھا  :وائے ہو تم لوگوں پر مجھے پانی پال ؤ ،پياس
مجھے مارے ڈال رہی ہے پھر بﮍا برتن اور کوزه ال يا جاتا اور وه سب پی جاتا اور جب سب پی جاتا تو پھر تھوڑی ہی دير ميں فرياد
کرنے لگتا اور پھر کہنے لگتا  :وائے ہو تم لوگوں پر ! مجھے پانی پال ؤ پياس مجھے مارے ڈال رہی ہے ،خدا کی قسم تھوڑی دير نہ
گزری تھی کہ اس کا پيٹ اونٹ کے پيٹ کی طرح پھٹ گيا۔ ابو الفرج نے اسے ابو مخنف کے حوالہ سے لکھا ہے۔)ص  ،٧٨طبع نجف(
ہشام کا بيان ہے  :مجھ سے عمروبن شمر نے جابر جعفی کے حوالے سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے  :حسين کی پياس شديد
سے شديد تر ہو رہی تھی لہٰ ذاآپ فرات کے نزديک پانی کی غرض سے آئے ليکن ادھر سے حصين بن تميم نے ايک تير چال يا جو آپ
کے دہن مبارک پر لگا  ،آپ نے اپنے دہن سے اس خون کو ہاتھ ميں ليا اور آسمان کی طرف پھينک ديا اور فرمايا  '':ال ٰلّھم أحصھم
عدداً واقتلھم بدداً وال تذرعلی االرض منھم أحداً'')طبری ،ج ،٥ص٤٤٩و (٤٥ ٠خدا يا!ان کی تعدادکو کم کردے ،انھيننابود کردے اور ان
ميں سے کسی ايک کوروئے زمين پرباقی نہ رکھ ۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے
حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج،٥ص٤٤٧و ( ٤٤٨
٢۔ابو مخنف نے کہا:مجھ سے صقعب بن زہيرنے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج،٥ص(٤٥٢

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

شجاعت جيساقتال شر وع کيا،دشمنو ں کے ہر تير سے خود کوماہرانہ اندازميں بچا رہے تھے  ،دشمن کی ہر کمی اورضعف
سے فائده اٹھارہے تھے اور اسے غنيمت و فرصت شمار کررتے ہوئے اور دشمن پر بﮍازبردست حملہ کررہے تھے۔ )(١
اسی دوران شمراہل کوفہ کے دس پيدلوں کے ساتھ حسين عليہ السالم کے خيمونکی طرف بﮍھنے لگا جن ميں آپ کے اثاثہ
اور گھر والے تھے۔ آپ ان لوگوں کی طرف بﮍھے تو ان لوگوں نے آپ اورآپ کے گھر والوں کے درميان فاصلہ پيدا
ً
کرديا۔يہ وه موقع تھا جب آپ نے فرمايا '':ويلکم !ان لم يکن لکم دين ،وکنتم التخافون يوم المعادفکونواف أمردنياکم أحراراذوی
أحساب ! امنعوارحلی وأھل من طغامکم وجھالکم !''
وائے ہو تم پر !اگر تمہارے پاس دين نہينہے اورتمہينقيامت کا خوف نہيں ہے توکم ازکم دنياوی امور ميں تو اپنی شرافت اور
خاندانی آبرو کا لحاظ رکھو ؛ ان اراذل واوباشوں کو ہمارے خيموں اور گھر والونسے دور کرو۔ يہ سن کرشمر بن ذی
الجوشن بوال  :اے فرزندفاطمہ يہ تمہاراحق ہے ! يہ کہہ کر اس نے آپ پر حملہ کرديا ،حسين )عليہ السالم( نے بھی ان
لوگوں پر زبر دست حملہ کياتووه لوگ ذليل ورسواہوکر وہانسے پيچھے ہٹ گئے۔ )(٢عبدﷲ بن عمار بارقی) (٣کابيا ن ہے :
پھر پيدلو ں کی فوج پر چپ وراست سے آپ نے زبردست حملہ کيا ؛پہلے آپ ان پر حملہ آور ہوئے جوداہنی طرف سے
يلغار کررہے تھے اورايسی تلوار چال ئی کہ وه خوف زده ہوکر بھاگ گھﮍے ہوئے پھر بائيں جانب حملہ کيا يہانتک وه بھی
خوف زده ہوکر بھاگ گئے۔خداکی قسم ميں نے کبھی ايسا ٹوٹاہوا انسان نہينديکھا جس کے سارے اہل بيت ،انصار اورساتھی
قتل کئے جاچکے ہوناس کا دل اتنامستحکم ،اس کاقلب اتنامطمئن اور اپنے دشمن کے مقابلہ ميناس قدرشجاع ہو جتنے کہ
حسين عليہ السالم تھے۔ خداکی قسم ميننے ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو ان کے
..............
١۔ابومخنف نے حجاج سے اور اس نے عبدﷲ بن عمار بارقی سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج،٥ص(٤٥٢
٢۔يہ ابو مخنف کی روايت مينہے۔) طبری ،ج،٥ص ( ٤٥٠ابوالفرج نے بھی اس کی روايت کی ہے۔) ص(٧٩
٣۔ يہی شخص اميرالمومنين عليہ السال م کی اس خبر کا بھی راوی ہے جس ميں آپ ٢٦ھ ميں صفين کی طرف جارہے تھے تو فرات پر
پل بنانے کی بات ہوئی تھی۔) طبری ،ج،٥ص ( ٥٦٥

جيسانہيں ديکھا۔اگرپيدل کی فوج ہوتی تھی تو چپ وراست سے ايساذليل ورسواہو کے بھاگتی تھی جيسے شير کوديکھ کرہرن
بھاگتے ہيں۔)(١اسی دوران عمر بن سعد  ،امام حسين عليہ السالم کے قريب آيا ،اسی اثناء مينامام کی بہن زينب بنت فاطمہ
ّٰ
عليھاالسالم خيمہ سے باہرنکليناورآوازدی '' :ياعمر بن سعد ! أيقتل أبو
عبدﷲ وأنت تنظر اليہ '' اے عمر بن سعد ! کياابو
عبدﷲ الحسين قتل کئے جارہے ہيں اور توکھﮍاديکھ رہا ہے۔ تو اس نے اپنا چہره ان کی طرف سے پھيرليا)(٢گو يا ميں عمر
کے آنسوؤں کو ديکھ رہاتھا جو اس کے رخسار اور ڈاڑھی پر بہہ رہے تھے ۔)(٣
ادھر آپ دشمنوں کی فوج پر بﮍھ بﮍھ کر حملہ کرتے ہوئے فرمارہے تھے ٔ '':اعلی قتل تحاثون ؟ اما وﷲ ال تقتلو ن بعد عبدا
الرجو أن يکرمنی ٰ ّ
ّٰ
عبادﷲ أسخط عليکم لقتلہ من !و أيم ﷲ ان ٔ
ﷲ بھوا نکم ثم ينتقم ل منکم من حيث ال تشعرون )(٤
من
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ٔ
ٔ
أماوﷲ لو قد قتلتمون لقد القی ﷲ باسکم بينکم وسفک دمائکم ثم ال يرضی لکم حتی يضاعف لکم العذاب االٔليم !'')(٥
..............
ٰ
معزی اور ذئب استعمال ہوا ہے جس کے معنی گلہء گوسفند اور بھيﮍئيے کے ہينعرب تہذيب اور کلچر ميں کسی کی
١۔روايت ميں
شجاعت ثابت کرنے کی يہ بہترين مثال ہے ليکن ہماری ثقافت ميں بزرگ شخصيتوں کو بھيﮍئيے سے تعبير کرنا ان کی توہين ہے اور
قاری پر بھی گراں ہے لہٰ ذا محققين کرام نے مترجمين کو اس بات کی پوری اجازت دی ہے کہ وه تشبيہات کے ترجمہ ميناپنی تہذيب اور
کلچر )(cultureکا پورا پورا لحاظ رکھيں  ،اسی بنياد پر ترجمہ مينشير اور ہرن استعمال کيا گيا ہے جو شجاعت اور خوف کی تشبيہات
ہيں۔ )مترجم (
٢۔ شيخ مفيد نے ارشاد ميں يہ روايت بيان کی ہے۔) االرشاد ،ص ،٢٤٢طبع نجف (
 (٣يہ روايت'' حجاج ''سے ہے۔ اس نے اسے عبدﷲ بن عمار بارقی سے نقل کيا ہے۔) طبری ،ج،٥ص  (٤٥١شيخ مفيد نے ارشاد
مينحميد بن مسلم سے روايت کی ہے۔) ص ( ٢٤١
٤۔امام عليہ السالم کی دعا مستجاب ہوئی اور کچھ زمانے کے بعد مختار نے قيام کيا اور اپنی سپاه کی ايک فرد ابا عمره کو عمربن سعد
کی طرف روانہ کيا اور حکم ديا کہ اسے لے کرآ۔ وه گيا يہاں تک کہ اس کے پاس وارد ہوا اور کہا  :امير نے تم کو طلب کيا ہے۔ عمر
بن سعد اٹھا ليکن اپنے جبہ ہی ميں پھنس گيا تو ابو عمره نے اپنی تلوار سے اس پر وار کرکے اسے قتل کر ديا اور اس کے سر کو
اپنی قبا کے نچلے حصے ميں رکھا اور اس کو مختار کے سامنے الکر پيش کرديا ۔
حفص بن عمر بن سعد ،مختار کے پاس ہی بيٹھا تھا ۔مختار نے اس سے کہا  :کيا تم اس سر کو پہچانتے ہو ؟ تو اس نے انا ٰ ّ وانا اليہ
راجعون پﮍھا اور کہاکہ اس کے بعد زندگی ميں کوئی اچھا ئی نہيں ہے ! تو مختار نے کہا  :تم اس کے بعد زنده نہيں رہوگے ! اور حکم
ديا کہ اسے بھی قتل کرديا جائے۔ اسے قتل کرديا گيا اور اس کا سر اس کے باپ کے ہمراه رکھ ديا گيا۔ ) .طبری ،ج  ،٦ص ( ٦١
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٥۔ مجھ سے صقعب بن زہير نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔) طبری ،ج  ،٥ص (٤٥٢

کيا تم لوگ ميرے قتل پر) لوگوں کو( بر انگيختہ کررہے ہو ؟خدا کی قسم ميرے بعد خدا تمہارے ہاتھوں کسی کے قتل پر اس
حد تک غضبناک نہيں ہوگا جتنا ميرے قتل پروه تم سے غضبناک ہوگا ،خدا کی قسم ميں اميد رکھتا ہوں کہ تمہارے ذليل قرار
دينے کی وجہ سے خدا مجھے صاحب عزت و کرامت قرار دے گاپھر تم سے ايسا انتقام لے گا کہ تم لوگ سمجھ بھی نہ پاؤ
گے خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کرديا تو خدا تمہاری شرارتوں کو تمہارے ہی درميان ڈال دے گا  ،تمہارے
خون تمہارے ہی ہاتھوں سے زمين پر بہا کريں گے اس پر بھی وه تم سے راضی نہ ہوگا يہاں تک کہ درد ناک عذاب
مينتمہارے لئے چند ُگنا اضافہ کردے گا ۔
پھر پيدلوں کی فوج کے ہمراه جس مينسنان بن انس نخعی  ،خولی بن يزيد اصبحی )(١صالح بن وہب يزنی  ،خشم بن عمرو
جعفی اور عبدالرحمن جعفی ) (٢موجود تھے شمر ملعون امام حسين عليہ السالم کی طرف آگے بﮍھا اور لوگوں کوامام
حسين عليہ السالم کے قتل پر اُکسانے لگا تو ان لوگوں نے حسين عليہ السالم کو پوری طرح اپنے گھيرے ميں لے ليا ۔ اسی
اثنا ء ميں امام حسين عليہ السالم کی طرف سے آپ کے خاندان کاايک بچہ )(٣ميدان مينآنکال۔ امام حسين عليہ السالم نے اپنی
بہن زينب بنت علی )عليہماالسالم ( سے کہا'':احبسيہ'' بہن اسے روکو ،تو آپ کی بہن زينب بنت علی) عليہما السالم( نے
روکنے کے لئے اس بچے کو پکﮍا ليکن اس بچہ نے خود کو چھﮍا ليا اور دوڑتے ہوئے جاکر خود کو حسين عليہ السالم پر
گراديا ۔
..............
١۔مختار نے اس کی طرف معاذ بن ہانی بن عدی کندی جناب حجر کے بھتيجے کو روانہ کيا،نيز اس کے ہمراه ابو عمره  ،اپنے
نگہبانوں کے سردار کو بھی اس کی طرف بھيجا تو خولی اپنے گھر کی دہليز ميں جا کر چھپ گيا۔ '' معاذ'' نے ابو عمره کو حکم ديا کہ
اس کے گھر کی تالشی لے۔ وه سب کے سب گھر ميں داخل ہوئے ،اس کی بيوی باہر نکلی ،ان لوگوں نے اس سے پوچھا  :تيرا شوہر
کہاں ہے ؟ تو اس نے جواب ديا  :ميں نہيں جانتی اور اپنے ہاتھ سے دہليز کی طرف اشاره کرديا تو وه لوگ اس ميں داخل ہوگئے۔
اسے وہاں اس حال ميں پايا کہ وه اپنے سر کو کھجور کی ٹوکری ميں ڈالے ہوئے ہے۔ ان لوگوں نے اسے وہاں سے نکاال اور جالديا۔)
طبری ،ج ،٦ص ( ٥٩
٢۔ يہ حجر بن عدی کے خالف گواہی دينے والوں ميں سے ہے ۔)طبری ،ج،٥ص  (٢٧٠روز عاشوراعمربن سعد کے لشکر ميں يہ
قبيلہ مذحج و اسدکا ساالر تھا جيسا کہ اس سے قبل يہ بات گزر چکی ہے۔ ) طبری ،ج  ،٥ص ( ٤٤٢
٣۔ شيخ مفيد نے ارشاد کے ص  ٢٤١پر لکھا ہے کہ وه بچہ عبدﷲ بن حسن تھا اورارشاد ميں مختلف جگہوں پر اس کی طرف اشاره
کيا ہے۔ ابو مخنف کے حوالے سے يہ بات گزر چکی ہے کہ حرملہ بن کاہل اسدی نے تير چالکر اس بچہ کو شہيد کرديا ۔ يہاں يہ روايت
ابوالفرج نے ابو مخنف سے نقل کی ہے اور انھوں نے سليمان بن ابی راشد سے اور اس نے حميد بن مسلم سے روايت کی ہے ۔)ص
، ٧٧طبع نجف(

اسی وقت بحر بن کعب نے ام حسين عليہ السالم پر تلوارچالئی تو اس بچہ نے کہا '' :يابن الخبيثہ ! أ تقتل عم'' اے پليد عورت
کے لﮍکے ! کيا توميرے چچا کوقتل کر رہا ہے ؟ ) (١تو اس نے تلوار سے اس بچہ پر وار کرديا۔ اس بچے نے اپنے ہاتھ کو
سپر قرار ديا اور بچہ کا ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا تو اس بچے نے آواز دی '':يا أمتاه'' اے مادر گرامی مدد کيجيے۔ حسين عليہ
السالم نے فوراً اسے سينے سے لگاليا اور فرمايا '':يابن أخ ) (٢اصبر علی مانزل بک واحتسب فی ذالک الخير  ،فان ٰ ّ
ﷲ
ﷲ وعلی بن أبی طالب و حمزة والحسن بن علی صلی ٰ ّ
يلحقک بآبائک الصالحين برسول ٰ ّ
ﷲ عليھم أجمعين'' ) (٣و)(٤
ٰ
''اللھم امسک عنھم قطر السماء وامنعھم برکات االرض اللّھم فان متعتھم الی حين ففرقھم فرقاواجعلھم طرائق قددا ً والترضی
عنھم الوالة أبداً فانھم دعونا لينصرو نا فعد وا علينا فقتلونا'' )(٥
جان برادر !اس مصيبت پر صبر کرو جو تم پر نازل ہوئی اوراس کو راه خدا ميں خير شمار کرو ،کيونکہ خدا تم کو تمہارے
صالح اور نيکو کار آباء و اجداد رسول خدا  ،علی بن ابيطالب ،حمزه اور حسن بن علی ،ان سب پر خد ا کا در ود و سالم
ہو،کے ساتھ ملحق کرے گا ۔خدايا !آسمان سے با رش کو ان کے لئے روک دے اورزمين کی برکتونسے انھيں محرو م
کردے! خدايا!اگرا پنی حکمت کی بنياد پر تونے اب تک انھيں بہره مند کياہے تواب ان کے درميان جدائی اورپراکندگی قرار
دے اور ان کے راستونکو جداجداکردے اور ان کے حکمرانونکو کبھی بھی ان سے راضی نہ رکھناکيونکہ انھوننے
ہمينبالياتاکہ ہماری مددکريں ليکن ہم پر حملہ کرديااور ہميں قتل کر ديا۔
پھر اس بھری دوپہر مينکافی دير تک حسين عليہ السالم آستانہ ٔ شہادت پر پﮍے رہے کہ اگر دشمنوں ميں سے کوئی بھی آپ
کو قتل کرنا چاہتا تو قتل کرديتاليکن ان مينسے ہر ايک اس عظيم گناه سے کناره کشی اختيار کر رہا تھا اور اسے دوسرے پر
ڈال رہا تھا ۔ہر گر وه چاه رہا تھا کہ دوسرا گروه يہ کام انجام دے کہ اسی اثناء ميں شمر ّ
چاليا :وائے ہو تم لوگونپر! اس
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مردکے سلسلے مينکياانتظارکررہے ہو ،اسے قتل کرڈالو ،تمہاری مائيں تمہارے غم ميں بيٹھيں! اس جملہ کااثر يہ ہوا کہ
چاروں طرف سے دشمن آ پ پر حملے کرنے لگے ۔
..............
ا٣ ،٢ ،۔ گزشتہ صفحہ کا حاشيہ نمبر  ٥مالحظہ ہو ۔
٤۔ابو مخنف نے اپنی روايت ميں بيان کيا ہے۔ ) طبری ،ج،٥ص  ( ٤٥٠ابوالفرج نے ابومخنف سے سليمان بن ابی راشد کے حوالے
سے اوراس نے حميد بن مسلم سے روايت نقل کی ہے۔ )ص،٧٧طبع نجف (
٥۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشدنے حميد بن مسلم سے يہ روايت نقل کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص ٤٥١وارشاد
،ص ( ٢٤١

