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از :سيد پيغمبر عباس نوگانوی
اس بات کو سبھی مسلمان تسليم کرتے ہيں کہ ۶١ھ ميں امام حسين  -نے اپنی اور اپنے جاں نثاروں کی شہادت پيش
کرکے اسالم کو بنی اميہ کے ہاتھوں تباه ہونے سے بچاليا )آپ پر الکھوں درود و سالم (
واقعہ کربال حادثہ نہيں بلکہ منصوبہ تھا جس ميں حکومت اسالمی کو ملوکيت سے محفوظ رکھنا بھی شامل تھاتاکہ بنی
ٔ
اميہ ايسے بدکارو نا اہل ،حکومت اسالمی کو خرد برد نہ کرسکيں… اس راه ميں امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ قربان
کرديا،اور اسالمی حکومت و اس کے نااہل حاکم کے درميان خط فاصل کھينچ دی …حکومت کا حق صرف خدا وند
عالم کو ہے،قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:
ہے)سوره بقره ،آيت (١٠٧
لئے
کے
ہی
خدا
خاص
شبہ
بے
سلطنت
کيا تم نہيں جانتے آسمان و زمين کی
ٔ
ہے)سوره آل عمران ،آيت (١٨٩
اور آسمان و زمين سب خدا ہی کا ملک ہے اور خدا ہی ہر چيز پر قادر
ٔ
)سوره مائده ،آيت ١٧۔(١٨
اور سارے آسمان اور زمين اور جو کچھ بھی ان کے درميان ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے
ٔ
ہے)سوره مائده
قادر
پر
سارے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان ميں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے اوروہی ہر چيز
ٔ
،آيت (١٢٠
)سوره توبہ،آيت (١١۶
…
ہے
خاص
لئے
کے
ہی
خدا
حکومت
کی
زمين
و
آسمان
سارے
بے شک
ٔ
ل ٰہ ٰ
ذاالہی حکومت کو صحيح طور پر چالنے کے لئے خداوند عالم نے اپنے خاص نمائندے بھيجے جو نبی يا امام
کہالئے اور ساتھ ميں کچھ قوانين بھی بھيجے جن کوہم شريعت کہتے ہيں…چونکہ خداوند عالم کی ذات ہر عيب و نقص
سے پاک و منزه ہے اس لئے اس کی طرف سے دنيا ميں آنے والے حاکم )نبی يا امام ( بھی معصوم ہونے چاہئيں ،تاکہ
قوانين ٰالہی ہم تک صحيح و سالم پہنچ جائيں
پس معلوم ہوا کہ دنيا ميں حکومت کا حق صرف ﷲ کے نمائندوں کو ہے ،اِن کے عالوه جو بھی حکومت اسالمی پر
قابض ہو وه غاصب ہے
يزيد يا بنی اميہ کے ديگر افراد نے دھوکہ ،فريب  ،ظلم اور اللچ کے ذريعہ لوگوں کی کچھ بھيﮍ ضرور اکٹھا کرلی
تھی ليکن وه قطعی طور پر حکومت کے حق دار نہ تھے بلکہ غاصب تھے ل ٰہذا حکومت ملنے کے بعد پہلی فرصت
ميں حضرت علی -نے فاسد گورنروں کو معزول کرنے کے احکامات جاری کرديئے  ،حاالنکہ بعض اصحاب نے آپ
کو مشوره بھی ديا کہ اِن کے معزول کرنے ميں جلدی نہ کريں ليکن آپ نے اسی نظريہ )کہ حکومت اسالمی اولياء ﷲ
کا حق ہے ،ل ٰہذا ايسی حکومت کے گورنر وغيره بھی دين دار ہوں (کی بنياد پر فاسد گورنروں کو فوراً معزول کرديا
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

مطالبہ بيعت و اطاعت کے لئے بھيجے گئے اک خط ميں بنی اميہ پر
اس کے عالوه حضرت علی  -نے معاويہ سے
ٔ
خالفت و حکومت کے ناجائز ہونے کو اس طرح بيان فرمايا تھاکہ:
اے معاويہ!تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ تمہارا تعلق طلقاء )يعنی اسالم کے آزاد کرده گروه ( سے ہے جس کے لئے
خالفت جائز نہيں ہے
)شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ،جلد ،٣صفحہ  ،٧۶ناشر دار احياء الکتب العربيہ ،بيروت ،لبنان ،دوسرا ايڈيشن
١٩۶۵ء(
اور ابن عباس نے معاويہ کے اک خط کا جواب ديتے ہوئے اس طرح مخاطب کيا تھا کہ:
”)اے معاويہ!( تم اور خالفت ؟تم اسالم کے آزاد کئے ہوئے ہو اور مشرکين کی پارٹی کے سرغنہ )ابوسفيان( اور شہيد
بدر )حضرت حمزه( کا جگر چبانے والی )ہنده ( کے بيٹے ہو
)االمامة والسياسة ،جلد،١صفحہ  ، ٩٨مطبوعہ مصر ١٣٢٨ھ(
حضرت علی -اور جناب ابن عباس /کے مذکوره خطوط سے بنی اميہ کی حکمرانی ناجائز قرار پاتی ہے
حضرت علی -کے بعد امام حسن  -خليفہ ہوئے ،آپ نے بھی لوگوں کے درميان حکومت اسالمی کا اپنے کو سب سے
زياده حق دار بتايا ،آپ نے اپنی حکومت کا آغاز اس خطبہ سے فرمايا:
”ہم حزب ﷲ ہيں ،اور ہم ہی غالب ہيں ،ہم عترت رسول ہيں ،آپ کے اقرباء ہيں ،ہم رسول کے اہل بيت ہيں اور تمام
گناہوں سے محفوظ و معصوم ہيں ،امت کے درميان رسول خدا نے دو گرانقدر چيزيں چھوڑيں اور فرمايا ہے:ميں
تمہارے درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں ،کتاب خدا اور ميرے اہل بيت
اور ہم ہی کو ﷲ کے رسول نے قرآن کا ہم پلہ اور عديل قرار ديا ہے اور ہميں قرآن کی تنزيل و تاويل کے علم سے ماال
مال کيا ہے ،قرآن کے بارے ميں ہم جو کہتے ہيں يقين کے ساتھ کہتے ہيں ،تخمين و ظن )اندازے( سے آيات قرآنی کی
تاويل نہيں کرتے ،ل ٰہذا تم ہماری اطاعت کر و کہ خدا کی طرف سے تم پر واجب کی گئی ہے ،ہماری اطاعت کو خدا
نے اپنی و رسول ﷺ کی اطاعت سے مقرون کيا ہے،:ارشاد ہوتا ہے:اے ايماندارو! خدا کی اطاعت کرو اور رسول
کی اور جو تم ميں سے صاحبان ِ حکومت ہوں ان کی اطاعت کرو
)سوره نساء ،آيت )(۵٩جال العيون ،صفحہ  ،١۴۶تاليف عالمہ مجلسی  ،مطبوعہ تہران ١٣١۴ھ(
ٔ
ان تمام تاکيدوں کے باوجود بے دينوں نے آپ کی حکومت کے لئے مشکالت پيدا کيں،مگر امام حسن -اپنے حق سے
دستبردار نہ ہوئے ،جب دشمنوں کی جانب سے حاالت بدتر کرديئے گئے اور آپ کی فوج کا شيرازه بکھرنے لگا اُس
وقت آپ نے امت کو عظيم فتنہ سے محفوظ رکھتے ہوئے صلح فرمائی،اسی لئے آپ اپنے لشکر کی سستی اور جنگ
نہ کرنے کی وجہ سے بہت رنجيده تھے ايک روز خطبہ کے دوران فرمايا کہ:
”…اگر ميرے ساتھی ايسے ہوتے جو دشمن خدا )معاويہ( سے جنگ کرتے تو ہرگز خالفت معاويہ کے ہاتھوں ميں نہ
جانے ديتا  ،کيوں کہ خالفت بنی اميہ پر حرام ہے“
مکتبہ بصيرتی قم(
)جال العيون ،عالمہ مجلسی ،جلد ،١صفحہ  ٣۴۵،٣۴۶ناشر
ٔ
اور جب انتقال معاويہ کے بعد يزيد نے والی ٔمدينہ اپنے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابی سفيان کو لکھا کہ اہل مدينہ
بالخصوص امام حسين سے ميرے لئے بيعت لے لے ،اگر انکار کريں تو سر قلم کرکے بھيج دے… جب عتبہ نے يہ