آخری لمحات
اب آپ پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔زرعہ بن شريک تميمی نے آپ کی بائيں ہتھيلی پر ايک ضرب لگائی )(١
اور ايک ضرب آپ کے شانے پر لگائی۔ يہ وه موقع تھاجب آپ کے بيٹھنے کی تاب ختم ہوچکی تھی۔ آپ منہ کے بل زمين
پرآئے اسی حال ميں سنان بن انس نخعی آگے بﮍھا اور آپ پر ايک نيزه مارا جو آپ کے جسم ميں پيوست ہوگيا ليکن اب
کوئی بھی امام حسين عليہ السالم کے نزديک نہيں ہورہاتھا مگر يہ کہ سنان بن انس ہی آگے بﮍھا اور اس خوف ميں کہ کہيں
کوئی دوسرا شخص حسين عليہ السالم کے سر کو امير کے پاس نہ لے جائے؛ ل ٰہذا وه آپ کی شہادت گاه کے پاس آيا اورآپ
کو ذبح کرديا اورآپ کے سر کو کاٹ ڈاال )(٢اور اسے خولی بن يزيد اصبحی کی طرف پھينک ديا ۔
اب لباس اور اسباب لوٹنے کی نوبت آئی تو آپ کے جسم پر جو کچھ بھی تھا کوئی نہ کوئی لوٹ کر لے گيا۔ آپ کی اس
يمانی چادر کو جسے قطيفہ) (٣کہاجاتا ہے قيس بن اشعث نے لے ليا۔ ) (٤اسحاق بن حيوة بن حضرمی نے امام حسين عليہ
(قبيلہ بنی نہشل کے ايک شخص نے آپ کی تلوار لے لی ،آپ کی نعلين کو ''اسود اودی'' نے
السالم کی قميص کو لوٹ ليا)ٔ ٥
اٹھا ليا۔آپ کے پاجامہ کو'' بحر بن کعب ''لے گيا) (٦اور آپ کو برہنہ چھوڑ ديا ۔)(٧
..............
 ١۔ارشاد ميں باياں بازو ہے۔) ص  (٢٤٢تذکرة الخواص ميں بھی يہی ہے۔) ص  ( ٢٥٣مقرم نے اسے اال تحاف بحب االشراف سے نقل
کيا ہے۔) ص ( ١٦
٢۔ امام حسين کے قاتل کے سلسلے ميں سبط بن جوزی نے پانچ اقوال ذکر کئے ہيں۔ آخر ميں ترجيح دی ہے کہ سنان بن انس ہی آپ کا
قاتل تھا پھرروايت کی ہے کہ يہ حجاج کے پاس گيا تواس نے پوچھا کہ تو ہی قاتل حسين ہے؟ اس نے کہا ہاں ! تو حجاج نے کہا :
بشارت ہو کہ تواور وه کبھی ايک گھر ميں يکجا نہينہوں گے ۔ لوگوں کا کہنا ہے حجاج سے اس سے اچھا جملہ کبھی بھی اس کے
عالوه نہيں سناگيا۔ ا س کا بيان ہے کہ شہادت کے بعد حسين کے جسم کے زخم شمار کئے گئے تو  ٣٣نيزه کے زخم اور  ٣٤تلوار کے
زخم تھے اور ان لوگوں نے آپ کے کپﮍے مينايک سو بيس )  (١٢٠تير کے نشان پائے ۔
٣۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے صقعب بن زہير نے حميد کے مسلم کے حوالے سے روايت کی ہے) طبری ،ج ،٥ص ( ٤٥٣
٤۔ شب عاشور کی بحث ميناس کے احوال گزر چکے ہيں ۔
٥۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے روايت کی ہے۔ ) طبری ،ج،٥ص ( ٤٥٥
٦۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے صقعب بن زہير نے حميد بن مسلم کے حوالے سے روايت کی ہے۔)طبری ،ج ،٥ص ( ٤٥٢
٧۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے ر وايت کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص ( ٤٥١
اسی طرح سبط بن جوزی نے بھی صرا حت کی ہے کہ وه لوگ وه سب کچھ لوٹ لے گئے جوآپ کے جسم پر تھا حتی يہ کہ'' بحر بن
کعب تميمی'' آپ کاپاجامہ بھی لے گيا۔ )طبری ،ج،٥ص  (٢٥٣ارشاد مينشيخ مفيد نے اضافہ کيا ہے کہ بحربن کعب لعنة ﷲ عليہ کے
دونوں ہاتھ اس واقعہ کے بعد گرمی ميں سوکھی لکﮍی کی طرح خشک ہوجاتے تھے اورسردی ميں مرطوب ہوجاتے تھے اور اس
سے بد بو دار خون ٹپکتا تھا يہاں تک کہ خدا نے اسے ہال ک کرديا ۔)ص ( ٢٤٢ ، ٢٤١

خيموں کی تا راجی
امام حسين عليہ السالم کی شہادت کے بعد دشمنوں نے آپ کی خواتين  ،مال واسباب  ،ورس)(١وزيورات اور اونٹوں کی
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طرف رخ کيا۔ اگر کوئی خاتون اپنے پرده اور چادر سے دفاع کرتی تووه زور و غلبہ کے ذريعہ چادر ينچھينے لئے جا رہے
تھے۔ ) (٢لشکريوں نے سنان بن انس سے کہا  :تونے حسين فرزند علی وفاطمہ اوررسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو قتل
کيا ،تو نے عرب کی اس سب سے بزرگ وباعزت شخصيت کو قتل کيا جو يہاں ان لوگوں کے پاس آئے تھے تاکہ تمہارے
حاکموں کو ان کی حکومت سے ہٹا ديں تو اب تم اپنے حاکموں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی پاداش لو۔ اگر وه حسين کے
قتل کے بدلے ميں اپنے گھر کا سارا مال بھی ديديں تب بھی کم ہے ۔
..............
١۔ ورس ايک قسم کا پيال پھول ہے جو زعفران کی طرح ہوتا ہے۔يہ خوشبودار ہوتا ہے اور رنگنے ميں بھی استعمال ہوتا ہے۔ يہ يمن
سے ال يا گيا تھا جسے امام عليہ السالم نے مکہ سے نکلنے کے بعد منزل'' تنعيم'' ميں ان لوگوں سے اپنے قبضہ ميں لے ليا تھا جو
اسے يزيد کی طرف لے جارہے تھے۔ روز عاشورا يہ ورس زياد بن مالک صبيعی ،عمران بن خالد وعنزی  ،عبد الرحمن بجلی اور عبد
ﷲ بن قيس خوالنی کے ہاتھوں لگا تھا۔ جب مختار کو ان سب کا پتہ معلوم ہوگيا تو ان سب کو طلب کيا۔ سب وہاں مختار کے پاس الئے
گئے۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا  :اے نيکو کاروں کے قاتلو؛اے جو انان جنت کے سردار کے قاتلو ! کيا تم نہيں ديکھ رہے ہو کہ
خدا نے تم سے آج انتقام لينے کے لئے تمہيں يہاں بھيجا ہے ! تم لوگ اس برے دن ميں ورس لے کر آئے تھے ! پھر ان لوگوں کو
بازا ر ميں لے جايا گيا اور ان کی گرد نيں اڑادی گئيں۔
٢۔ ابو مخنف کہتے ہيں کہ مجھ سے صقعب بن زہير نے حميد بن مسلم سے يہ روايت کی ہے۔) طبری ،ج ،٥ص  (٤٥٣يعقوبی کا بيا ن
ہے  :دشمنوں نے آپ کے خيموں کو تاراج کرديا اور آپ کی حرمت شکنی کی۔)ج،٢ص  (٢٣٢شيخ مفيد نے بھی اس کی روايت کی
ہے۔) ارشاد ،ص  (٢٤٢سبط بن جوزی کا بيان ہے  :دشمنوں نے آپ کی عورتوں اور بيٹيوں کی چادر يں اتار کرا نھينبرہنہ کرديا ۔)ص
(٢٥٤

چونکہ وه ايک کم عقل وبے خرد انسان تھا ل ٰہذا اپنے گھوڑے پر بيٹھا اور عمر بن سعد کے خيمہ کے پاس آکر باآواز بلند
چال يا :
أو قر رکا بی فضة وذھبا ً
أنا قتلت الملک المحجّبا
قتلت خير الناس أما ً وأبا ً
وخير ھم اذ ينسبون نسبا ً )(١
ميری رکاب کو سونے چاندی سے بھر دو کيونکہ ميننے شاہو ں کے شاه کو تمہاے لئے قتل کر ديا ،ميں نے اسے قتل کيا جو
ماں باپ کے لحاظ سے دنيا کے سب سے بہتر انسان تھے اور جب نسب کی بات آئے تو ان کا نسب سب سے اچھا ہے ۔
يہ سن کر عمر بن سعد نے کہا  :اس کو ميرے پاس الؤ ۔جب اسے ابن سعد کے پاس اليا گيا تواس نے اپنی چھﮍی سے
مارکر اس سے کہا  :اے ديوانہ ! ميں گواہی ديتا ہوں کہ تو ايسا مجنوں ہے کہ کبھی صحت ياب نہيں ہو سکتا ۔ تو کيسی
باتيں کر رہا ہے کيا تجھے اس قسم کی باتيں کر نی چاہيے ؟ خدا کی قسم اگر تيری ان باتوں کو ابن زيادنے سن ليا تو تيری
گردن اڑادے گا۔
ادھر شمر بن ذی الجوشن جو پيدلوں کی فوج کے ہمراه خيموں کی تاراجی ميں مشغول تھا خيموں کو لوٹتے ہو ئے علی بن
الحسين اصغر کی طرف پہنچاجو بستر پربيماری کے عالم ميں پﮍے تھے اس وقت پيد لوں کی فوج جو اس کے ہمراه تھی،
ميں سے ايک نے کہا کيا ہم اسے قتل نہ کرديں ؟ حميد بن مسلم کہتا ہے  :ميں نے کہا سبحان ﷲ ! کيا ہم بچوں کو بھی قتل
کريں گے ؟ يہ بچہ ہی تو ہے!)(٢
..............
١۔ابو الفرج نے اس کی روايت کی ہے۔) ص ، ٨٠طبع نجف  ،تذکرة الخواص ،ص ،٢٥٤نجف ومروج الذہب  ،مسعودی ،ج،٣ص(٧٠
٢۔ طبری نے اپنی کتاب ''ذيل المذيل'' ميں بيان کيا ہے  :علی بن حسين اصغر اپنے بابا کے ہمراه کربال ميں موجود تھے۔ اس وقت آپ
 ٢٣سال کے تھے اور بستر پر بيماری کے عالم ميں پﮍے تھے ۔ جب حسين ) عليہ السالم( شہيد ہوگئے تو شمر بن ذی الجوشن نے کہا
 :تم لوگ اسے قتل کر دو ! تو اسی کے لشکر يوں ميں سے ايک نے کہا  :سبحان ٰ ّ
ﷲ ! ايک ايسے نوجوان کو قتل کرو گے جو مريض
ہے اور تم سے لﮍبھی نہيں رہا ہے پھر عمر بن سعد آگيا اور اس نے کہا  :آگاه ہو جاؤ کہ کوئی بھی تم ميں سے نہ تو ان عورتوں کو
نقصان پہنچا ئے ،نہ ہی اس مريض کو۔) ذيل المذيل ،ص  ،٦٣٠طبع دار المعارف ،تحقيق محمد ابو الفضل ابرا ہيمی ( اسی سے ملتی
جلتی بات شيخ مفيد نے لکھی ہے۔) ص  ،٢٤٤تذکره ،ص ،٢٥٨ ،٢٥٦طبع نجف(

اسی اثناء ميں عمر بن سعد وہانپہنچ گيا اور اس نے کہا آگاه ہو جاؤ کہ کوئی بھی اس نوجوان مريض کو کسی بھی طرح
کوئی نقصان نہيں پہنچا ئے گا اور نہ تم لوگوں ميں سے کوئی بھی کسی بھی صورت ميں عورتوں کے خيموں ميں داخل
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ہوگا  .اور جس نے جو مال واسباب لوٹا ہے وه فوراً انھيں لوٹا دے ليکن کسی نے شمہ برابر بھی کچھ نہ لوٹا يا ۔
پھر عمر بن سعد نے عقبہ بن سمعان کو پکﮍا اور اس سے پوچھا تو کون ہے تو اس نے جواب ديا  :ميں ايک زرخريد غالم
ہوں تو عمر بن سعد نے اسے بھی چھوڑ ديا  .اس طرح سپاه حسينی ميں اس غالم کے عالوه کو ئی اور زنده باقی نہ بچا۔
)(١
..............
١۔ اس کے عال وه چند افرادہيں اور جو زنده بچے ہيں۔ ١۔مرقع بن ثمامہ اسدی آپ اپنے زانوں پر بيٹھ کر تير پھينک رہے تھے تو ان
کی قوم کا ايک گروه ان کے سامنے آيا اور ان لوگوں نے اس سے کہا  :تو امان ميں ہے ہماری طرف چال آتو وه چال آيا ۔جب عمر بن
سعد ان لوگوں کے ہمراه ابن زياد کے پاس آيا اور اس شخص کی خبر سنائی تو ابن زياد نے اسے شہر'' زراره'' شہربدر کرديا جو
عمان کے خليج ميں ايک گرم سير عال قہ ہے۔ اس جگہ ان لوگوں کو شہر بدر کيا جاتا تھا جوحکومت کے مجرم ہوتے تھے۔
٢۔اس سے قبل ضحاک بن عبد ﷲ مشرقی ہمدانی کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وه اپنی شرط کے مطابق امام عليہ السالم سے اجازت لے کر
آپ کو تنہاچھوڑکر چال گيا تھا ۔قتل سے بچ جانے والوں ميں بھی ايک سے زياده لوگ ہيں ۔ اس سلسلے ميں ابو مخنف کے الفاظ يہ
ہيں کہ علی بن الحسين اپنی صغر سنی کی وجہ سے بچ گئے اور قتل نہ ہوئے ۔)طبری ،ج ،٥ص  (٤٦٨اسی طرح امام حسن کے دو
فرزند حسن بن حسن بن علی اور عمر بن حسن بھی صغر سنی کی وجہ سے چھوڑ دئے گئے اور قتل نہيں ہوئے )طبری ،ج،٥ص
 (٤٦٩ليکن عبد ﷲ بن حسن شہيد ہوگئے۔ )طبری ،ج،٥ص (٤٦٨ابو الفرج کا بيا ن ہے  :حسن بن حسن بن علی زخموں کی وجہ سے
سست ہو گئے تو انھيں اٹھا کر دوسری جگہ چھوڑ ديا گيا۔) ص ،١٧٩طبع نجف(