خبر امام حسين  -کو پہنچائی تو آپ نے اپنے فضائل و کماالت بيان کرنے کے بعد فرمايا کہ :
”ميں نے اپنے نانا رسول ﷲ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا  :ابوسفيان کی اوالد پر خالفت حرام ہے
)بحار االنوار ،جلد  ، ۴۴صفحہ  ،٣١٢ناشر موسسة الوفا ،بيروت ،لبنان ،دوسرا ايڈيشن ١٩٨٣ء(
امام حسن و امام حسين کے مذکوره بيان کی روشنی ميں بنی اميہ کا حکومت اسالمی پر قبضہ غاصبانہ تھا)ل ٰہذا اس
غاصبانہ قبضہ کی مخالفت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی(
عالم اسالم کی اتنی معتبر اور عظيم شخصيات جب کسی حکومت کو ناجائز قرار دے ديں تو ايسی حکومت کو ايک
لمحے کے لئے بھی قبول نہيں کيا جاسکتا اور مسلمانوں پر مذہبی و اخالقی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ بنی اميہ کو
حکومت سے دور رکھتے ،اس ذمہ داری کو بھی سب سے زياده اہل بيت ہی نے محسوس کيا
کيا کوئی مسلمان يہ تصور کر سکتا ہے کہ بغير حکومت کی پشت پناہی کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رواج
سماج ميں کما حقہ ہوجائے گا؟ کيا بغير حکومت و طاقت کے شريعت کا نفاذ ممکن ہے؟ نہيں !ہر گز نہيں ،ايک دين دار
حاکم ہی صحيح طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نفاذ کرسکتا ہے ورنہ افراط و تفريط کا انديشہ رہتا
ہے،پاکستان ميں شراب کی کھلے عام دکانيں اور جسم فروشی کے اڈے… افغانستان ميں طالبان کے ہاتھوں چوراہوں
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پر ٹيلی ويژن توڑنا اورلﮍکيوں کی تعليم پر پابندياں عائد کرناافراط و تفريط کی زنده مثاليں ہيں
حکومت اسالمی کی اہميت کا اندازه اسی سے لگايا جا سکتا ہے کہ جب امام حسن کی حکومت کو معاويہ کی جانب سے
خطره بﮍھا تو آپ نے اس کو بچانے کی خاطر ہر ممکن کوشش کی يہاں تک کہ آپ نے جنگ سے بھی دريغ نہيں کيا،
يہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس معاويہ جيسی اطاعت گزار فوج کی کمی تھی
جنگِ صفين کے موقع پرلشکر کی نافرمانی کا تلخ تجربہ تاريخ کے دامن ميں محفوظ ہے  ،امام علی کے لشکر کی
نافرمانی کی وجہ سے صفين کی جيتی ہوئی جنگ شکست ميں تبديل ہوگئی
اس کے عالوه لشکر يا فوج کی اطاعت گزاری کے باعث فتح و کامرانی کی شيرينی ايران ولبنان ميں چکھی جاچکی
ہے ،جس کی وجہ سے اپنے زمانے کی سُپر پاورامريکہ و اسرائيل بھی ايران و لبنان کا اپنے دعوں کے مطابق کچھ نہ
بگاڑ سکے ،جب کہ ايران و لبنانی حزب ﷲ کی قيادت غير معصومين کے ہاتھوں ميں ہے اور صفين ميں شير خدا ،امام
معصوم کے ہاتھ ميں لشکر کی کمان تھی ،ليکن فوج اطاعت گزار نہ تھی ،اسی طرح نخيلہ ميں بھی قيادت امام معصوم،
مجتبی -کے ہاتھ ميں تھی ،اور بہادری و شجاعت آپ کو ورثہ ميں ملی تھی ليکن آپ کی فوج بھی نافرمان تھی
حسن
ٰ
،جس کا اعتراف خود امام حسن نے اس طرح فرماياکہ:
ميں نے حکومت و زمام داری کو اس لئے معاويہ کے حوالے کرديا کہ ميرے پاس معاويہ جيسی )اطاعت گزار( فوج
نہيں تھی …اور اگر ہوتی تو حکم خدا کے مطابق معاويہ سے رات دن فيصلہ کن جنگ کرتا …
)بحا راالنوار ،جلد  ،۴۴صفحہ ،١۴٧عالمہ مجلسی ،ناشر کتاب فروشی اسالميہ ،تہران(
ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت و کامرانی کا راز اپنے رہبر و قائد کی اطاعت ہی ميں پوشيده ہے،ل ٰہذاہميں اپنے
رہبروں کی )جو کہ آج کل مراجع تقليد کی شکل ميں ہيں (زياده سے زياده سے اطاعت کرنی چاہئے اسی صورت ميں
ہم دوسری قوموں سے ممتاز ہو سکتے ہيں
امام حسن
مجتبی کے مذکوره بيان سے واضح ہے کہ آپ نے کاہلی يا سستی کی وجہ سے صلح کو ترجيح نہيں دی
ٰ
تھی،جيسا کہ آپ کے خالف پروپيگنڈه ہوتا ہے رہتا ہے،بلکہ ايسی فوج کے ہوتے ہوئے فيصلہ کن جنگ کرنا ناممکن
تھا ،کيونکہ آپ کا لشکر پانچ گروہوں پر مشتمل تھا:
حضرت علی -کے مخلص شيعہ
خوارج )جو ہر قيمت پر معاويہ سے جنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے اور يہ لوگ امام حسن کے لشکر ميں صرف
بغض معاويہ کی وجہ سے شامل ہوئے تھے امام کی محبت ميں نہيں
ِ
مفاد پرست )جن کا مقصد صرف مال غنيمت تھا(
وه لوگ جو امام حسن -کی عظمت ميں شک کرتے تھے اور دوغلی پاليسی رکھتے تھے اور امام حسن -کو معاويہ پر
ترجيح نہيں ديتے تھے
وه لوگ جو دين کی خاطرنہيں بلکہ خاندانی تعصب کی بناء پر رئيس قبيلہ کی پيروی کرتے ہوئے امام حسن -کے لشکر
ميں شريک ہوئے تھے ،کيونکہ ان کے خاندانی مخالف و حريف معاويہ کے لشکر ميں تھے
حضرت علی -کے شيعہ جنگ صفين و نہروان کے تھکے ہوئے تھے اور باقی چار گروہوں کی نظر ميں حکم امام -
کی کوئی اہميت نہ تھی ،اور يہ لوگ عين جنگ کے وقت معاويہ سے جا ملے تھے اور بعض غير جانبدار ہوکر امام -
سے عليحده ہوگئے تھے اور کچھ نے معاويہ سے سازش کرلی تھی کہ آپ کو گرفتار کرکے معاويہ کے حوالے کرديں
گے يا شہيد کرديں گے
اس سازش سے امام حسن -بخوبی واقف تھے ،آپ فرماتے ہيں کہ:
”بخدا اگر ميں معاويہ سے بر سر پيکار ہوا تو يہ لوگ ميری گردن پکﮍ کر اسيروں کی طرح مجھے معاويہ کے حوالے
کرديں گے“
)ترجمہ االمام الحسن ،تاليف ابن عساکر،متوفی ۵٧١ھ ،تحقيق الشيخ محمد باقر محمودی ،ناشر مطبعة للطباعة والنشر
،بيروت ،لبنان ،پہال ايڈيشن ١٩٨٠ء(
اگر آپ گرفتار کرکے معاويہ کے حوالے کرديئے جاتے تو دو حال سے خالی نہ تھا :
يا تو معاويہ آپ کو بے دردی اور نہايت چاالکی سے شہيد کر ڈالتے اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو اس خون سے
بری الذمہ قرار ديتے ،اس طرح خون امام رائيگاں چال جاتا
يا آپ پر احسان کرتے ہوئے مشروط طور پر آزاد کراديتے اور بنی اميہ سے ”طلقاء“ )يعنی آزاد کئے ہوئے(کے دھبہ
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کو دھونے کی کوشش کرتے اور اس طرح اپنے اُن بزرگوں کا انتقام لے ليتے جن کو رسول خدا نے قيدی بنائے جانے
کے بعد آزاد کرديا تھا
امام حسن -نے معاويہ سے صلح ضرور کی مگر اپنی اور اپنے شيعوں کی عزت کو مقدم رکھا اور صلح کے شرائط