پامالی
پھر عمر بن سعد نے اپنے لشکر والوں کو آوازدی کہ تم ميں سے کون آماده ہے جو الش حسين پر گھوڑے دوڑائے ۔اس کے
جواب ميندس ) (١٠آدميوں نے آماده گی کا ظہار کيا جن ميں اسحاق بن حيوة حضرمی اور احبش بن مر ثد حضرمی قابل
ذکر ہيں۔ يہ دس افراد آئے اور اپنے گھوڑوں سے امام حسين کی الش کو روند ڈاال يہاں تک کہ آپ کے سينہ اور پشت کی
ہڈياں چور چور ہوگئيں )(١پھر عمر بن سعد نے اپنے لشکرکے کشتوں کی نماز جنازه پﮍھی اور انھيں دفن کر ديا اوراسی
دن خولی بن يزيد کے ہاتھوں امام عليہ السالم کا سر عبيدﷲ بن زياد کے پاس روانہ کيا گيا۔ جب وه محل تک پہنچا تو ديکھا
محل کا دروازه بند ہے لہذا اپنے گھر آيا اور اس سر مقدس کو اپنے گھر ميں ايک طشت ميں چھپاديا ) (٢جب صبح ہوئی تو
سر کے ہمراه عبيدﷲ بن زياد کی خدمت مينحاضر ہو ا۔
..............
١۔ اسحاق بن حيوة حضرمی سفيد داغ کے مرض ميں مبتال ہو گيا اور مجھے خبر ملی ہے کہ احبش بن مرثد حضرمی اس کے بعد کسی
جنگ ميں کھﮍا تھا کہ پچھم کی طرف سے ايک تير آيا ) پتہ نہيں چالکہ تير انداز کون ہے ( اور اس کے سينے ميں پيوست ہو گيا
اوروه وہيں ہالک ہوگيا۔ پامالی کی روايت کو ا بوالفرج نے ص ٧٩پر تحرير کيا ہے ۔اس طرح مروج الذہب ،ج  ، ٣ص  ، ٧٢ارشاد ،ص
 ، ٢٤٢طبع نجف اور تذکرة الخواص ،ص  ٢٥٤پر بھی يہ روايت موجود ہے ۔ سبط بن جوزی کا بيان ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی پشت
پر سياه نشانات ديکھے اوراس کے بارے ميں دريافت کيا تو کسی نے کہا  :آپ رات کو اپنی پيٹھ پر کھانا رکھ کر مدينہ کے مساکين
ميں تقسيم کيا کرتے تھے ۔ پسر سعد نے اس عظيم شقاوت کا ارتکاب ابن زياد کے قول کی پيروی کرتے ہوئے کيا تھا کيونکہ اس نے
کہا تھا جب حسين قتل ہوجائيں توگھوڑے دوڑاکہ کر ان کے سينہ اور پيٹھ کو روند ڈالنا کيونکہ يہ دوری پيدا کرنے والے اور جدائی
ڈالنے والے ہيں،بﮍے ظالم اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہينميری آرزو يہ نہيں ہے کہ مرنے کے بعد انھيں کوئی نقصان
پہنچاؤں ليکن ميں نے قسم کھائی ہے کہ اگر ميں انھيں قتل کردوں تو ان کے ساتھ ايسا ہی سلوک کروں۔)طبری ،ج ، ٥ص ( ٤١٥
٢۔ ہشام کا بيا ن ہے  :مجھ سے ميرے باپ نے حديث بيان کی ہے اور انہوں نے ''نوار بنت مالک بن عقرب'' جو ''حضرمی''قبيلہ
سے تعلق رکھتی تھی ) خولی کی بيوی تھی ( سے روايت کی ہے کہ وه کہتی ہے  :خولی امام حسين عليہ السالم کے سرکو لے کر
گھرآيااور اسے گھر ميں ايک طشت کے اندر چھپا کے رکھ ديا پھر کمرے ميں داخل ہوا اور اپنے بستر پر آگيا تو ميں نے ا س سے
جئتک بغنی الدھر ،ھذا رأس الحسين معک فی الدار'' ميں تيرے لئے دنيا
پوچھا کيا خبرہے ؟ تيرے پاس کيا ہے ؟ اس نے جواب ديا'':
ِ
اور روزگار کی بے نيازی لے کر آيا ہوں يہ حسين کا سر ہے جو تيرے ساتھ گھر ميں ہے۔يہ سن کر ميں نے کہا '':ويلک جاء الناس با
ﷲ عليہ) وآلہ( وسلم ،ال ٰ ّ
ﷲ صلی ٰ ّ
لذھب والفضةو جئت برأس ابن رسول ٰ ّ
وﷲ ال يجمع رأسی و رأسک بيت أبداً'' وائے ہو تجھ پر ! لوگ
سونا اور چاندی لے کر آتے ہيں اور تو فرزند رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا سر لے کر آيا ہے ،نہيں خدا کی قسم اس گھر ميں
آج کے بعد کبھی بھی ميرا اور تيرا سر يکجا نہيں ہوگا ۔ پھراپنے بستر سے اتری اور کمرے سے باہر آئی اور گھر کے اس حصہ ميں
گئی جہاں وه سر موجود تھا اور بيٹھ کر اسے ديکھنے لگی ۔خدا کی قسم ميں ديکھ رہی تھی کہ مسلسل ستون کی طرح ايک نور آسمان
تک اس طشت کی طرف چمک رہا ہے اور ايک سفيد پرنده اس کے ارد گرد پرواز کررہا ہے۔ ) .طبری ،ج، ٥ص (٤٥٥
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واقعہ کربال
ٔ

اہل حرم کی کوفہ کی طرف روانگی
* امام عليہ السالم کا سر ابن زياد کے پاس
* دربار ابن زياد ميں اسيروں کی آمد
* عبدﷲ بن عفيف کا جہاد
اہل حرم کی کوفہ کی طرف روانگی
روز عاشورااور اس کی دوسری صبح تک عمر بن سعد نے کربال ميں قيام کيا )(١اور حکم ديا کہ بقيہ شہداء کے بھی سر
وتن ميں جدائی کردی جائے۔حکم کی تعميل ہوئی اور بہتر سروں کو ) (٢شمر بن ذی الجوشن ،قيس بن اشعث  ،عمرو بن
حجاج اور عزره بن قيس کے ہاتھوں کوفہ کی طرف روانہ کيا ۔ يہ سب کے سب وہاں سے چلے اور ان مقدس سروں کے
ہمراه عبيدﷲ بن زياد کی خدمت ميں حاضر ہوئے ۔
پھر اس نے حميد بن بکير احمری ) (٣کو حکم ديا کہ لوگوں کے درميان اعالن کرے کہ کوفہ کی طرف کوچ کرنے کے
لئے آماده ہوجائيں۔وه اپنے ہمراه امام حسين عليہ السالم کی بيٹيوں،بہنوں ،بچوں اور مريض و ناتواں علی بن حسين ) عليہ
السالم ( کو بھی لے کرچال۔)(٤
..............
١۔ارشاد ميں يہی مرقوم ہے۔) ص(٢٤٣
٢۔ ارشاد ،ص ٢٤٣ليکن سبط بن جوزی کا بيان ہے کہ  ٩٢سر تھے) ص (٢٥٦شايد سبعين اور تسعين ميں تصحيف ہو گئی ہے۔ اس
کی دليل يہ ہے کہ خود سبط بن جوزی کابيان ہے '':کانت زياده علی سبعين رأسا ً'' سرونکی تعداد ستر ) (٧٠سروں سے زياده تھی۔)
ص ، ٢٥٩طبع نجف(
٣۔ يہ شخص ابن زياد کے محافظوں ميں تھا۔ اسی کو ابن زياد نے قاضی شريح کے ہمراه اس وقت نگاه رکھنے کے لئے روانہ کيا جب
وه ہانی کو ديکھنے گيا تھا اور ان کے قبيلے کو باخبرکرنے کے لئے روانہ ہواتھا کہ ہانی صحيح و سالم ہيں ۔شريح يہ کہا کرتا تھاخدا
کی قسم اگر وه ميرے ساتھ نہ ہوتا تو ميں ہانی کے قبيلے والوں کووه با تيں بتاديتا جس کا حکم ہانی نے مجھے ديا تھا۔)طبری ،ج،٥
ص (٢٦٨
٤۔طبری ،ج، ٥ص ٤٥٣۔ ، ٤٥٥مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت نقل کی ہے ۔

قرّه بن قيس تميمی کا بيان ہے کہ ميں زينب بنت علی کو اس وقت فراموش نہيں کرسکتا جب وه اپنے بھائی کے خون آلوده
جسم کے پاس سے گزررہی تھيناور يہ فرياد کر رہی تھيں '':يا محمد اه ! يا محمداه صلی عليک مالئکة السماء  ،ھذاالحسين
بالعراء مر ﱠمل بالدماء مقطع االٔعضاء  ،يا محمدا ه! و بناتک سبايا  ،و ذريتک مقتلة تسغ عليھا الصبا! ''
اے )نانا( محمد اے )نانا ( محمد ! آپ پر تو آسمان کے فرشتوننے نماز پﮍھی  ،ليکن يہ حسين ہيں جو اس دشت ميں خون ميں
غلطاں ہيں  ،جسم کا ہر ہرعضو ٹکﮍے ٹکﮍے ہے ۔ ) اے جد بزرگوار ( اے محمد ! ) ذرا ديکھئے تو ( آپ کی بيٹياں اسير
ہيں اور آپ کی پاک نسل اپنے خون ميں نہائے سورہی ہے جن پر باد صبا چل رہی ہے۔ خدا کی قسم زينب نے ہر دوست
ودشمن کو رال ديا )(١اور مخدرات عصمت آه و فرياد کرنے لگيں اور اپنے چہروں پر طما نچے لگا نے لگيں۔ ) (٢حسين
عليہ السالم اور ان کے اصحاب کی شہادت کے ايک دن) (٣بعد محلہ غاضر يہ ميں رہنے والے بنی اسد نے آپ لوگونکے
جسم کو سپردلحد کيا ۔)(٤
امام حسين عليہ السالم کا سر ابن زياد کے دربار ميں
حميد بن مسلم کا بيان ہے  :عمر بن سعد نے مجھے بال يا اور اپنے گھر والوں کے پاس مجھے روانہ کيا تا کہ ميں ان لوگوں
کو خو ش خبری دونکہ ﷲ نے اسے سال متی کے ساتھ فتحياب کيا ۔ ميں آيا اور اس کے گھر والوں کو اس سے باخبر کيا ۔
پھر ميں پلٹ کر محل آيا تو ديکھا کہ ابن زياد بيٹھا ہے اور اس وقت وه لوگ جو سروں
..............
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١۔ سبط بن جوزی نے اس کی روايت کی ہے۔) ص ( ٢٥٦
٢۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے ابو زہير عبسی نے قره بن قيس تميمی سے روايت کی ہے۔) طبری ،ج، ٥ص ( ٤٥٥
٣۔ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج، ٥ص
(٤٥٥ ،٤٥٣
٤۔ شيخ مفيد نے ارشاد ،ص  ٢٤٣و ص  ٢٤٩پر اسی طرح مسعودی نے مروج الذہب ،ج ،٣ص  ٧٢پر لکھا ہے  :مشہور يہ ہے کہ
شہادت کے تين دن بعد دفن کئے گئے اور يہ دفن کی انجام دہی امام سجاد عليہ السال م کی موجود گی ميں ہوئی ہے جيسا کہ امام رضا
عليہ السالم کے ہمراه علی بن حمزه کا مناظره اس پر گواه ہے ۔مقتل الحسين مقرم ،ص  ٤١٥کی طرف رجوع کريں ۔

کو لے کر کر بال سے چلے تھے گروه گروه اس کے پاس آرہے ہيں ۔ قبيلہ ٔ کنده  ٣١سروں کے ہمراه آيا جس کا سر براه
قبيلہ تميم  ١٧سروں کے ساتھ
قيس بن اشعث تھا۔ ہوازن  ٢٠سروں کے ہمراه آئے جن کا سر براه شمر بن ذی الجوشن تھا۔ ٔ
وارد ہوا  ،بنی اسد  ٦سروں کے ہمراه  ،مذحج  ٧سراور بقيہ  ٧ ٧سر لے کر وا رد ہوئے۔ اس طرح ستر ) (٧٠سر ہو گئے۔
وه سب کے سب عبيد ﷲ کے پاس آئے اور عام لوگوں کو بھی دربار ميں آنے کی اجازت ملی تو داخل ہونے والوں کے ساتھ
ميں بھی داخل ہوا۔ميں نے ديکھا امام حسين عليہ السالم کا سر اس کے سا منے رکھا ہے اور وه چھﮍی سے دونوں دانتوں
کے درميان آپ کے لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے۔جب زيد بن ارقم ) (١نے اسے ديکھا اور غور کيا کہ وه اپنی شقاوتوں
سے باز نہيں آرہا ہے اور چھﮍی سے دندان مبارک کو چھيﮍ ے جا رہا ہے تو انھوں نے ابن زياد سے کہا  '':اُعل ب ٰھذا
ﷲ صلی ٰ ّ
القضيب عن ھا تين الشفتين فوالذ ال الہ غيره لقد رأيت شفت رسول ٰ ّ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم علی ھا تين الشفتين يقبلھما !''اس
چھﮍی کو ان دونوں لبوں سے ہٹالے ،قسم ہے اس ذات کی جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ،ميں نے رسول خدا صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کو خود ديکھا ہے کہ آپ اپنے دونوں لبوں سے ان لبوں کو بوسہ ديا کر تے تھے۔
پھر وه ضعيف العمر صحابی ٔرسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم چيخ مار کر رونے لگا تو ابن زياد نے کہا  :خدا تمہاری
آنکھوں کو گرياں رکھے!اگر بﮍھاپے کی وجہ سے تيری عقل فاسد اور تو بے عقل و بے خرد نہ ہو گيا ہوتا تو ميں تيری
گردن اڑاديتا ۔ يہ سن کر زيد بن ار قم وہاں سے اٹھے اور فوراً باہر نکل گئے۔ )(٢
..............
١۔ اہل کوفہ سے مخاطب ہوکر روز عاشورا امام حسين عليہ السالم کے خطبہ کے ذيل ميں ان کے احوال گزر چکے ہيں۔سبط بن جوزی
نے بخاری سے اور انھوں نے ابن سير ين سے روايت کی ہے کہ وه کہتے ہيں  :جب حسين کا سر ابن زياد کے سامنے طشت ميں
رکھا گيا تو اس نے آپ کے لبوں پر چھﮍی مار نا شروع کيا ۔اس وقت وہاں پر انس بن مالک موجود تھے ،وه رونے لگے اور کہا  :يہ
رسول خدا سے سب سے زياد مشابہ تھے۔) ص (٢٥٧
٢۔شيخ مفيد نے ارشاد  ،ص  ٢٤٣پر اس کی روايت کی ہے ۔

نکلتے وقت و ه يہی کہے جارہے تھے '':ملّک عبد عبداً فاتخذھم تلداً ! أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فا طمہ و
أ ّمر تم بن مرجانة ! فھو يقتل خيارکم ويستعبد شرارکم فرضيتم بالذل ! فبعد ًالمن رض بالذل !'' ) (١ايک غالم نے د وسرے
غالم کو تخت حکومت پربٹھا يا اور ان لوگوں نے تمامچيزونکو اپنا بناليا  .اے گروه عرب آج کے بعد تم لوگ غالم ہو کيونکہ
تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کرديا اور مرجانہ کے بيٹے کو اپنا امير بناليا ۔وه تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اورتمہارے
بروں کو غالم بنالے گا ،تم لوگ اپنی ذلت و رسوائی پرراضی و خوشنود ہو ،برا ہو اس کا جو رسوائی پر راضی
ہوجائے۔راوی کا بيان ہے کہ جب زيد بن ارقم باہر نکلے اور لوگوں نے ان کی گفتار سنی تو کہنے لگے  :خدا کی قسم زيد
بن ارقم نے ايسی بات کہی ہے کہ اگر ابن زيا د اسے سن لے تو انھيں قتل کردے گا۔
..............
١۔ سبط بن جوزی نے ص  ٢٥٧پر اس کی روايت کی ہے اور وہاناضافہ کيا ہے کہ زيد بن ارقم نے کہا  :اے ابن زياد ! ميناس حديث
سے زياده سنگين حديث تجھ سے بيان کررہا ہونکہ ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ و سلم کو اس حال مينديکھا کہ حسن کو اپنے
داہنے زانوپرا ور حسين کو اپنے بائيں زانو پر بٹھا ئے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ کوان کے سر پر رکھ کر فرمارہے تھے '':ال ٰلّھم انی
استودعک اياھما و صالح المومنين'' خدا يا! ميں ان دونوں کو اور ان کے باپ صالح المومنين کو تيری امانت ميں سپرد کررہاہوں''
ﷲ صلی ٰ ّ
فکيف کان وديعہ رسول ٰ ّ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم عندک يابن زياد ؟'' اے ابن زياد ! پيغمبر خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی يہ امانت
تيرے پاس کس طرح موجود ہے ؟ سبط بن جوزی نے پھربيان کيا کہ ہشام بن محمد کابيان ہے  :جب ابن زياد کے سامنے حسين عليہ
السالم کا سر رکھا گيا تو کاہن اور پيشنگوئی کرنے والوں نے اس سے کہا :اٹھو اور اپنے قدم ان کے منہ پر رکھو ،وه اٹھا اور اس
نے اپنے قدم آپ کے دہن مبارک پررکھ ديا ،پھر زيد بن ارقم سے کہا :تم کيسا ديکھ رہے ہو ؟ تو زيد بن ارقم نے کہا  :خدا کی قسم ميں
نے رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو وہاں اپنے لب رکھتے ديکھا ہے جہاں تو نے قدم رکھاہے۔ سبط بن جوزی کا پھر بيان ہے
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کہ شبعی نے کہا :ابن زياد کے پاس قيس بن عباد موجود تھا ؛ابن زياد نے اس سے کہا ميرے اور حسين عليہ السالم کے بارے ميں
تمہارا نظريہ کيا ہے ؟ اس نے جواب ديا  :قيامت کے دن ان کے جد  ،والد اور ان کی والده آکر ان کی شفاعت کريں گے اورتمہارا دادا ،
باپ اور تمہاری مانآکر تمہاری سفارش کريں گی ۔يہ سن کر ابن زياد غضب ناک ہوگيا اور اسے دربار سے اٹھا ديا۔سبط بن جوزی ہی
نے طبقات ابن سعد سے روايت کی ہے کہ صاحب طبقات بن سعد کا بيان ہے  :ابن زياد کی ماں مرجانہ نے اپنے بيٹے سے کہا :اے
خبيث تو نے فرزند رسول ﷲ کو قتل کيا ہے؛ خدا کی قسم تو کبھی بھی جنت نہيں ديکھ پائے گا۔ )تذکره  ،ص  ٢٥٩والکامل فی التاريخ،
ج ،٤ص (٢٦٥

دربار ابن زياد ميں اسيروں کی آمد
جب امام حسين عليہ السالم کی بہنيں  ،خواتين اور بچے عبيدﷲ بن زياد کے دربار مينپہنچے تو زينب بنت فاطمہ بہت ہی
معمولی لباس پہنے ہوئے تھيں اور غير معروف انداز ميں دربار مينوارد ہوئيں۔ کنيزيں اور خواتين آپ کو چاروں طرف سے
اپنی جھرمٹ ميں لئے تھيں تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے پھر آپ انھيں کے درميان بيٹھ گئيں۔عبيدﷲ بن زياد نے پوچھا :
يہ بيٹھی ہوئی خاتون کون ہے ؟ آپ نے کوئی جواب نہيں ديا توا س نے تين بار اس سوال کی تکرار کی اور تينوں بار آپ
نے اس سے تکلم نہينکياپھر آپ کی بعض کنيزوں نے کہاکہ يہ زينب بنت فاطمہ ہيں ۔يہ سن کر اس نے کہا  '':الحمد ٰ ّ الذی
فضحکم و قتلکم وأکذب أحدوثتکم !''شکر ہے اس خدا کا جس نے تم لوگوں کو ذليل کيا  ،قتل کيا اور تمہاری باتوں کو
کبری نے جواب ديا  '':الحمد ٰ ّ الذی أکرمنا بمحمد صلی ٰ ّ
ٰ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم و طھّرنا تطھيراًالکما تقول
جھوٹاثابت کيا! زينب
أنت انما يفتضح الفاسق و يکذب الفاجر''شکر ہے اس خدا کا جس نے ہميں محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے وسيلے سے
عزت وکرامت عطافرمائی اور ہميں اس طرح پاک و پاکيزه رکھا جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق تھا؛ ايسا نہيں ہے جيسا تو
کہہ رہا ہے ،بے شک ذليل فاسق ہے اور جھوٹ فاجر کا ثابت ہوتا ہے۔
ابن زيادنے کہا  '':کيف رأيت صنع ٰ ّ
ﷲ بأ ھل بيتک ؟'' اپنے اہل بيت کے سلسلے ميں ﷲ کے سلوک کو کيسا محسوس کيا؟
ٰ
زينب) عليہا السالم ( نے جواب ديا '':کتب عليھم القتل فبرزوا الی مضا جعھم  ،و سيجمع ّ
ﷲ بينک و بينھم فتحاجون اليہ و تخا
صمون عنده'' )(١خدا وند عالم نے اپنی راه ميں افتخار شہادت ان کے لئے مقرر کر ديا تھا تو ان لوگوں نے راه حق ميں اپنی
جان نثار کردی  ،اور عنقريب خدا تجھے اور ان کو يکجا اور تمہيں ان کے مد مقابل ال کر کھﮍا کرے گا تو وہاں تم اس کے
پاس دليل پيش کرنا اور اس کے نزديک مخاصمہ کرنا ۔
..............
١۔ شيخ مفيد نے ارشاد ص  ٢٤٣پر يہ روايت بيان کی ہے۔اسی طرح سبط ابن جوزی نے تذکره  ،ص  ٢٥٨۔ ،٢٥٩طبع نجف ميں يہ
روايت بيان کی ہے۔

ابن زياد رسوا ہو چکا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا ل ٰہذا وه غضبناک اور ہيجان زده ہوکر بوال '':قد أشفی ّ
ﷲ نفس
من طاغيتک والعصاة المرده من أھل بيتک ! ''خدا نے تمہارے طغيان گر بھائی اور تمہارے خاندان کے سر کش باغيوں کو
قتل کر کے ميرے دل کو ٹھنڈا کر ديا ۔
يہ سن کر فاطمہ کی لخت جگر رونے لگيں پھر فرمايا  '':لعمری لقد قتلت کھل وأبرت اھل وقطعت فرع واجتثثت أصل ! فان
يشفيک ٰھذافقد اشتفيت! ''قسم ہے ميری جان کی تو نے ہمارے خاندان کے بزرگ کو قتل کيا ہے  ،ہمارے عزيزوں کے خو ن
کو زمين پر بہايا ،ہماری شاخوں کو کاٹ ڈاال اور ہماری بنيادوں کو جﮍ سے اکھاڑپھينکنے کی کوشش کی  ،اگر اس سے
تجھے خوشی ملی ہے تو خوش ہولے۔
عبيدﷲ بن زياداحساس شکست کرتے ہوئے بوال :يہ تو بﮍی قافيہ باز عورت ہے۔ )(١ميری جان کی قسم تيرا باپ بھی قافيہ
باز شاعر تھا ۔
اس کے جواب مينزينب سالم ﷲ عليہا نے فرمايا  :عورت کو قافيہ بازی سے کيا مطلب! ہميناس کی فرصت ہی کہاں ہے
ليکن يہ دل کادرد اور اندوه ہے جو زبان پر جاری ہو گيا۔
پھر ابن زياد نے علی بن حسين عليہاالسالم کی طرف نگاه کی اور آپ سے بوال  :تمہارا نام کياے ؟) (٢امام علی بن الحسين )
زين العابدين ( نے جواب ديا ٔ'' :انا علی بن الحسين'' ميں علی فرزند حسين ہوں۔
ابن زيادنے کہا  :کيا ﷲ نے حسين کے بيٹے علی کو قتل نہيں کيا ؟
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يہ سن کر آپ خاموش ہوگئے تو ابن زياد نے کہا  :تمہيں کيا ہوگيا ہے ،بولتے کيوں نہيں ؟
علی بن الحسين نے فرمايا  :ميرے ايک بھائی تھے ان کا نا م بھی علی تھا جنہيں دشمنوں نے قتل کرديا ۔
ابن زيادنے کہا :اسے ﷲ ہی نے قتل کيا ہے  .يہ سن کر پھرآپ خاموش ہوگئے تو ابن زياد نے کہا :تمہيں کيا ہو گيا ہے
بولتے کيوں نہيں ؟
..............
١۔ طبری ميں کلمئہ شجاعة و شجاعاآيا ہے يعنی بﮍی بہادر خاتون ہے ليکن شيخ مفيد نے ارشاد ميں وہی لکھاہے جو ہم نے يہا ں ذکر
کيا ہے۔) ص ، ٢٤٢طبع نجف( اور گفتگو کے سياق و سباق سے يہی مناسب بھی ہے ۔
٢۔ ابو مخنف کا بيان ہے کہ مجھ سے سليمان بن ابی راشد نے حميد بن مسلم کے حوالے سے يہ روايت بيان کی ہے۔ ) طبری ،ج،٥ص
٤٥٦۔ ( ٤٥٧

''ﷲ يتوفی االنفس حين موتھا )(١وما کان لنفس أن تموت اال باذن ٰ ّ
علی بن الحسين نے فرماياّ ٰ :
ﷲ'' ) (٢خدا وند متعال لوگوں
کے مرتے وقت ان کی روحيں )اپنی طرف ( کھينچ ليتا ہے اور بغير حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہيں سکتا ۔
ابن زيادخجل ہو کر بوال  :خدا کی قسم تو بھی انھيں ميں کا ايک ہے ،پھر اپنے دربار کے ايک جالد مری بن معاذ احمری
سے کہا :وائے ہو تجھ پر اس کو قتل کردے  ،يہ سنتے ہی آپ کی پھوپھی زينب آپ سے لپٹ گئيں اور فرمايا  '':يابن زياد !
حسبک منّا أما رويت من دمائنا ؟ وھل أبقيت منا أحداً و اعتنقتہ وقالت  :أسالک با ٰ ّ ۔ ان کنت مومنا ۔ ان قتلتہ ل ّما قتلتن معہ ! ''
اے ابن زياد !کيا ہمارے خاندان کی اس قدر تاراجی تيرے لئے کافی نہينہے؟ کيا تو ہمارے خون سے ابھی تک سيراب نہيں
ہوا ؟ کيا تو نے ہم ميں سے کسی ايک کو بھی باقی رکھا ہے ،پھرآپ نے اپنے بھتيجے کو گلے سے لگا ليا اور فرمايا :تجھ
کو خدا کا واسطہ ديتی ہوں اگر تجھ ميں ايمان کی بو باس ہے اور اگر تو انھيں قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ
قتل کردے۔
ً
علی بن الحسين عليہ السالم نے آواز دی'' :ان کانت بينک و بينھن قرابة فابعث معھن ّ رجال تقيا يص َحبَھ ﱠُن بصحبة االسالم '' اگر
تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اگر تيرے اور ان کے درميان کوئی قرابت باقی ہے تو انھينکسی متقی مرد کے ساتھ مدينہ
روانہ کردے ۔
پھر ابن زياد نے جناب زينب اور امام سجاد کی طرف بﮍے غور سے ديکھا اور بوال :تعجب ہے اس رشتہ داری اور
قرابتداری پر ،خدا کی قسم يہ چاہتی ہے کہ اگر ميں اسے قتل کروں تو اس کے ساتھ اس کو بھی قتل کردوں !اس جوان کو
چھوڑ دو ۔) (٣و )(٤
پھر ابن زياد نے امام حسين عليہ السالم کے سر کو نيزه پر نصب کرديا اور کوفہ ميں اسے گھمايا جانے لگا ۔)(٥
..............
١۔ سور ٔه زمر ،آيت ٤٢
٢۔سور ٔه آل عمران ،آ يت ١٤٥
٣۔ ابو مخنف کہتے ہيں:سليمان بن ابی راشد نے مجھ سے حميد بن مسلم کے حوالے سے روايت بيان کی ہے۔) طبری ،ج ، ٥ص
(٤٥٧
٤۔ طبری نے ذيل المذيل ميں بيان کيا ہے  :علی بن الحسين جو ) کربالميں شہيد ہونے والے علی بن الحسين سے ( چھوٹے تھے نے
فرمايا:جب مجھے ابن زياد کے پاس لے جايا گيا تو اس نے کہا  :تمہارا نام کيا ہے ؟ ميں نے جواب ديا : :علی بن الحسين تو اس نے
کہا  :کيا علی بن الحسين کو ﷲ نے قتل نہيں کيا ؟ ميں نے جواب ديا  :ميرے ايک بھائی تھے جو مجھ سے بﮍے تھے ،دشمنو ننے
انھيں قتل کرديا ۔ اس نے کہا :نہيں بلکہ ﷲ نے اسے قتل کيا ! ميں نے کہاّ ٰ '' :
ﷲ يتوفی االٔنفس حين موتھا '' يہ سن کر اس نے ميرے
قتل کا حکم نافذ کرديا تو زينب بنت علی عليھما السالم نے کہا  :اے ابن زياد ! ہمارے خاندان کا اتنا ہی خون تيرے لئے کافی ہے ! ميں
تجھے خدا کا واسطہ ديتی ہوں کہ اگر انھينقتل کرنا ہی چاہتا ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کردے ! يہ سن کر اس نے يہ اراده
ترک کرديا ۔ طبری نے ابن سعد )صاحب طبقات( سے نقل کيا ہے کہ انھوں نے مالک بن اسماعيل سے روايت کی ہے اور انھوں نے
اپنے باپ شعيب سے اور انھوں نے منہال بن عمرو سے روايت کی ہے کہ وه کہتے ہيں  :ميں علی بن الحسين عليہ السالم کی خدمت
ميں حاضر ہوا اور عرض کی  :آپ نے صبح کس حال ميں کی؛خدا آپ کو صحيح و سالم رکھے! انھوں نے جواب ديا  :ميں نے اس
شہر ميں تجھ جيسا بوڑھا اور بزرگ نہيں ديکھا جسے يہ معلوم نہ ہو کہ ہماری صبح کيسی ہوئی! اب جب کہ تمہيں کچھ نہيں معلوم
ہے تو ميں بتائے ديتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم ميں اسی طرح صبح کی جس طرح فرعون کے زمانے آل فرعون کے درميان بنی اسرائيل
نے صبح کی۔ وه ان کے لﮍکوں کو قتل کرديتا تھا اور عورتوں کو زنده رکھتا تھا۔ ہمارے بزرگ اورسيد و سردار علی بن ابيطالب نے
اس حال ميں صبح کی کہ لوگ ہمارے دشمن کے دربار ميں مقرب بارگاه ہونے کے لئے منبروں سے ان پر سب وشتم کررہے تھے ۔
ۖ
محمد ان ميں سے تھے۔
)اے منہال ( قريش نے اس حال ميں صبح کی کہ سارے عرب پر وه صاحب فضيلت شمار ہورہے تھے کيونکہ
اس کے عالوه ان کے پاس فضيلت کی کوئی چيز نہ تھی اور سارے عرب اس فضيلت کے معترف تھے اور سارے عرب تمام غير عرب
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ۖ
محمد عربی ان ميں سے تھے ؛اس کے عالوه ان کے پاس فضيلت کا کوئی ذريعہ
سے صاحب فضيلت شمار کئے جانے لگے کيونکہ
نہيں تھا اور سارے عجم ان کی اس فضيلت کے معترف تھے۔اب اگر عرب سچ بولتے ہيں کہ انھيں عجم پر فضيلت حاصل ہے کيونکہ
ۖ
ۖ
محمد ان ميں سے ہيں تو اس اعتبار سے
محمد ان ميں سے تھے اور اگر قريش سچے ہيں کہ انھيں عرب پر فضيلت حاصل ہے کيونکہ
ۖ
محمد ہمارے ہينليکن ہم لوگوں نے اس حال ميں صبح کی کہ ہمارے حق
ہم اہل بيت ہيں اور ہميں قريش پر فضيلت حاصل ہے کيونکہ
کو چھين لياگيا اور ہمارے حقوق کی کوئی رعايت نہ کی گئی۔ يہ ہمارا روزگار اور ہماری زندگی ہے ،اگر تم نہيں جانتے ہو کہ ہم نے
کيسے صبح کی تو ہم نے اس حال ميں صبح کی ۔
ابن سعد کا بيان ہے  :مجھے عبدالرحمن بن يونس نے سفيان سے اور اس نے جعفر بن محمد عليہ السالم سے خبر نقل کی ہے کہ آپ
نے فرمايا  :علی بن الحسين ) عليہ السالم( نے٥٨سال کی عمر ميں دار فانی سے کوچ کيا۔ يہ اس بات کی دليل ہے کہ علی بن الحسين
کربال ميں اپنے باپ کے ہمراه ٢٣يا  ٢٤سال کے تھے۔ لہٰ ذا کہنے والے کا يہ قول صحيح نہيں ہے کہ وه بچہ تھے اور ابھی ان کے
چہرے پر ڈاڑھی بھی نہينآئی تھی ؛ ليکن وه اس دن مريض تھے لہٰ ذا جنگ ميں شرکت نہيں کی۔ کيسے ممکن ہے کہ ان کو ڈاڑھی تک
نہ آئی ہو جب کہ ان کے فرزند ابو جعفر محمد بن علی )عليھما السالم ( دنيا ميں آچکے تھے۔ ) ذيل المذيل ،ص ، ٦٣٠طبع دار المعارف
بحوالہ طبقات ابن سعد ،ج  ٥ص  ٢١١۔ ٢١٨وارشاد  ،ص  ( ٢٤٤سبط بن جوزی نے اصل خبر کو بطور مختصر بيان کيا ہے۔) ص
، ٢٥٨طبع نجف (
٥۔ ابو مخنف نے اس طرح روايت کی ہے۔ )طبری  ،ج ، ٥ص ( ٤٥٩

عبدﷲ بن عفيف کا جہاد
مسجد ميں نماز جماعت کا اعالن ہوالوگ آہستہ آہستہ مسجد آعظم ميں جمع ہونے لگے۔ ابن زياد منبر پر گيا اور بوال  '':الحمد
الکذاب ابن ّ
ٰ ّ الذ أظھرالحق و أھلہ و نصر ٔامير المومنين يزيد بن معاويہ و حزبہ و قتل ّ
الکذاب الحسين بن عل و شيعتہ''حمد و
ثنا اس خدا کی جس نے حق اور اس کے اہل کو آشکار کيا اور امير المومنين يزيد بن معاويہ اور ان کے گروه کی مدد و
نصرت فرمائی اور کذاب بن کذاب حسين بن علی اور اس کے پيروؤں کو قتل کيا ۔
ابھی ابن زياد اپنی بات تمام بھی نہ کرپايا تھا کہ عبدﷲ بن عفيف ازدی غامدی اس کی طرف بﮍھے۔ آپ علی کرم ﷲ وجھہ
کے پيرو ؤں ميں شمار ہوتے تھے۔ آپ رات تک مسجد سے جدا نہيں ہوتے تھے بلکہ وہيں عبادتوں ميں مشغول رہتے تھے۔
الکذاب وابن ّ
)(١جب آپ نے ابن زياد کی بات سنی تو فرمايا  '':ان ّ
الکذاب أنت و أبوک  ،والّذی ّ
والک وابوه يابن مرجانة )(٢
أتقتلون أبناء النبيين و تتکلمون بکالم الصديقين ! ''جھوٹا اور جھوٹے کا بيٹا تو اور تيراباپ ہے اور وه جس نے تجھ کو والی
بنايااور اس کا باپ ہے ،اے مرجانہ کے بيٹے ! کيا تم لوگ انبياء کے فرزندوں کو قتل کرکے راست بازوں جيسی بات کرتے
ہو !
يہ سن کر ابن زياد پکارا  :اسے ميرے پاس الؤ ! يہ سنتے ہی اس کے اوباش سپاہی آپ پر جھپٹ پﮍے اور آپ کو پکﮍليا۔ يہ
ديکھ کر آپ نے قبيلہ'' ازد ''کو آواز دی  '':يا مبرور'' اے نيکو کار!يہ سن کر قبيلہ
..............
١۔ جنگ جمل ميں حضرت علی عليہ السالم کے ہمراه نبرد آزمائی ميں آپ کی بائيں آنکھ جاتی رہی۔ جنگ صفين ميں کسی نے آپ کے
سر پر ايک وار کيا اورپھر دوسرا وارآپ کی ابرؤں پر کيا جس سے آپ کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی۔) طبری ،ج  ،٥ص ،٤٥٨
ارشاد  ،ص (٢٤٤اور سبط بن جوزی نے اس خبر کو بطور مختصر ذکرکيا ہے۔ )ص ( ٢٥٩
٢۔ مرجانہ فارسی کے'' مہرگانہ'' سے معرب ہے۔ يہ ابن زياد کی ماں ہے۔ يہ ايک قسم کی گالی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ يہ ايران کے شہر
خوزستان کی رہنے والی تھی ۔