خود معين کئے جن ميں سے ہم صرف ايک شرط کو ذکر کررہے ہيں تاکہ قارئين پريہ بات واضح ہوجائے کہ امام
حسن  -کی نگاه ميں حکومت اسالمی کے قيام و دوام کی کتنی اہميت تھی ،وه شرط يہ ہے:
معاويہ کے بعد )امام( حسن خليفہ ہوں گے اور اگر )امام( حسن کوکوئی حادثہ پيش آجائے تو )امام (حسين خليفہ ہوں
گے
)صلح امام حسن  ،صفحہ ،٣۵٨تاليف شيخ راضی آل ياسين ،مطبوعہ ايران(
اس شرط ميں امام حسن نے واضح کرديا کہ حکومت اسالمی پر حق صرف ہمارا ہے فتنہ فروکش کرنے کی خاطر اگر
معاويہ کو حکومت واگزار کردی تو کيا ہوا،معاويہ يا اُن کا خاندان اس کے بعد حکومت کی آس نہ لگائيں اور يہ بھی
آل رسول ہی ميں رہے گی ،اسی لئے آپ نے اپنے بعد امام حسين کو حکومت اسالمی کے
واضح کرديا کہ يہ حکومت ِ
لئے نامزد فرمايا
اس صلح نامہ کی رو سے امير معاويہ کا يزيد کو حکومت کے لئے معين کرنا غير قانونی ،غير شرعی اور غير اخالقی
رووسا و بزرگ
تھا کيونکہ معاويہ مذکوره شرط پر راضی تھے اور انہوں نے اس پر دستخط بھی کئے اور شام کے ٔ
اس پر گواه تھے
امام حسن -کی شہادت کے بعد مذکوره صلح نامہ کی رو سے امام حسين -حکومت اسالمی کے بال اختالف حق دار تھے
يوں تو آپ نے اپنے اس حق کی بازيابی کی تيارياں امير معاويہ کے زمانے سے ہی سے شروع کردی تھيں اور قيام کا
زمينہ ہموار کرنا شروع کرديا تھا
حاالنکہ بعض لوگ يہ کہتے ہيں کہ آپ نے اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے مدينہ سے ہجرت فرمائی ،يا يہ کہ اگر
يزيد آپ سے بيعت کا مطالبہ نہ کرتا تو آپ اس سے کوئی سروکار نہ رکھتے اور خاموشی سے ايام حيات پورے
کرتے،ايسا سوچنا صحيح نہيں ہے،کيوں کہ:
آپ نے / ٢٨رجب المرجب ۶٠ھ کو مدينہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مکہ تشريف لے گئے ،اہل کوفہ کا پہال خط آپ کو
مکہ ميں /١٠رمضان ۶٠ھ کو موصول ہوا
)االرشاد،شيخ مفيد ،جلد،٢باب،٣فصل ٢صفحہ  ،٣۵ترجمہ و شرح آقای حاج سيد ہاشم رسولی محالتی ،مطبوعہ تہران (
اگر امام عالی مقام کے قيام کا اصل سبب اہل کوفہ کے خطوط ہوتے تو آپ مدينہ سے ہجرت کوفہ سے خط ملنے کے
بعد ہی فرماتے اور کوفہ کے حاالت سے آگاه ہونے کے بعد اپنا سفر جاری نہ رکھتے
اسی طرح امام حسين -کی امير معاويہ کے زمانے ميں کی گئی جد و جہد سے يہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ اگر
مطالبہ بيعت نہ کرتا تب بھی آپ بنی اميہ کی اس فاسد حکومت کے خالف قيام فرماتے
يزيد
ٔ
چنانچہ جس وقت ۵۶ھ ميں معاويہ مدينہ پہنچے تاکہ اہل مدينہ خصوصا ً امام حسين  -سے يزيد کی بيعت ليں ،مدينہ پہنچ
کر معاويہ نے امام حسين -اور عبدﷲ ابن عباس سے مالقات کی اور اپنی گفتگو کے دوران يزيد کی ولی عہدی کے
مسئلہ کو بيان کيا تاکہ ان حضرات کی موافقت بھی حاصل ہوجائے ،تو امام حسين -نے معاويہ کی باتوں کا اس طرح
جواب ديا:
)اے معاويہ(!… جو کچھ تم نے يزيد کے کماالت اور امت محمدی کا نظم و نسق چالنے کی اس کی لياقت کو بيان کيا