''ازد'' کے جوان آگے بﮍھے اور آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے نکاال اور آپ کے گھر پہنچاديا ۔)(١
ماحول ٹھنڈا ہو گيا تو ابن زياد نے پھر آپ کی گرفتاری کا حکم صادر کيا اور جب آپ کو گرفتار کر ليا تو قتل کرکے آپ
کوکوفہ کے مقام سبخہ پر لٹکا نے کا حکم ديا ل ٰہذا آپ کی الش وہيں پر لٹکی رہی۔)(٢
..............
١۔اس وقت عبدالرحمن بن مخنف ازدی وہيں بيٹھا تھا۔ اس نے کہا  :وائے ہو ! تو نے خود کو بھی ہالکت ميں ڈاال اور اپنی قوم کو بھی
ہالکت ميں مبتال کرديا۔) طبری ،ج ،٥ص  (٤٥٩يہ ابو مخنف کے باپ کے چچا ہيں کيونکہ ان کے بھائی سعيد ابو مخنف کے دادا ہيں۔
اس سے پہلے انھوں نے صفين ميں شرکت کی ہے اور معاويہ کی غارت گريوں کا مقابلہ کيا ہے جيسا کہ طبری نے ج ،٥ص ١٣٣پر
ذکر کيا ہے ۔
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٦٦ھ ميں مختار کے قيام کے وقت يہ عبدﷲ بن مطيع عدوی کے ہمراه تھے جو ابن زبير کی جانب سے کوفہ کاوالی تھا ۔عبدﷲ بن
مطيع نے ان کو ايک لشکر کے ساتھ جبانة الصائدين تک روانہ کيا ۔) طبری ،ج،٦ص ( ٩١٨يہ ان مشيروں ميں سے ہيں جو اسے
مشوره ديا کرتے تھے کہ کوفہ سے حجاز چالجائے۔ )ج ، ٦ص  (٣١يہ مختار پر خروج کو ناپسند کر تے تھے ليکن جب اصرار ہوا
توخروج کرنے والوں کے ساتھ نکل پﮍے) طبری ،ج،٦ص(٤٤تو وہاں فرات پر جنگ کی يہاں تک کہ ناتواں ہوگئے تو لوگ انہيں
اٹھالے گئے ) طبری ،ج،٦ص  (٥١پھر بصره مينيہ ان لوگوں کے ہمراه جو اشراف کوفہ ميں سے نکلے تھے مصعب بن زبير سے
ملحق ہو گئے ۔ ) ج ،٦ص (٥٩مصعب نے انہيں کوفہ روانہ کرديا ۔يہ ٦٧ھ کی بات ہے۔ مقصد يہ تھا کہ لوگوں کو ابن زبير کی بيعت
کے لئے مدعو کريں اور لوگوں کو مصعب کی طرف لے جائيں۔) ج،٦ص  ( ٩٦مختار سے جنگ ميں يہ مصعب کے ساتھ تھے۔ ) ج
،٦ص ٧٤ (١٠٤ھ ميں عبدالملک بن مروان کے زمانے ميں والی بصره بشر بن مروان کی طرف سے'' ازارقہ'' کے خوارج سے جنگ
کی تھی ) ج، ٦ص  (١٩٧اور انھيں کازرون تک بھگاديا تھا ۔ ان لوگوں نے خوب مقابلہ کيا يہاں تک کہ کچھ لوگوں کے عالوه ان کے
سب ساتھی بھاگ کھﮍے ہوئے پس يہ لﮍتے رہے يہاں تک کہ ٧٥ھ ميں قتل کردئے گئے۔ )ج ، ٦ص (٢١٢
٢۔يہ حميد بن مسلم کا بيان ہے۔) طبری  ،ج،٥ص ( ٤٥٨

واقعہ کربال
ٔ

شہداء کے سر اور اسيروں کی شام کی طرف روانگی
ابن زياد نے زخر بن قيس) (١کو آواز دی۔ اس کے ہمراه'' ابو برده بن عوف ازدی'' اور '' طارق بن ظبيان ازدی'' بھی
تھے۔اس نے ان لوگوں کے ہمراه امام حسين عليہ السالم اور ان کے اصحاب کے سروں کويزيد بن معاويہ کے پاس روانہ
کرديا ) (٢پھر امام حسين عليہ السالم کی خواتين اور بچوں کو چلنے کا حکم ديا اور علی بن حسين عليہ السالم کے لئے حکم
ديا کہ ان کی گردن ميں طوق و زنجير ڈال دی جائے اوران سب کو ''محفز بن ثعلبہ عائذی قرشی'' ) (٣اور شمر بن ذی
الجوشن کے ہمراه روانہ کيا۔ يہ دونوں اہل حرم کو لے کر چلے يہاں تک کہ يزيدکے پاس پہنچ گئے۔ )(٤جيسے ہی يہ سر
يزيد کے سامنے رکھے گئے اس نے کہا :
يفلّقن ھا ما ً من رجال أع ّزة
علينا وھم کانوا أعق ّ و أظلما ) (٥و )(٦
ان مردوں کے سر دو نيم کردئے جو ہمارے لئے تسلی و تشفی کا باعث ہے وه لوگ عامل جنايت اور ظلم کے خو گر تھے ۔
..............
١۔ زحر بن قيس جعفی کندی کاان لوگوں ميں شمار ہوتا ہے جنہوں نے جناب حجر بن عدی کندی کے خالف گواہی دی تھی۔ ) طبری
،ج ،٥ص ٦٦ ( ٢٧٠ھ ميں يہ ابن مطيع کے ہمراه مختار کے خالف نبرد آزماتھا ۔ اس کی طرف سے يہ دشت کنده کی طرف لشکر کا
سر براه بن کر گياتھا ۔) ج ،٦ص  ( ١٨اس نے خوب جنگ کی يہاں تک کہ يہ اور اس کا بيٹا فرات کے پاس کمزور ہو کر گر گئے۔ )
طبری ،ج ، ٦ص ٦٧ ( ٥١ھ ميں يہ مصعب بن زبير کے ہمراه مختار سے جنگ ميں شريک تھا ۔ مصعب نے فوج کا سردار بنا کر اسے
دشت ''مراد'' روانہ کيا۔ ) ج ،٦ص ( ١٠٥
 ٧١ھميں عبدالملک نے عراق کے مروانيوں ميں سے جن لوگونکو خط لکھا تھا ان ميں سے ايک يہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے اس خط
کا مثبت جواب ديا اور مصعب کو چھوڑ ديا۔) طبری ،ج، ٦ص ٧٤ (٦٥٦ھمينخوارج سے جنگ ميں يہ قبيلہ مذحج اور اسد کا سر براه
تھا ۔ ) طبری ،ج ،٦ص ٧٦ ( ١٩٧ھ ميناس نے حجاج کی طرف رخ کيا اور اس کے ايک ہزار آٹھ سو کے رسالہ ميں داخل ہو
گيا جو شبيب خارجی سے لﮍنے جارہا تھا ۔ اس نے شبيب سے خوب لﮍائی لﮍی ليکن آخر ميں شبيب نے اسے مجروح کر کے گراديا
اور يہ اسی مجروح حالت ميں حجاج کے پاس پلٹ آيا۔) طبری ،ج،٦ص  ( ٢٤٢اس لعنة ﷲ عليہ کے سلسلے ميں يہ آخری خبر ہے
اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہيں ملتا۔
٢۔ ہشام کا بيان ہے  :مجھ سے عبدﷲ بن يزيد بن روح بن زنباغ جذامی نے اپنے باپ کے حوالے سے اور اس نے غاز بن ربيعة
جرشی حميری سے روايت کی ہے کہ وه کہتا ہے  :خدا کی قسم ميں دمشق ميں يزيد بن معاويہ کے پاس موجود تھا کہ اسی اثنا ء ميں
زخر بن قيس آيا اور يزيد بن معاويہ کی خدمت ميں حاضر ہوا ۔ يزيد نے اس سے کہا :وائے ہو تجھ پر تيرے پيچھے کيا ہے ؟اور تيرے
پاس کيا ہے ؟ اس نے جواب ديا :اے امير المومنين !آپ کے لئے خوشخبری ہے ،ﷲ نے آپ کو فتح دی اور آپ کی مدد کی۔ حسين بن
علی) عليہما السالم(اپنے خاندان کے  ١٨اور اپنے چاہنے والے  ٦٠افراد کے ساتھ ہماری طرف آئے ۔ ہم ان کے پاس گئے اوران سے
سوال کيا کہ وه تسليم محض ہوجائيں اور امير عبيدﷲ بن زياد کے حکم کو قبول کرليں نہيں تو جنگ کے لئے آماده ہوجائيں ۔ ان لوگوں
نے تسليم ہونے کے بجائے جنگ کو قبول کيا لہذا ہم نے طلوع خورشيد سے ان پر حملہ شروع کيا اور انھيں چاروں طرف سے گھير
ليا۔ تلواريں ان کے سروں پر چمکنے لگيں اور وه سب کے سب قتل کر دئے گئے۔ اب وہاں ان کے بے سر جسم برہنہ پﮍے ہيں  ،ان
کے کپﮍے خون سے آ غشتہ  ،رخسار غبارآلود اور آفتاب کی تپش ميں ان کا جسم ہے  ،ان پر ہوائيں چل رہی ہيں اور ان کے زائرين
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عقاب ہيں اوروه وہيں تپتی ريتی پر پﮍے ہيں ۔) طبری ،ج  ، ٥ص  ، ٤٦٠ارشاد ،ص، ٢٥٤تذکره ،ص (٢٦٠
٣۔ ١٣ھ ميں جنگ قادسيہ ميں اور اس سے پہلے يہ موجود تھا اور اس سے ان اخبار کی روايت کی جاتی ہے۔) طبری ،ج،٣ص  ٤٦٥۔
 ، ٤٧٧ارشاد  ،ص(٢٥٤
٤۔يہ ابو مخنف کی روايت ہے۔ ) طبری ،ج،٥ص ( ٤٥٩
٥۔ يہ حصين بن ھمام مری کے مفضليات قصائد ميں سے ايک قصيده کا شعر ہے جيسا کہ ديوان حماسہ ميں موجودہے ۔
٦۔ابو مخنف نے کہا :مجھ سے صقعب بن زہير نے يزيد کے غالم قاسم بن عبدالرحمن سے يہ روايت نقل کی ہے۔ )طبری ،ج، ٥ص
 ، ٤٦٠ارشاد  ،ص، ٢٤٦طبع نجف  ،مروج الذہب ،ج، ٣ص  ٧٠وتذکرة الخواص ،ص  ( ٢٦٢سبط بن جوزی نے زہری سے روايت کی
ہے کہ اس نے کہا  :جب شہداء کے سرآئے تو يزيد جيرون کی تماشاگاه پر موجود تھا  ،وہيں پر اس نے يہ اشعار کہے :
لما بدت تلک الحمول وأشرقت
تلک الشموس علی ربی جيرون
نعب ا لغراب فقلت نح اوال تنح
فلقد قضيت من الغريم ديو نی
جب وه قافلے آشکار ہوئے اور وه خورشيد جيرون کی بلندی پر چمکنے لگے تو کوے نے چيخنا شروع کيا؛ ميں نے کہا  :اب چاہے تو
فرياد کر يا نہ کر؛ ميں نے تو اپنے قرض دارسے اپنا حساب چکتا کرليا ہے۔سبط بن جوزی کا بيان ہے  :تمام روايتوں ميں يزيد
سے يہ مشہور ہے کہ جب سر حسين اس کے سامنے آيا تو سارے اہل شام وہاں جمع تھے اور وه چوب خيزران سے آپ کے سرکے
ساتھ بے ادبی کررہاتھا اور ابن زبعری کے اشعار پﮍھ رہا تھا :
ليت أشياخ ببدر شھدوا
جزع الخزرج من وقع االٔسل
قد قتلنا القرن من ساداتھم
و عد لنا ه ببدر فا عتد ل
اے کاش! ہمارے وه بزرگان ہوتے جو جنگ بدر ميں مارے گئے تووه شمشير ونيزه کے چلنے سے خزرج کی آه زاری کو مشاہده
کرتے ،ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کرديا اور بدر کا حساب بے باق کرليا۔ سبط بن جوزی کا بيان ہے :شعبی نے اس کا اضافہ کيا ہے
:
لعبت ھاشم بالملک فال
خبر جاء وال وح نزل
لست من خندف ان لم انتقم
من بن أحمد ما کان فعل
بنی ہاشم نے تو حکومت کے لئے ايک کھيل کھيال تھا ورنہ نہ تو کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی ؛فرزندان احمد ) صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم ( نے جو کام کيا اگرميں اس کا بدلہ نہ لوں تو خندف کی اوالد نہيں ،پھر قاضی بن ابی يعلی نے احمد بن حنبل کے
حوالے سے حکايت کی ہے کہ انھوں نے کہا :اگر يہ خبر يزيد کے سلسلے ميں صحيح ہے تو وه فاسق تھا اور مجاہد نے کہا :وه
منافق تھا ۔)تذکره ،ص (٢٦١

يہ سن کر ٰ
يح بن حکم  ،مروان بن حکم ) (١کے بھائی نے کہا :
ّ
ٔ
لھام بجنب الط ّ
ف ادنی قرابة
من ابن زيادالعبد ذ الحسب الو غل
مسی نسلھا عدداالحصی
سمےة أ ٰ
ٰ
ّ
وبنت رسول ﷲ ليس لھا نسل
شہداء کی زياد کے بے اصل ونسل بيٹے سے نزديکی قرابت تھی ،سميہ کی نسل ريگزاروں کے برابرہو گئی اور رسو ل ﷲ
کی بيٹی کی کوئی نسل باقی نہ بچی۔
يہ سن کر يزيد بن معاويہ نے ٰ
يح بن حکم کے سينے پر ايک ہاتھ مارا اور کہا  :چپ ره!)(٢پھر لوگوں
..............
١۔يہ اپنے بھائی مروان بن حکم کے ہمراه جنگ جمل ميں بصره ميں موجود تھا اور وہاں مجروح ہوگيا تو شکست کھا کر بھاگا يہاں
تک کہ معاويہ سے ٣٧ھ ميں ملحق ہوگيا۔ ) طبری ،ج،٥ص ٧٥ (٥٣٥ھ ميں اپنے بھائی کے لﮍکے عبد الملک بن مروان کے زمانے
ميں مدينہ کا والی بن گيا۔ )طبری ،ج ،٦ص ٧٨ (٢٠٢ھتک اسی عہده پر باقی رہا پھر عبد الملک نے اسے ايک جنگ ميں رونہ کيا
۔)ج ،٦ص  ( ٣٢١اس کے سلسلے ميں آخری خبر يہی ہے۔ ہاں اس نے اپنی بيٹی ام حکم کی شادی ہشام بن عبد الملک سے کردی
تھی۔ )طبری ،ج،٧ص (٦٧١
٢۔ابو مخنف نے کہا :مجھ سے ابو جعفر عبسی نے ابو عماره عبسی سے روايت کی ہے۔)طبری ،ج،٥ص  ( ٤٦٠اغانی ميں ابو الفرج
نے بھی اس کی روايت کی ہے۔ )ج،١٢ص  ، ٧٤ارشاد ،ص،٢٤٦طبع نجف( سبط بن جوزی نے ص  ٢٦٢پر حسن بصری سے روايت
کی ہے کہ انھوں نے کہا  :يزيد نے حسين کے سرپر اس جگہ ضرب لگائی جہاں پر رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم بوسہ ليا کرتے
تھے اور پھر اس شعر سے تمثيل کی:
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سمےة أمسی نسلھا عدد الحصی
وبنت رسول ٰ ّ
ﷲ ليس لھا نسل
اے سميہ تيری نسل توعدد ميں سنگريزوں کے مانند ہوگئی ليکن بنت رسول ﷲ کی نسل باقی نہ بچی ۔

کو آنے کی اجازت دی گئی۔ لوگ دربار ميں داخل ہو گئے ۔اس وقت حسين کا سر يزيدکے سامنے تھا اور يزيد کے ہاتھ ميں
ايک چھﮍی تھی جس سے وه آپ کے گلوئے مبارک کو چھيﮍ رہاتھا۔
يہ حال ديکھ کر ابو برزه اسلمی ) (١صحابی رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے کہا  :کيا تو اپنی چھﮍی سے حسين کے
گلوئے مبارک سے بے ادبی کررہا ہے ،خدا کی قسم تيری چھﮍی اس گلوئے مبارک اور دہن مبارک سے متصل ہورہی ہے
جہاں ميں نے بارہا رسول ۖ
خد اکو بوسہ ديتے ديکھا ہے۔ اے يزيد تو قيامت کے دن اس حال ميں آئے گا کہ تيرا شفيع ابن زياد
ہوگا اور يہ قيامت کے دن اس حال ميں آئيں گے کہ ان کے شفيع محمد صلی ﷲ عليہ )وآلہ ( وسلم ہوں گے ۔
پھر ابو برزه اٹھے اور دربار سے باہر آگئے ۔ ابو برزه کی يہ گفتار ہند بنت عبد ﷲ بن عامر بن کريز) (٢نے سن لی۔ يہ يزيد
کی بيوی تھی اس نے فوراًچادر اوڑھی اور باہردربار ميں نکل آئی اور کہا  :اے امير المومنين !کيا يہ حسين ابن فاطمہ بنت
رسول کا سر ہے ؟ يزيد نے جواب ديا ہاں! رسول ﷲ کے نواسہ اور قريش کی بے نظير وبرگزيده شخصيت پر نالہ وشيون
اور سوگواری کرو ابن زياد نے ان کے سلسلے مينعجلت سے کام ليا اور انھيں قتل کر ديا  ،خدا اسے قتل کرے !
..............
١۔ فتح مکہ ميں يہ رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه تھے۔ آپ عبدﷲ بن خطل مرتد کے قتل ميں شريک تھے جس کے
خون کو رسول خدا نے مباح قرار دے ديا تھا ۔)طبری ،ج،٣ص ٢٠ ( ٦٠ھ ميں مصر کی فتح ميں يہ عمر وعاص کے ہمراه تھے۔
)طبری ،ج ،٤ص  (١١آپ کے اعتراض کی خبر طبری نے ابو جعفر امام محمد باقر عليہ السالم کے حوالے سے بھی نقل کی ہے جس
کے راوی عمار دہنی ہيں۔ )طبری ،ج،٥ص  (٣٩٠مسعودی نے مروج الذہب ج،٣ص  ٧١پر روايت کی ہے کہ انھوں نے کہا :يزيد اپنی
چھﮍی کو اٹھا لے ،خدا کی قسم ميں نے بارہا ديکھا ہے کہ رسول خداان لبوں کو بوسہ ديا کرتے تھے۔سبط بن جوزی نے بھی اس کی
روايت کی ہے پھر بال ذری کے حوالے سے ذکر کيا ہے کہ يزيد کے سامنے جس نے يہ جملہ کہا وه انس بن مالک تھے ،پھر اس کو
بيان کرنے کے بعد کہا کہ يہ غلط ہے کيونکہ انس کوفہ ميں ابن زياد کے پاس تھے جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ہے۔) ص  ،٢٦٢طبع نجف
(
٢۔ عثمان نے انہيں سجستان سے کابل روانہ کيا تھا تو اس نے ٢٤ھ ميں اسے فتح کرليا )طبری ،ج،٤ص  (٢٤٤پھر وہاں سے معزول
کر کے ٢٩ھ ميں ابو موسی اشعری کے بعد بصره کا والی بنايا ۔اس و قت اس کی عمر  ٢٥سال تھی۔ يہ عثمان بن عفان کے ماموں زاد
بھائی تھا۔)طبری ،ج،٤ص  (٢٦٤اس نے فارس کو فتح کيا ۔)طبری ،ج،٤ص ٣١ (٢٦٥ھ ميں خراسان کی طرف روانہ
ہوا اور'' ابر شھو''  ''،طوس''  ،ابيور داور نساکو فتح کيا۔يہاں تک کہ سر خس پہنچ گيا اور اہل'' مرو''سے صلح کی۔ )ج،٤ص ٣٠٠
( بصره ميں زياد بن سميہ کو اپنا جانشين بنايا۔ )طبری ،ج،٤ص ٢٣ (٣٠١ھميں ابن عامر نے مرو  ،طالقا ن ،فارياب  ،گرگان اور
طنحارستان کو فتح کيا ۔)طبری ،ج،٤ص (٣٠٩اسی طرح ہراه اور بادغس کو بھی فتح کيا ۔)طبری ،ج،٤ص  ٣٤ (٣١٤ھ ميں عثمان
نے اس سے ان لوگوں کے سلسلے ميں مشوره ليا جوعثمان سے انتقام لينا چاھتے تھے تو اس نے مشوره ديا کہ ان لوگوں کو جنگ
ميں بھيج دو۔) طبری ،ج،٤ص ٣٥ (٣٣٣ھ ميں عثمان نے اسے خط لکھا کہ وه اہل بصره کو عثمان کے دفاع کے لئے آماده کر ے۔ ابن
عامر نے عثمان کے خط کو لوگوں کے سامنے پﮍھا تو لوگ فوراً عثمان کی طرف چل پﮍے يہاں تک کہ ربذه کے مقام پر پہنچے تو
انھيں خبر ملی کہ عثمان قتل کردئيے گئے پھر وه لوگ پلٹ گئے۔ )طبری ،ج،٤ص٣٥ (٣٦٨ھ ميں عثمان قتل کئے گئے ،اس وقت ابن
عامر بصره کا حاکم تھا )طبری ،ج،٤ص  (٤٢١اور وہاں سے وه حجاز آگيا اور طلحہ  ،زبير  ،سعيد بن عاص  ،وليد بن عقبہ اور بقيہ
بنی اميہ بھی وہيں تھے؛ ايک طويل گفتگو کے بعد ان کے بزرگوں کی رائے يہ ہوئی کہ بصره چليں ليکن بعض کی رائے يہ تھی کہ
شام چلينليکن اسے ابن عامر نے رد کرديا اور کہا  :شام سے تمہارے لئے وه شخص کفايت کرے گا جو مستدام اسی کے عالقہ ميں ہو۔
ان لوگوں کو طلحہ کی تمنا تھی اور عايشہ وحفصہ کا مثبت جواب ان کاپشت پناه تھا ليکن عبد ﷲ بن عمر نے انھيں منع کر ديا تھا اور
اس نے کہا  :ميرے ساتھ فالں فالں ہيں تو سب اس کے ساتھ آماده ہوگئے۔ )طبری ،ج،٤ص  ( ٤٥١جنگ جمل ميں يہ زخمی ہو کر شام
کی طرف بھاگ گيا۔ )طبری ،ج،٤ص (٥٣٦اسی کے ہمراه معاويہ نے امام حسن عليہ السالم کے پاس صلح کے لئے ايک وفد مدائن
روانہ کيا تھا )طبری ،ج ،٥ص  (١٥٩پھر معاويہ نے اسے دوباره بصره کا والی بناديا )طبری ،ج،٥ص  (٢١٢اور اپنی بيٹی ہند بنت
معاويہ سے اس کی شادی کردی ۔ اس نے زياد کے ساتھ معاويہ کی نسبت پر اعتراض کيا تو معاويہ اس پر ناراض ہوگياپھر يزيد نے
اس کی سفارش کی۔ )طبری ،ج،٥ص  (٢١٤طبری نے يہ ذکر نہيں کيا ہے کہ يزيد نے کب اس کی بيٹی ہند سے شادی کی ليکن ظاہر
يہی ہے کہ جب ابن عامر نے يزيد کی بہن ہند سے شادی کی ٹھيک اسی وقت يزيد نے اس کی بيٹی سے شادی کی ۔ اس عورت سے
يزيد کو ايک لﮍکا بنام عبد ﷲ تھا ۔ اور اس عورت کی کنيت ام کلثوم تھی۔ )طبری ،ج،٥ص ٦٤ ( ٥٠ھ ميں يزيد کی ہال کت اور بصره
سے ابن زياد کے فرار کے بعد اہل بصره کے ايک گروه نے ابن زبير کی واليت سے ايک ماه قبل اس کے بيٹے عبد الملک بن عبد ﷲ
بن عامر کو بصره کا حاکم بناديا ۔)طبری ،ج ،٥ص(٥٢٧

ۖ
ٰ
محمد کے درميان پرده حائل کر ديااورتم لوگ ايک
يحبن حکم نے کہا :تم نے اپنے اس فعل سے قيامت کے دن اپنے اور
امرپرکبھی بھی يکجا نہينہو گے اور ان کی شفاعت سے دوررہو گے۔يہ کہہ کر وه اٹھااور باہرچالگيا۔)(١دربار کی سجاوٹ
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کے بعد يزيد جب دربار ميں بيٹھا تو اس نے اہل شام کے اشراف کو باليا اور وه سب کے سب اس کے اطراف ميں ادھر
ادھر بيٹھ گئے پھر حکم ديا کہ علی بن الحسين زين العابدين )عليہ السالم (اور امام حسين )عليہ السالم( کی خواتين اور بچوں
کو دربار ميناليا جائے۔ حکم کی
..............
١۔ابو مخنف نے کہا:مجھ سے ابو حمزه ثمالی نے قاسم بن نجيب کے حوالے سے روايت کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص (٤٦٥

تعميل ہوئی اور خاندان رسالت کو دربار ميں اس حال ميں وارد کيا گيا کہ سب کے سب آپ لوگوں کو غور سے ديکھ رہے
تھے پھر آپ لوگوں کو اس کے سامنے بيٹھا ديا گيا ۔ اس نے خاندان رسالت کو اس بری حالت ميں ديکھا تو کہنے لگا ابن
مرجانہ کا خدا برا کرے ! اگر تمہارے اور اس کے درميان کوئی رشتہ داری اور قرابت داری ہوتی تو وه تم لوگوں کے ساتھ
ايسا نہ کرتا اور اس حال ميں نہ بھيجتا ۔
پھر يزيد نے علی بن الحسين زين ا لعابدين عليہ السالم کو مخاطب کر کے کہا :اے علی ! تمہارے باپ نے ميرے ساتھ قطع
رحم اور ميرے حق کو پامال کيا اور حکومت پر مجھ سے جھگﮍا کيا تو ﷲ نے ان کے ساتھ وہی کيا جو تم نے ديکھا ۔
ب ِم ْن قَب ِْل اَ ْن نَ ْب َراھَا
ض َو َال فِ ْی اَ ْن ْف ِس ْک ْم اِ ﱠال فِ ْی ِکتَا ٍ
ص ْ
ص َ
يہ سن کے آپ نے يزيد کو جواب ديا َ '':ما اَ َ
اب ِم ْن ْ ّم ِ
ےبَ ٍة فِی ْاالَرْ ِ
(١)''...
جتنی مصيبتيں روئے زمين پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوتی ہيں)وه سب ( قبل اس کے کہ ہم انھيں پيدا کريں کتاب ) لوح
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يہ سنکر يزيد نے جواب ديا َ َ
..............
١۔ سوره حديد آيت  ، ٢٢ابو الفرج نے اس کے بعد ايک آيت کا اور اضافہ کيا  ''..ان ذالک علی ّ
ﷲ يسير لکيال تاسوا علی مافاتکم وال
تفرحوا بما آتاکم ّ
وﷲ ال يحب کل مختال فخور'' )مقاتل الطا لبيين( سبط بن جوزی نے بھی اس کی روايت کی ہے اور پھر کہاہے  :علی
بن ا لحسين اور ان کی خواتين کورسيوں ميں جکﮍا گياتھا تو علی ) امام زين العابدين عليہ السالم ( نے آواز دے کر فرمايا'' :يا يزيد ما
ظنک برسول ٰ ّ
علی أقتاب الجمال'' اے يزيد رسول ﷲ کے سلسلے ميں تيرا کيا گمان ہے اگر وه ہميں
ﷲ لو رأنا موثقين فی الحبال عرا يا ٰ
رسيوں ميں جکﮍا اونٹوں کی برہنہ پشت پر ديکھيں گے تو ان پر کيا گذرے گی؟ جب امام نے يہ جملہ فرمايا تو سب رونے لگے۔)
تذکره ،ص ( ٢٦٢
ٰ
شوری آيت ،٣٠ ،ابوالفرج نے روايت کی ہے کہ يزيد نے پہلے اس آيت کو پﮍھا پھر امام عليہ السالم نے سوره حديد کی آيہ
٢۔ سوره
 ٢٢سے اس کا جواب ديا اور يہی زياد ه مناسب ہے ۔
٣۔ ابو مخنف کا بيان ہے۔ )طبری ،ج، ٥ص  ٤٦١و ارشاد ،ص  ،٢٤٦طبع نجف (

اور جو مصيبت تم پر پﮍتی ہے وه تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کرتوت ہے اور )اس پر بھی ( وه بہت کچھ معاف کر ديتا ہے۔
فاطمہ بنت علی )عليہ السالم () (١سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہيں  :جب ہم لوگو ں کو يزيد بن معاويہ کے سامنے بيٹھايا
گيا تو ايک سرخ پوست شامی جو يزيد کے پاس کھﮍا تھابوال :اے امير المومنين ! اسے مجھے ہبہ کرديجئے۔ يہ کہہ کر اس
نے ميری طرف اشاره کيا تو ميں ڈر کر لرزنے لگی اور ذرا کنار ے ہٹ گئی اور ميں نے يہ گمان کيا کہ يہ کام ان کے لئے
ممکن ہے اور ميں نے اپنی بہن زينب کے کپﮍے کو پکﮍ ليا جوعمر ميں مجھ سے بﮍی نيز مجھ سے زياده عاقل تھيں۔ انھيں
معلوم تھا کہ ايسا نہيں ہو سکتا لہٰذا اس سے کہا '' :کذبت ٰ ّ
وﷲ ولؤ مت ! ماذالک لک وال لہ!'' خدا کی قسم تو جھوٹا اور قابل
مالمت ہے ،يہ حق نہ تو تجھے حاصل ہے نہ ہی يزيد کو!يہ سن کر يزيد غضبناک ہو گيا اور بوال  :خدا کی قسم تو جھوٹ
بولتی ہے؛ يہ حق مجھ کو حاصل ہے اور اگر ميں اسے انجام دينا چاہوں تو انجام دے سکتا ہوں ۔
وﷲ  ،ما جعل ٰ ّ
حضرت زينب سال م ﷲ عليہا '' :کالّ ّ
ﷲ ذالک لک االّ ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا'' نہيں خداکی قسم ہر
گز نہيں  ،خدا نے تجھے يہ اختيار نہيں ديا ہے مگر يہ کہ تو ہمارے دين سے خارج ہو کر کوئی دوسرا دين اختيار کرلے ۔
يہ سن کر يزيد آگ بگو ال ہو گيا پھر بوال  :تو مجھے دين کی تلقين کر تی ہے ! دين سے خارج تو تيرے باپ اور بھائی تھے
! حضرت زينب سالم ﷲ عليہانے جواب ديا  '':بدين ٰ ّ
ﷲ ودين أب وأخ وجد اھتديت أنت وأبوک وجدک! ''خدا کے دين نيز
ميرے آباء و اجداد اور بھائی کے دين سے تو نے اور تيرے باپ داد انے ہدايت پائی ہے ۔
يزيد شديد غصہ کی حالت ميں بوال :توجھوٹ بولتی ہے اے دشمن خدا!
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..............
١۔ طبری کی عبارت يہی ہے ليکن شيخ مفيد نے ارشاد،ص  ،٢٤٦اور سبط بن جوزی نے تذکره کے ،ص  ،٢٦٤پر فاطمہ بنت الحسين
ذکر کيا ہے۔اس کا مطلب ہوا حضرت زينب پھو پھی تھيں ۔

حضرت زينب سالم ﷲ عليہا نے کہا '':أنت أمير مسلّط تشتم ظالما ً تقہر بسلطانک ! ''تجھ سے کيا کہہ سکتی ہوں تو ايک مسلط
اورسر پھرابادشاه ہے جو ظلم وستم کے ساتھ برا بھال کہہ رہا ہے اور اپنی سلطنت وبادشاہت ميں قہر وستم کررہا ہے۔ يہ سن
کر ناچار يزيد خاموش ہو گيا ،پھر اس شامی نے اپنی بات کی تکرار کی  :اے امير المومنين يہ کنيز مجھے بخش دے ! تو
غصہ کے عالم ميں يزيد نے کہا  :ميرے پاس سے دور ہو جا ،خدا تجھے موت دے! ) (١پھر حکم ديا کہ عورتوں کے لئے
ايک ٰ
علحد ه گھرقرار دياجائے اور ان کے ہمراه علی بن الحسين بھی ہوں اور ان کے ہمراه زندگی کی ضروريات موجود
ہوں۔ اس بنياد پر سب کے سب اس گھر ميں منتقل ہوگئے جوان کے لئے قرار ديا گيا تھا ۔ جب خاندان رسالت کے يہ افراد
وہاں پہنچے تو شام کی عورتيں روتی ہوئی ان کے استقبال کو آئيں اور حسين عليہ السالم پر نوحہ وماتم کر نے لگيں اور
اس نوحہ وماتم کا سلسلہ تين دنوں تک جاری رہا ۔
جب جناب زينب وزين العابدين عليہما السالم کا قافلہ مدينہ کی طرف جانے لگا تو يزيد نے کہا :اے نعمان بن بشير ! سفر کے
تمام اسباب اور ضروريات ان کے ساتھ کردو  ،ان کے ہمراه اہل شام کی ايک امين و صالح شخصيت کو روانہ کرونيز ان
کے ہمراه سواروں اور مددگاروں کوبھی فراہم کرو تاکہ يہ انھيں مدينہ تک پہنچاديں ۔اس طرح خاندان رسالت کا قافلہ عزت
و احترام کے ساتھ ان لوگونکے ہمراه نکال۔يہ لوگ ان لوگوں کے ہمراه رات ميں ساتھ ساتھ چلتے اور قافلہ کے آگے آگے
اس طرح ہوتے کہ کسی طرح سے کوئی کوتاہی اور غفلت نہ ہو نے پائے۔جہاں بھی يہ قافلہ اترتا تھا نعمان اوراس کے
ساتھی ان کے اطراف سے جدا ہوجاتے تھے نيز ان کے نگہبان تمام راستہ ميں ان کی ضرورتوں کے بارے ميں پوچھتے
رہتے تھے جو ايک انسان کی روز مره کی حاجت ہوتی ہے مثال ً قضا ئے حاجت اور وضو وغيره ۔ راستہ بھر يہی سلسلہ
جاری رہا اور نعمان بن بشير راستہ بھر قافلہ رسالت پر مالطفت کرتا رہا اور ان سے ان کی ضرورتيں پوچھتا رہا ۔)(٢
..............
١۔ اس خبر کو طبری نے عمار دہنی کے حوالے سے امام محمد باقر عليہ السال م سے نقل کيا ہے۔) طبری ،ج،٥ص (٣٩٠
٢۔ حارث بن کعب نے فاطمہ سے نقل کياہے۔) طبری ،ج ،٥ص  ، ٤٦١مقاتل الطالبيين ،ص ، ٨٠تذکره ،ص (٢ ٦٤
محترم قاری پر يہ بات واضح ہے کہ طبری کی نقل کے مطابق ابو مخنف نے نہ تو قيد خانہ کا ذکر کيا ہے ،نہ ہی قيد خانہ ميں مدت قيام
کو ذکر کيا ہے اورنہ ہی اس مينامام حسين عليہ السالم کی ايک بچی کی شہادت کا تذکره موجود ہے ۔ اسی طرح قيد سے رہائی اور اس
کے اسباب ،امام زين العابدين سے يزيد کی گفتگو اور پھر راستے ميں کر بال ہو کر مدينہ جانا اور کر بال ميں عزاداری وغيره کے
واقعات اس تاريخ ميں موجود نہيں ہيں لہٰ ذا ان تاريخی حقائق کی معلومات کے لئے قارئين کو لھوف  ،نفس المہموم اور مقتل کی
دوسری معتبر کتابوں کے مطالعہ کی دعوت دی جاتی ہے ۔) متر جم (