ہے،ميں سمجھ گيا ! تم نے يزيد کی تعريف اس طرح کی ہے … گويا اس کی زندگی لوگوں پر پوشيده ہے…نہ! يزيد
نے جس طرح اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پيش کيا ہے اور اپنے باطن کو آشکار کيا ہے…اس کے بارے ميں وہی
کہو! يزيد ايک ايسا جوان ہے جو کتوں اور کبوتروں سے کھيلتا ہے،بوالہوس ہے کہ اپنی عمر کو گانے بجانے اور
عيش پرستی ميں بسر کررہاہے ،يزيد کی اِن رذائل کے ساتھ تعريف کرو اور بے فائده کوشش کو باالئے طاق رکھ
دو،اس امت کے بارے ميں جو گناه تم نے اپنے اوپر الدے ہيں )تمہاری بربادی کے لئے(وہی کافی ہيں ،ايسے کام نہ
کرو جس سے پروردگار سے مالقات کے وقت گناہوں کا بوجھ اس سے زياده ہوجائے ،تم نے اپنی باطل اور ظالمانہ
روش کو جاری رکھا اور احمقانہ ظلم کے مرتکب ہوئے ہو،لوگوں کے صبر کا پيمانہ لبريز ہوچکا ہے ،تمہارے اور
موت کے درميان چشم زدن سے زياده وقت باقی نہيں ہے ،آگاه ہو کہ تمہارے اعمال پروردگار کے پاس محفوظ ہيں اور
روز حساب جواب کے لئے تمہيں آماده رہنا چاہئے…
) االمامة والسياسة  ،تاليف ابن قتيبہ دينوری،مطبوعہ مصر ١٣٢٨ھ(
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امام حسين  -کے اس جواب سے بنی اميہ کی فاسد حکومت کے خالف آپ کی جد و جہد بخوبی آشکار ہے… آپ
حکومت اسالمی پر بنی اميہ کے قبضے سے ايک لمحہ کے لئے بھی راضی نہ تھے،چنانچہ آپ نے اعالنيہ طور پر
معاويہ اور يزيد کی آئنده حکومت کی مخالفت کی اور يزيد کے خالف ايک مسلح قيام کے لئے زمين ہموار کرنا شروع
کردی ،اس مقصد کے لئے عمومی و خصوصی جلسوں ميں بنی اميہ کے مظالم سے لوگوں کو آگاه کرتے
رہے…معاويہ کے جاسوس اس سلسلہ ميں معاويہ کو بﮍھا چﮍھا کر خبريں بھيجتے رہے جس سے معاويہ نے يہ
سمجھا کہ امام حسين -کی تيارياں اس کے خالف ہيں ،ان خبروں سے فکر مند ہوکر معاويہ نے امام حسين  -کو اس
مضمون کا خط لکھاکہ :
”تمہاری سرگرميوں اور فعاليت کے بارے ميں مجھے خبريں مل رہی ہيں ،اگر يہ صحيح ہيں تو ميں تمہاری شايان
شان نہيں سمجھتا،خدا کی قسم ہر شخص جو عہد و پيمان کرے اس کو نہ توڑے… اگر ميری مخالفت کروگے تو ميں
بھی تمہاری مخالفت کروں گا اور اگر بدی کروگے تو بدی ديکھو گے،امت کے درميان اختالف پھيالنے سے پرہيز
کرو…
)االمامة والسياسة ،جلد ، ١صفحہ  ،١۴٨مطبوعہ مصر و بحاراالنوار جلد،۴۴صفحہ  ،٢١٢مطبوعہ تہران(
امام حسين  -نے معاويہ کو اس خط کا تنبيہ آميز جواب لکھا جس کا خالصہ يہ ہے:
”)اے معاويہ!( تمہيں جو خبريں مل رہی ہيں وه چند بے بنياد باتيں ہيں جو چاپلوسوں ،چغل خوروں ،تفرقہ پھيالنے
والوں اور جھوٹے لوگوں نے اپنی طرف سے گﮍھی ہيں ،يہ گمراه و بے دين لوگوں نے جھوٹ بوال ہے ،ميں نے
تمہاری مخالفت ميں نہ کوئی جنگی تياری شروع کی ہے اورنہ مسلح قيام کا اراده رکھتا ہوں …اے معاويہ ! تم نے
پھيالوں ،ميری نظر ميں اس امت کے درميان تمہاری حکومت
لکھا ہے کہ ميں اس امت کے درميان اختالف اور فتنہ نہ
ٔ