واقعہ کربال
ٔ

اہل بيت کی مدينہ واپسی
جب امام حسين عليہ السالم کی شہادت کی خبر اہل مدينہ کو ملی تو عقيل بن ابی طالب کی بيٹی ام لقمان) (١خاندان بنی ہاشم
کی خواتين کے ہمراه باہر نکل آئيں درحاليکہ وه خود کو اپنے لباس ميں لپيٹے ہوئے تھيں اور يہ دلسوز اشعار پﮍھے جارہی
تھيں :
ما ذاتقولون ان قال النب لکم
ماذا فعلتم وأنتم آخر ُاال مم
بعترت وبا ھل بعد مفتقد
منھم اُساری ومنھم ضرجّوابدم )(٢
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١۔ شيخ مفيد کا بيان ہے  :ام لقمان بنت عقيل بن ابی طالب رحمة ﷲ عليہم نے جب حسين عليہ السالم کی شہادت کی خبر سنی تو
سرپيٹتے ہوئے باہر نکل آئيں۔ ان کے ہمراه ان کی بہنيں ام ہانی ،اسماء ،رملہ اور زينب بھی تھيں جو عقيل بن ابی طالب رحمةﷲ عليہم
کی بيٹياں تھيں۔ يہ سب کے سب شہد اء کربال پر نالہ وشيون کرنے لگيں اور'' ام لقمان'' يہ شعر پﮍھنے لگيں ...۔) ارشاد ،ص (٢٤٨
سبط بن جوزی نے اپنی کتاب تذکره ميں واقدی سے ان اشعار کو زينب بنت عقيل سے نقل کيا ہے۔) تذکره ،ص (٢٦٧
٢۔ طبری نے ان اشعار کو عمار دہنی کے حوالے سے امام باقر عليہ السالم سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا  :جب محملوں کو جناب
زينب اور زين العابدين عليہماالسالم کے قافلہ کے لئے تيار کرديا گيا اور قافلہ مدينہ تک پہنچ گيا تو جيسے ہی يہ قافلہ مدينہ پہنچا بنی
عبد المطلب کی ايک خاتون اپنے بالوں کو پر يشان کئے  ،ہاتھوں کو سر پر رکھے اس کوشش ميں تھی کہ آ ستينوں سے اپنے چہره
کو چھپا لے قافلہ سے روتی ہوئی آکر ملی اور يہ اشعار پﮍھنے لگی ۔
ماذاتقولون ان قال النبی لکم
ما ذا فعلتم و أنتم آخر االمم
بعترت واہل بعد مفتقد
منھم أساری و منھم ضرجوا بدم
ماکان ٰھذا جزائ اذنصحت لکم
ان تخلفون بسو ء فی ذوی رحمی
اے لوگو ! اس وقت کيا جواب دوگے جب نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم تم سے کہيں گے کہ تم نے ميرے اہل بيت اور ميری عترت کے
ساتھ کيا سلوک کيا جبکہ تم آخری امت تھے؛ان ميں سے بعض کو اسير بنا ديا اور بعض کو خون مينغلطاں کرديا۔ اگر ميں تم لوگوں کو
يہ نصيحت کر تا کہ تم لوگ ميرے بعد ميرے قرا بتداروں کے ساتھ بد سلوکی کرنا تب بھی ان کی پاداش يہ نہ ہوتی۔

اے لوگو ! اگر نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے ميرے بعد ميری عترت اور ميرے گھر
انے کے ساتھ کياسلوک کيا تو تم کيا جواب دو گے؟جبکہ تم آخری امت تھے؛تم نے ان ميں سے بعض کو اسير تو بعض کو
خون مينغلطاں کرديا ۔
جب عبد ﷲ بن جعفر بن ابی طالب )(١کو اپنے دونوں فرزند محمد اور عون کی شہادت کی خبر ملی تو لوگ انھيں تعزيت
علی مصر ع
پيش کرنے کے لئے آنے لگے۔ عبدﷲ بن جعفر نے ان لوگوں کی طرف رخ کرکے کہا '' :الحمد ٰ ّ ۔ ع ﱠز وجل ۔ ٰ
وﷲ لو شھد تہ الٔحببت أن ال أفا رقہ حتی أقتل معہ ! ٰ ّ
الحسين )عليہ السال م ( أن ال تکن آست حسينًا ي ّد فقد آساه ول ّد ّ ٰ ،
وﷲ لما
يس ّخ بنفس عنھما و يھوّن علی المصاب بھما  :انھما أصيبا مع أخ وابن عممواسين لہ ،صابرين معہ'' )(٢و )(٣
امام حسين عليہ السالم کی شہادت پر خدائے عز وجل کی حمد و ثنا ہے ،اگر ميرے دونونہاتھ حسين کی مدد وياری نہ
کرسکے تو ميرے دونونبيٹوں نے انکی مدد و نصرت فرمائی ،خدا کی قسم! اگرميں وہاں ہوتاتومجھے يہی پسند ہوتا کہ ميں
ان سے جدا نہ ہوں يہاں تک کہ انھينکے ہمراه قتل کرديا جاؤں ،خدا کی قسم جو چيز مجھے اپنے دونوں بيٹوں کے سوگ
ميناطمينان بخشتی ہے اور ان کی مصيبتوں کو ميرے لئے آسان کرتی ہے يہ ہے کہ ميرے دونوں فرزند ميرے بھائی اور
ميرے چچا زادبھائی کے ناصر اور ان کے يار و مد دگار تھے اور انکے ہمراه صبر کرنے والوں ميں تھے ۔
..............
١۔ حليمہ سعد يہ کی خبر کے راوی آپ ہی ہيں۔ )طبری ،ج ،٦ص  ( ١٥٨جعفر طيار کی شہادت کے بعد جب بقيہ لشکر جنگ موتہ سے
پلٹا تو رسو خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے آپ کو بال يا اور اپنے ہاتھوں پر آپ کو اٹھا کر نوازش کی ۔)طبری ،ج، ٣ص  (٤٢آپ ہی
نے حضرت علی عليہ السالم کو مشوره ديا تھا کہ قيس بن سعد کو مصر سے معزول کرديں اور آپ کے مادری بھائی محمد بن ابی بکر
کو مصر کا گورنر بناديں۔ )طبری ،ج،٤ص  ( ٣٦آپ جنگ صفين ميں حضرت علی عليہ السالم کے ساتھ تھے۔ ) طبری ،ج،٥ص ( ٦١
آپ امام حسن و امام حسين عليہما السالم کے ہمراه حضرت علی عليہ السالم کے کفن و دفن ميں شريک تھے پھر انھيں لوگوں کے
ہمراه مدينہ لوٹ آئے تھے۔ )طبری ،ج ،٥ص  ( ١٦٥جب آپ مکہ سے امام حسين عليہ السالم کے پاس اپنے بيٹوں کے ہمراه اپنا خط
لے کرآئے تھے تو وہانآپ کے بقيہ حاالت گزر چکے ہيں ۔
٢۔ سليمان بن ابی راشد نے عبدالرحمن بن عبيد ابی کنود کے حوالے سے اس روايت کو بيان کيا ہے۔) طبری ،ج،٥ص ( ٤٦٦
٣۔ہشام کا بيان ہے  :مجھ سے عوانہ بن حکم نے روايت کی ہے کہ وه کہتا ہے  :جب عبيدﷲ بن زياد کے حکم پر حسين بن علی
)عليہما السالم ( قتل کر دئيے گئے تو ابن زياد نے عبدالملک بن ابی حارث سلمی کو باليا اور اس سے کہا :تم يہاں سے عمرو بن سعيد
بن عاص کے پاس جاؤ ) واضح رہے کہ عمرو بن سعيد ان دنوں مدينہ کا گورنر تھا (اور جا کر اسے حسين عليہ السالم کے قتل کی
خوشخبری دے دو ۔ ديکھو تم سے پہلے کوئی دوسرا يہ خبر اس تک نہ پہنچائے۔ اس ميں زياده ديرنہ لگانااور اگر راستے ميں تمہارا
اونٹ کسی وجہ سے رک جائے تودوسراخريد لينا ،اسکے دينار تم کو ہم دے ديں گے۔عبدالملک کابيان ہے  :مينمدينہ پہنچا اور عمرو
بن سعيد کے پاس حاضر ہوا تو اس نے پوچھا :تمہارے پيچھے کيا خبر ہے ؟ ميں نے جواب ديا  :ايسی خبر ہے جو امير کو مسرور
کردے گی ،حسين بن علی قتل کر
دئيے گئے تو اس نے کہا  :حسين کے قتل کا اعالن کردو ! ميں نے ان کے قتل کااعالن عام کرديا۔ميں نے ايسی فرياد اور چيخ
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پکارکبھی نہ سنی تھی جيسی فريادوگريہ و زاری حسين کے قتل کی خبر پر بنی ہاشم کی عورتوں کی سنی ليکن عمرو بن سعيد ہنسنے
لگا اور بوال :
عجت نساء بنی زياد عجة
ّ
کعجيج نسوتنا غدا ة االرنب)(١
بنی زياد کی عورتيں نالہ وشيو ن کررہی ہينجيسے ہماری عورتينارنب کی صبح مينگريہ وزاری کررہی تھيں پھر اس نے کہا:يہ نالہ
وفرياد عثمان بن عفان کے قتل پر نالہ وفرياد کے بدلہ ميں ہے،اس کے بعد وه منبر پر گيا اور لوگونکو امام حسين عليہ السالم کی
شہادت کی خبر دی۔شيخ مفيد نے ارشاد ص  ، ٢٤٧طبع نجف پر اس کی روايت کی ہے۔ہشام نے عوانہ سے نقل کيا ہے کہ وه کہتا ہے
 :عبيدﷲ بن زياد نے عمربن سعد سے کہا :اے عمر ! وه خط کہاں ہے جس ميں ميں نے تم کو حسين کے قتل کا حکم ديا تھا ؟ عمربن
سعد نے جواب ديا :ميں نے تمہارے حکم پرعمل کيا اور خط ضائع ہوگيا ۔
عبيدﷲ بن زياد  :تم کو وه خط النا پﮍے گا ۔
)(١يہ شعر عمربن معديکرب زبيدی کا ہے۔ ان لوگوں نے بنی زبيد کے بدلے ميں بنی زياد سے انتقام ليا تھا تو اس پر يہشعر کہا تھا۔
سبط بن جوزی نے اسے مختصر بيان کياہے۔) ص ( ٢٦٦اور شعبی کے حوالے سے ذکرکياہے کہ مروان بن حکم مدينہ ميں تھا۔اس
نے امام حسين عليہ السالم کے سر کو اپنے سامنے رکھااور آپ کی ناک کے اوپری حصہ سے بے ادبی کرنے لگا )اگر چہ اس روايت
کی قوت ثابت نہيں ہے کيونکہ امام حسين عليہ السالم کا سر مدينہ نہيں آيا ہے۔ ہاں يہ ممکن ہے کہ مروان مبارک باد دينے کے لئے
مدينہ سے شام گياہواور وہاں يہ واقعہ پيش آياہو۔ مترجم بامشوره محقق( اور بوال :
يا حبذابردک فی اليدين
ولو نک ا الٔحمر فی الخدين
اے خوشا کہ تيرا سر د اور مرده سر ميرے دونوں ہاتھ ميں ہے اور تيرا سرخ رنگ تيرے رخساروں پر ہے ،پھر بوال :خدا کی قسم
گويا ميں عثمان کا زمانہ ديکھ رہاہوں ۔
ابن ابی الحديدنے شرح نہج البالغہ ،ج ،٤ص  ٧٢پر حقيقت سے اس طرح پرده ہٹا يا ہے :صحيح تو يہ ہے کہ عبيدﷲ بن زياد نے
عمرو بن سعيد بن عاص کو خط لکھا جس ميں امام حسين عليہ السالم کی شہادت کا مژده سنايا گيا تھا۔ اس نے اس خط کو منبر سے
پﮍھا اور اس کے
ساتھ مذکوره شعر بھی پﮍھے ۔
پھررسولخدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشاره کرکے کہنے لگا '' :يوم بيوم بدر'' يہ دن روز بدر کا بدلہ ہے ۔ يہ سن کر
اصحاب کے ايک گروه نے اس پر اعتراض کيا۔ اس مطلب کو ابو عبيده نے اپنی کتاب ''مثالب ''ميں لکھا ہے ۔
عمر بن سعد  :وه ضائع ہوگيا ۔
عبيدﷲ بن زياد  :خدا کی قسم تم کو اسے ميرے پاس النا ہوگا۔
عمربن سعد  :معذرت کے ساتھ،خدا کی قسم ہم سے جو شقاوت ہوئی ہے اسے مدينہ ميں قريش کی بوڑھی عورتيں پﮍھ رہی ہيں۔خدا
کی قسم ميں نے حسين کے سلسلے ميں اتنے اخالص کے ساتھ تم سے گزارش کی تھی کہ اگر اتناا خالص اپنے باپ سعدبن ابی وقاص
کے ساتھ کرتا تو ميں ان کا حق ادا کر چکا ہوتا۔
عبيدﷲ کے بھائی عثمان بن زياد نے کہا  :خداکی قسم يہ سچ کہہ رہاہے  ،ميں تو يہ چاہتا تھا کہ خاندان زياد کی کوئی فرد نہ بچے
مگريہ کہ قيامت کے دن اس کے ناک ميں ايک نکيل ہو ليکن اس نے حسين کوقتل نہ کيا ہو ۔
ہشام کا بيان ہے :مجھ سے عمرو بن حيزوم کلبی نے اپنے باپ کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ اس نے سنا ايک منادی ندا دے رہا تھا
:
أيھا القاتلون جھالً حسينا
أبشروا با لعذاب والتنکيل
کل أھل السماء يدعون عليکم
من نبی و مالئک و قبيل
قد ل ُعنتم علی لسان بن داو
د و موسی و حامل اال نجيل
اے نادان قاتالن حسين تم کو عذاب ورسوائی کی بشارت ہو ،تمام اہل آسمان انبياء ،فرشتے اور سب کے سب تمہارے لئے بد دعا کر
رہے ہيں ،داود  ،موسی اور صاحب انجيل کی زبان سے تم لوگ موردلعنت ہو ۔ اس خبر کو شيخ مفيد نے ارشاد ،ص  ، ٢٤٨اور سبط
بن جوزی نے تذکره، ،ص ، ٢٧٠طبع نجف پر لکھا ہے ۔

اہل کوفہ مينسب سے پہال حسينی زائر
واقعہ عاشوره کے بعد عبيدﷲ بن زياد نے اہل کوفہ کے سربر آورده افراد کو باليا اور ان کی دل جوئی کرنے لگاليکن
حضرت حر کے فرزند عبيدﷲ بن حر جعفی پر اس کی نگا ه نہيں پﮍی۔ کچھ دنونکے بعد عبيدﷲ بن حر آيا اور ابن زياد کے
پاس گيا۔ اس نے حر کے بيٹے کو ديکھ کرکہا  :فرزند حر ! تم کہانتھے ؟ اس نے جواب ديا  :ميں مريض تھا تو ابن زياد
کہنے لگا  :روح کے مريض تھے يا بدن کے؟ بيشہء شجاعت کے شير دل فرزند عبيد ﷲ بن حر نے جواب ديا  '':أما قلبی فلم
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يمرض وأما بدنی فقد َم ﱠن الل ّ
ّ◌ ٰ◌ه عل ّی با لعافيہ''ميری روح تو مريض نہيں ہوئی ہے ،رہا سوا ل بدن کاتو خدا نے صحت دے
کرمجھ پر احسان کيا ہے ۔
يہ سن کر ابن زياد نے اس سے کہا :تو جھوٹ بولتا ہے تو ہمارے دشمنونکے ساتھ تھا ۔
عبيدﷲ بن حر نے جواب ديا :اگرميں تمہارے دشمنوں ميں ہوتا تو وہاں ميرا حضور تم سے پوشيده نہيں رہتا ۔
اس گفتگو کے درميان عبيدﷲ بن زياد کچھ دير کے لئے فرزند حر کی طرف سے غافل ہوگيا تو وه فوراً اپنے گھوڑے پر
بيٹھ کر باہر نکل آيا۔ تھوڑی دير کے بعد جب ابن زياد متوجہ ہوا اورابن حر کو نہينپايا تو پوچھنے لگا  :فرزند حر کہاں ہے ؟
حاشيہ نشينوں نے جواب ديا  :وه تو ابھی تھوڑی دير قبل نکال ہے ۔
عبيدﷲ بن زيادنے کہا :اسے ميرے پاس لے آؤ۔
يہ سن کر اس کی پولس کے افراد فوراً باہرآئے اور ابن حر کے پاس پہنچ کر کہا  :امير نے تم کو باليا ہے ان کے پاس
چلوليکن حر کے فرزند نے آنے کے بجائے اپنے گھوڑے کو ايﮍ لگائی اور کہا  :تم لوگ اس تک ميرا پيغام پہنچادوکہ خدا
کی قسم ميں کبھی بھی فرمانبردار ہو کر اس کے پاس نہيں آؤں گا۔
پھر وه وہانسے نکل گيا اور اپنے گھوڑے کوسر پٹ دوڑاتا ہوا کربال پہنچا اوروہاں يہ اشعار پﮍھے :
يقول أمير غادر وابن غادر
أال کنت قاتلت الشھيد ابن فاطمة
فياندم أن الأکون نصرتہ
ٔاال کل نفس ال تس ّدد نادمة
وان ّ
الن لم اکن من حماتہ
لذو حسرة ماان تفارق الزمة
سق ٰ ّ
ﷲ ارواح الذين تأ ّزروا
علی نصره  ،سُقيا ً من الغيث دائمة
ُ
وقفت علی أجداثھم و مجالھم
فکا د الحشاينقضّ والعين ساجمة
لعمری لقد کانوا مصاليت فی الوغی
سراعاًالی الھيجا حماة ضراغمة
فان يقتلوا فکلﱡ نفس تقےة
علی االرض قد أضحت لذالک واجمة
وما ان رأی ال ّراؤون أفضل منھم
لدی الموت سادات و ُزھراً قماقمة
أتقتلھم ظلماًو ترجوا ودادنا
فدع خطة ليست لنا بمالئمة
لعمری لقد راغمتمونا بقتلھم
فکم نا قم منّا عليکم و ناقمة
أ ْھم ّمرارًاان أسير بجحفل
الی فئة زاغت عن الحق ظالمة
کفّوا واالذدتکم فی کتائب
اشد عليکم من زحوف الديالمة)(١و)(٢
..............
١۔ عبدالرحمن بن جندب ازدی نے مجھ سے روايت کی ہے۔) طبری ،ج،٥ص (٤٦٩
٢۔ ضرب المثل ميں ''ديلميوں'' کا تذکره کرنے کی وجہ يہ ہے کہ'' ساسانيوں ''کے سقوط کے بعد دفاعی جنگ ميں انھوں نے بﮍا
زبردست حملہ کياتھا۔ واضح رہے کہ ابن حر عثمانی مذہب تھے اور جب عثمان قتل کر دئے گئے تو يہ کوفہ سے نکل کر معاويہ کے
پاس گئے اور اسی کے پاس مقيم رہے يہاں تک کہ حضرت علی عليہ السالم شھيد ہوگئے ) طبری ،ج ، ٥ص  ( ١٢٨امام کی شہادت
کے بعد يہ کوفہ پلٹ آئے۔يہ حجر بن عدی کی گرفتاری کے وقت آرزو مند تھے کہ اگر دس يا پانچ آدمی بھی ميری مدد کرتے تو ميں
حجر اور ان کے ساتھيوں کو نجات دالديتا۔ ) طبری ،ج ، ٥ص  ( ٢٧١امام حسين عليہ السالم نے انھيں اپنے ساتھ قيام کی دعوت دی
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تو بہانہ کرکے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ميں کوفہ سے نہيں چالتھا مگر يہ کہ مجھے ناپسند تھا کہ ميرا آپ سے سامنا ہو تو اما م
حسين عليہ السالم نے فرمايا  :اگرتم ہماری مدد نہيں کرنا چاہتے ہوتو نہ کرو ليکن اس دن خدا سے خوف کھاؤ جس دن کہيں ان ميں
سے نہ ہوجاؤ جوہم سے جنگ کريں گے ،خدا کی قسم کوئی ايسا نہيں ہے کہ جوہماری فرياد سنے اورہماری مددنہ کرے مگر يہ کہ وه
ہالک ہوجائے گا ۔)طبری ،ج،٥ص  ( ٤٠٧جب يزيد مر گيا
اور ابن زياد بھاگ گيا۔ ادھر مختار قيام کے لئے اٹھے تويہ سات سو سواروں کے ہمراه مدائن کی طرف نکلے اور وہاں لوگوں سے
مال لينے لگے تو مختار نے کوفہ ميں ان کی بيوی کو قيدکر ليا اور کہا  :ميناس کے ساتھيوں کو ضرور قتل کرونگا تو يہ مصعب بن
زبير سے ملحق ہو گئے اور مختار سے جنگ شروع کر دی۔) طبری ،ج،٥ص ( ١٠٥يہی وه شخص ہے جس نے مختار کے قتل کے
بعد مصعب کو مشوره دياکہ مختار کے ساتھيوں ميں سے ان مواليوں کو قتل کرد و جو غير عرب ہيناور عرب نسل لوگونکو چھوڑ
دولہذا مصعب نے ايسا ہی کيا۔)طبری ،ج،٥ص(١١٦اس وقت مصعب خود اپنی زندگی سے اس کے حوالے سے خوف زده ہوگيا اور
قبيلہ مذحج کے ايک گروه نے اس کی سفارش کی تومصعب نے اسے آزاد کردياپھراس نے مصعب پر خروج کرديا
اسے قيد کرديا ۔ ٔ
)طبری ،ج ،٥ص (١٣١اور عبد الملک بن مروا ن سے ملحق ہوگيا۔ اس نے اسے کوفہ کا گورنر بناکر کوفہ لوٹايا۔ وہاں ابن زبير کا
عامل موجود تھا ۔ عبيدﷲ بن حر نے اس سے جنگ کی اورقتل کرديا۔يہ ٦٨ھ کا واقعہ ہے۔) طبری ،ج ، ٥ص  ( ١٣٥راه کربالميں
منزل قصر بنی مقاتل کے پاس امام حسين عليہ السالم سے اس کی مالقات کے ذيل ميں اس کے احوال گزر چکے ہيں ۔