سے بﮍا کوئی فتنہ نہيں ہے ،جس وقت اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اور دين و امت محمدی پر نظر کرتا ہوں تو
اس سے بﮍی کوئی ذمہ داری نہيں سمجھتا کہ تم سے جنگ کروں اور يہ جنگ راه خدا ميں جہاد ہوگا…
)االمامة والسياسة ،جلد ،١صفحہ  ١۴٩۔ ،١۵٠بحار االنوار ،جلد  ،۴صفحہ  ،٢١٣مطبوعہ تہران (
اس کے عالوه اور بھی بہت سی ايسی مثاليں ہيں جن سے تاريخ کا دامن بھرا ہوا ہے ،اگر ہم امام حسين  -کے اس
جواب پر دقت سے نگاه کريں تو اُس پروپيگنڈے کی حقيقت خود بخود سامنے آجائے گی جس کو اکثر مورخين نے اپنی
کتابوں ميں جگہ دی ہے ،اور بعض شيعہ حضرات بھی اس سے متاثر نظر آتے ہيں اور وه يہ کہ:
”معاويہ نے يزيد کو وصيت کی تھی کہ امام حسين  -سے کچھ نہ کہنا بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دينا “
معاويہ !جن کی نظر ميں دين يا مذہب کی کوئی حقيقت نہ تھی بلکہ وه صرف حکومت کے خواہش مند تھے کس طرح
يزيد کی حکومت کے لئے امام حسين  -کو خطرے کی صورت ميں برداشت کرسکتے تھے؟
جب کہ ہم ديکھتے ہيں کہ انہيں معاويہ نے يزيد کو اہل مدينہ کے بارے ميں اس طرح وصيت کی تھی :
”اگر )تمہيں اپنی حکومت کے زمانے ميں (اہل مدينہ کی بے چينی ،شورش يا بغاوت کا احساس )يا شک( ہوجائے تو
”بنی مره“ کے شرير)کانے( مسلم بن عقبہ کو )ان کی سرکوبی کے لئے( بھيج دينا “)االمامة والسياسة،صفحہ (١٧٢
يزيد نے معاويہ کی وصيت پر عمل کرتے ہوئے مسلم بن عقبہ کو مدينہ پر چﮍھائی کرنے کے لئے بھيجا ،مسلم بن
عقبہ مدينہ ميں داخل ہوا اور وه انسانيت سوز اعمال انجام ديئے جس سے آسمان کو بھی زلزلہ آجائے ،مروان لشکر کی
راہنمائی کررہاتھا اور مسلم بن عقبہ کا لشکر اس کے احکام کو نافذ کرکے بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام ،مسلم
عورتوں کی آبرو ريزی اور ان کے اموال کو غارت کررہا تھا ،معاويہ ابن ابی سفيان کی وصيت پر عمل درآمد کا
مختصر نتيجہ يہ ہوا کہ مدينہ ميں :
اصحاب نبی سے  /٨٠افراد قتل ہوئے
اہل بدر کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگيا
قريش اور انصار کے / ٧٠٠افراد کا قتل ہوا
عوام الناس سے دس ہزار افراد قتل کئے گئے
)االمامة والسياسة ،جلد ،١صفحہ ،١٧٨مطوعہ مصر ١٩٠٨ء(
اور تين دن تک عورتوں کی آبرو ريزی کی گئی جس سے چار ہزار ناجائز بچے پيدا ہوئے
طاوس
)بحار االنوار،جلد ،١٣٨صفحہ  ،١٩٣مطبوعہ بيروت،لبنان۔ الطرائف ،جلد ،١صفحہ  ،١۶۶تاليف سيد علی بن ٔ
حلی،مطبوعہ قم ١۴٠٠ھ(
يہاں صرف شک کی بنياد پر اہل مدينہ کو تاراج کرنے کی وصيت کی جارہی ہے  ،جبکہ امام حسين  -تو علی االعالن
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يزيد کی آئنده حکومت کی مخالفت کررہے تھے ،تو پھر کس طرح معاويہ يزيد کو يہ وصيت کرسکتے ہيں کہ ان کو ان
کے حال پر چھوڑ دينا ،بلکہ معاويہ ہی نے يزيد کويہ وصيت کی ہوگی کہ پہلی فرصت ميں امام حسين  -کا کام تما م
کردينا