پيما ن شکن امير اور فريب کار بيٹا کہتا ہے کہ فاطمہ کے شہيد الل سے جنگ کيوں نہ کی؟! ہائے افسوس کہ ميں ان کی
نصرت و مدد نہ کرسکا ،حقيقت يہ ہے کہ جس کی فکر صحيح و سالم نہ ہو اسے ندامت ہی اٹھانی پﮍتی ہے  ،ميں اس وجہ
سے حسرت و اندوه ميں ہونکہ مينان کی حمايت نہ کر سکا اور يہ حسرت و ندامت مجھ سے جدا نہيں ہوگی ،خدا ان لوگوں
کی ا رواح کو اپنی بے پايان رحمتونکی بارش سے سيراب کرے جنہوننے ان کی نصرت و مدد کاپورا پورا حق ادا کيا ،ميں
ان کے جسموناور ان کی آرامگاه پر اس حال ميں کھﮍا ہوں کہ ميری آنکھونسے سيل اشک جاری ہے ،قريب ہے کہ دل پاش
پاش ہوجائے اور ميں گر پﮍوں،ميری جان کی قسم وه لوگ ميدان جنگ ميں ايسے بيشہ ٔ شجاعت تھے کہ شيرسے زياده
سرعت و تيزی کے ساتھ ميدان فضل وشرف کی طرف گامزن تھے اور مدافع حق کی حمايت کر نے والے نيزشير بيشہ ٔ حق
تھے  ،اگر وه شہيد کر دئے گئے تو اہل زمين کے تمام متقين ان کی شہادت پر اندوہناک ہيں حقيقت نگر اور تاريخ کا مطالعہ
کرنے والے افراد جتنی تحقيق کرنا چاہيں کرليں ليکن موت کے مقابلہ ميں ان کے جيسا بہادر و ساونت نہيں پائيں گے ،کيا تم
ان کو ظلم وستم کے ساتھ قتل کرنے کے بعد ہم سے دوستی کی اميد رکھتے ہو ؟ اپنی اس بری سازش کو کنارے رکھو يہ
ہمارے افکار سے ساز گار نہيں ہے ،ميری جان کی قسم ان کو قتل کرنے کے بعد تم لوگوں نے ہم سے دشمنی مول لی ہے،
کتنے ہمارے مرد اور کتنی ہماری عورتيں ہيں جنہينتم لوگوں نے اپنے خالف بر انگيختہ کياہے،
ہميشہ ميں اس فکر ميں ہوں کہ ايک لشکرجرار کے ہمراه ان ظالموں کی طرف حرکت کروں جنہوں نے حق سے منہ موڑ
کر امام حسين عليہ السالم سے جنگ کی ہے ۔
اب بس کرو اور اپنے ظلم وستم سے ہاتھ کھينچ لو ورنہ تمہارے ظلم وستم کو دور کرنے کے لئے ديلميوں سے سر سخت
اور بہادر سپاہيوں کے ہمراه تمہارے خالف نبرد آزمائی کروں گا ۔
خاتمہ
خدائے متعال کی رحمتوں کے صدقے ميں امام حسين عليہ السالم کے واقعات سے متعلق روايتينجو تاريخ طبری ميں ہشام
کلبی سے منقول ہينجسے انھوں نے اپنے والد اور انھوں نے ابو مخنف سے اور انھوں نے اپنے راويوں اور محدثين سے
نقل کيا ہے ،تحقيقات و تعليقات کے ساتھ تمام ہوئيں۔ يہ توفيق شامل حال رہی کہ تعليقات کے لئے بھی ہم نے تاريخ طبری ہی
کو پہال منبع قرار ديا مگر يہ کہ اگر ہميں تاريخ طبری ميں کچھ نہيں مال تو دوسری کتابوں کی طرف رجوع کيا۔ والحمد
رب العالمين۔
سخن مترجم
خدا کا شکر کہ کتاب'' وقعة الطف'' کا ترجمہ محمد و آل محمد عليہم السالم کی مدد سے تمام ہوگيا۔ خدا وند عالم سے دست بہ
دعا ہوں کہ اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمارا يہ فعل امام زمانہ عجل ﷲ تعالی فرجہ الشريف کی خوشنودی اور ان کے
ظہور ميں تعجيل کا سبب قرار پائے تاکہ وه آکرتاريخی حقائق سے پرده ہٹائيں اور ان کی موجودگی ميں ہم مصائب محمد
وآل محمد عليہم السالم سن کرمثاب ہوں ۔ آمين يا رب العالمين بحق محمد و آلہ الطاہرين
العبد
سيد مراد رضا رضوی
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 ٦رجب المرجب  ١٤ ٢٦ہجری ۔

واقعہ کربال
ٔ

فہرست منابع
١۔ ابصار العين فی انصا ر الحسين ،شيخ محمد بن شيخ طاہر سماوی نجفی ،طبع نجف
٢۔ االرشاد لمعرفةحجج ﷲ علی العباد،محمد بن محمد بن نعمان العکبر ی بغدادی ابن المعلم معروف بہ شيخ مفيد،
متوفی٤١٣ھ ،طبع نجف
 ٣۔اسد الغابہ فی معرفة الصحابہ،شيخ عزالدين ابن اثير جزری موصلی ،متوفی ساتويں صدی ہجری
٤۔ االصابہ فی تميز صحابہ،ابن حجر عسقالنی فلسطينی ،نويں صدی ہجری
٥۔ االعالم،خير الدين زر کلی
٦۔ اعالم الوری با ال عالم الھدی ،فضل بن حسن طبرسی ،متوفی ٥٤٨ھ ق
٧۔ االغانی  ،ابوالفرج اصفہانی
٨۔ امالی شيخ صدوق  ،محمد بن علی بن الحسين بن بابويہ قمی ،متوفی  ٣٨١ھ ،طبع بيروت
٩۔ بصائر الدرجات ،محمد بن حسن صفار قمی
١٠۔ تاريخ امم والرسل والملوک ) معروف بہ تاريخ طبری ( ،ابو جعفر محمد بن جرير طبری ،متوفی٣١٠ھ ،طبع دارالمعارف
قاہره
١١۔ تاريخ يعقوبی  ،احمد بن واضح بن يعقوب ،متوفی ،٢٨٤طبع نجف
١٢۔ تاسيس الشيعة الکرام لعلوم االسالم  ،سيد محمد حسن صدر کاظمينی ،طبع بغداد
١٣۔ تذکرة الحفاظ ،ذہبی  ،ابو عبدﷲ محمدبن احمد بن عثمان قايماز تر کمانی ،متوفی ٧٤٨ھ
١٤۔ تذکرة خواص االمة بخصائص االئمة) معروف بہ تذکرة الخواص (،سبط بن جوزی حنبلی ،متوفی ساتويں صدی ہجری،
طبع نجف
١٥۔تفصيل وسائل الشيعہ الی تحصيل مسائل ا لشريعة،محمدبن حسن حر عاملی  ،متوفی ١١٠٤ھ ق
١٦۔تقريب التہذيب،ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی مصری شافعی ٨٥٢ ،ھ
مرتضی ،متوفی ، ٤٣٦طبع بغداد ،آفسٹ بصيرتی
١٧۔ تنزيہ االنبيائ ،محمدبن علی بن حسين موسوی بغدادی معروف بہ سيد
ٰ
١٨۔ تنقيح المقال ،شيخ عبدﷲ مامقانی ،طبع نجف
 ١٩۔ تہذيب التہذيب،ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،متوفی  ٨٥٢ھ
٢٠۔ جامع الرواة وازاحة االشتباھات عن الطريق و االسناد ،محمد بن علی اردبيلی غروی حائری
٢١۔ الجرح و التعديل ،محمد بن ادريس رازی
٢٢۔ خصائص الحسينيہ ،شيخ جعفر بن حسين شوشتری
 ٢٣۔ الخالصہ،محمد بن حسن بن يوسف بن مطہر اسدی حلی ،طبع نجف
٢٤۔خصال،شيخ صدوق ،محمد بن علی ،متوفی ٣٨١
 ٢٥۔ خالصة تذھيب تہذيب الکمال
٢٦۔الداليل والمسائل،ھبة الدين شہرستانی١٩٦٧ ،م
٢٧۔ ذيل المذيل ،ابو جعفر محمد بن جرير طبری ،متوفی  ٣١٠ھ تحقيق محمد ابوالفضل ابراہيم ،طبع آستانہ
٢٨۔رجال الشيخ،شيخ ابو جعفرمحمد بن حسن بن علی طوسی خراسانی ،متوفی  ٤٦٠ھ ،طبع نجف
٢٩۔ رجال کشی ) اختيار معرفة الر جال ،اصل کتاب بنام معرفة الرجال شيخ کشی کی جو تيسری صدی ہجری کے عالم تھے
اور اس کا اختيار شيخ طوسی کے رشحات قلم ميں شمار ہوتا ہے( ،طبع نجف
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٣٠۔سيرة رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم مشہور بہ سيرة النبی ،عبدالملک بن ہشام ،متوفی٢١٣ق
٣١۔شرح نہج البالغہ ،عز الدين عبدالحميد بن ابی الحديد مداينی بغدادی معتزلی شافعی ،متوفی، ٦٥٦طبع قاہره مصر
٣٢۔الشيعہ و فنون االسالم ،سيد محمد حسن صدر کاظمينی ،طبع قاہره  ،مصر
٣٣۔ صحيح بخاری  ،محمد بن اسماعيل بخاری ،متوفی  ٢٥٦ھ
٣٤۔ طبقات الکبری  ،محمدبن سعيد کاتب واقدی ،متوفی ٢٢٠
٣٥۔ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ،احمد بن علی بن عنبہ ،متوفی ٨٢٨ق
٣٦۔ فرج المہموم،علی بن
موسی بن جعفر بن طاووس حسنی حلی ،متوفی ساتويں صدی ہجری ،طبع نجف
ٰ
٣٧۔ فوات الوفيات،محمدبن شاکر کتبی  ،متوفی  ٧٦٤ھ
٣٨۔ الفہرست  ،شيخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی خراسانی ،متوفی  ٤٦٠ھ ،طبع نجف
٣٩۔ فہرست البن النديم ،محمد بن اسحاق بن نديم بغدادی ،متوفی چوتھی صدی ہجری ،طبع رضا تجدد ،تہران
٤٠۔ فہرست اسماء مصنفی الشيعہ ،احمد بن عباس نجاشی ،متوفی  ٤٥٠ھ ،طبع حجر بمبئی ،آفسٹ داوری
٤١۔ کافی ،محمدبن يعقوب کلينی رازی ،متوفی  ٣٢٩ھ ،طبع آخوندی
 ٤٢۔ کامل الزيارات  ،ابو القاسم جعفر بن قولويہ ،متوفی چوتھی صدی ہجری ،طبع حجر ،نجف
 ٤٣۔ الکامل فی التاريخ  ،شيخ عزالدين ابن اثير جزری موصلی ،ساتويں صدی ہجری
٤٤۔ الکتاب الکامل ،مبرد ابو العباس محمدبن يزيد ،متوفی حدود  ٢٦٧ھ
٤٥۔کشف الغمہ فی معرفة االئمہ،شيخ علی بن
عيسی اربلی بغدادی ،متوفی ساتويں صدی ہجری ،طبع تبريز
ٰ
٤٦۔ الکنی وااللقاب ،شيخ عباس بن محمد رضا قمی ،طبع نجف
٤٧۔ لسان العرب  ،محمدبن مکرم بن منظور٧ ١١ ،ق
 ٤٨۔ لسان الميزان ،سبط بن جوزی ،متوفی  ٦٥٤ھ
٤٩۔ مثيرا الحزان،شيخ ابن نما حلی ،متوفی٦٤٥ھ ،طبع نجف
٥٠۔ مجمع البحرين ،فخر الدين طريحی نجفی ،متوفی  ١١٥٠ھ
٥١۔المراجعات،االمام عبدالحسين شرف الدين موسوی ،متوفی ، ١٣٧٠طبع دار صادر ،لبنان ،شہيد حسن شيرازی کے مقدمہ
کے ساتھ
٥٢۔ مرو ج الذھب،علی بن حسين مسعودی بغدادی ،متوفی  ، ٣٥٦تحقيق محمد محی الدين عبدالحميد ،طبع قاہره ،مصر
٥٣۔مسند احمد،احمد بن حنبل ،متوفی  ٢٤٠ھ
٥٤۔مطالب السؤال فی مناقب آل الرسول،محمد بن طلحہ شافعی مصری ،طبع مصر
٥٥۔ المطبوع مع التاريخ
٥٦۔معالم العلمائ ،محمد بن علی بن شہر آشوب حلبی ساروی مازندرانی ،متوفی  ٥٨٥ھ،طبع نجف
٥٧۔ معجم البلدان ،ياقوت حموی ،متوفی پانچويں صدی ہجری
 ٥٨۔معجم مقاييس اللغة،ابو الحسن احمد بن فارس بن زکريا ،متوفی ٣٩٥ھ
٥٩۔ المغنی ،ابن قدامہ حنبلی
٦٠۔مقاتل الطالبيين،ابو الفرج اصفہانی ،طبع نجف
 ٦١۔ مقتل الحسين،ابو المويد موفق بن احمد خوارزمی ،متوفی چھٹی صدی ہجری ،طبع نجف
٦٢۔ مقتل الحسين وحديث کربال ،سيد عبدالرزاق موسوی مقرم نجفی ،متوفی  ١٣٩٠ھ ،طبع سوم ،آفسٹ بصيرتی
٦٣۔ مولفو االشيعہ فی صدر االسالم،االمام عبدالحسين شرف الدين موسوی ،متوفی  ١٣٧٠ھ ،طبع صيد ،لبنان
٦٤۔ ميزان االعتدال،ذہبی ،متوفی پانچويں صدی ہجری ،طبع قاہره ،مصر
٦٥۔نفس المہموم ،شيخ عباس بن محمد رضا قمی ،طبع قم ،بصيرتی
٦٦۔وقعة صفين ،نصر بن مزاحم منقری تميمی ،متوفی  ٢١٩ھ ،تحقيق ڈاکٹر عبد السالم ہارون ،طبع قاہره مصر ،آفسٹ
بصيرتی
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