امير معاويہ ايسی وصيتيں اس لئے کيا کرتے تھے کيونکہ انہيں اپنا اور اپنے خاندان ”بنی اميہ“ کا اقتدار بہت عزيز
تھاجس کے آگے وه کسی بھی قانونی ،شرعی اور اخالقی برائی کو جرم نہيں سمجھتے تھے،جس کا مشاہده اس وقت
ہوتا ہے جب انہوں نے امام حسن سے صلح کرنے کے بعد )جس پر بﮍی شديد قسميں کھائی تھيں اور عہد و پيمان کيا
تھا( حکومت کی اللچ و محبت ميں اس طرح بيان ديتے ہيں:
اے اہل عراق! ميں نے نماز روزه اور حج و ٰ
زکوة ادا کرنے )کرانے ( کے لئے تم سے جنگ نہيں کی ہے… بلکہ تم
سے ميری جنگ فقط حکومت کے لئے تھی اور خدا نے مجھے ميرے اس مقصد ميں کامياب کرديا ،اس کے باوجود کہ
ہوجاو صلح نامہ کی تمام شرطيں جو حسن بن علی  +سے کی ہيں ميرے پيروں کے
تم ايسا نہيں چاہتے تھے ،آگاه
ٔ
نيچے ہيں
)صلح امام حسن ،صفحہ ،١٠٨تاليف شيخ راضی آل ياسين ،مطبوعہ ايران(
بعض لوگ ائمہ معصومين کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ حکومت کو اُن کی شان ميں گستاخی تصور کرتے ہيں اور
کہتے ہيں کہ امام کو حکومت سے کيا مطلب !دنيا کے مال دولت اور حکومتيں تو ان کی ٹھوکروں ميں رہتی ہيں ،يہ
جذباتی نظريہ غلط ہے ،اگر ايسا مان ليا جائے تو غصب حکومت و خالفت کرنے والوں کی مذمت کيوں کی جاتی ہے؟
ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن ميں لفظ حکومت آتے ہی ،مکر و فريب ،ظلم و تشدد اور ہر قسم کی بے راه روی آتی
ہو ،ليکن امام عالی مقام کے ہوتے ہوئے حکومت ميں يہ تمام بدعنوانياں تصور بھی نہيں کی جاسکتيں کيونکہ آپ و
ديگر ائمہ ملوکيت کے شديد مخالف تھے… آپ حضرات حکومتی طاقت کے ذريعہ اصالح معاشره چاہتے تھے اور
جس حکومت کی آپ بات کررہے تھے وه ٰالہی حکومت تھی جو اس قسم کی کثافتوں سے پاک و صاف ہوتی ہے
ايسی ہی حکومت اور اس کے حکمرانوں سے متعلق قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:
يہی وه لوگ ہيں جنھيں ہم نے زمين ميں اختيار ديا تو انہوں نے نماز قائم کی اور ٰ
زکوة ادا کی اور نيکيوں کا حکم ديا
سوره حج،آيت (۴١
اور برائيوں سے روکا …)
ٔ
يزيد اِس پاک و صاف ٰالہی حکومت ہی کو داغ دار کر رہا تھا تب ہی تو امام نے قيام فرمايا
آپ نے اپنے قيام کی وجہ بتاتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفيہ کو اک وصيت ميں اس طرف اشاره فرمايا تھا :
ميں خود خواہی اور سرکشی و ہوسرانی کی بناء پر مدينہ سے نہيں جارہاہوں  ،بلکہ ميرا مقصد اپنے نانا کی امت کی
اصالح ،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے ،ميں اپنے نانا اور بابا کی سيرت کو زنده کرنا چاہتا ہوں…“
امام نے اپنی وصيت کے پہلے حصہ ميں ملوکيت اور اس سے پيدا ہونے والے اثرات کی نفی فرمائی ہے جو اکثر
حکمران حکومت ملنے کے بعد انجام ديتے ہيں يعنی خود خواہی،سرکشی ،ہوسرانی ،فساد اورظلم و تشدد کويہ حکمران
ٰ
تقوی نفرت کی نگاه سے ديکھتے ہيں… اپنی وصيت کے
اپنا پيشہ بنا ليتے ہيں ،اسی وجہ سے حکومت کو اہل دين و
دوسرے حصہ ميں امام نے اُن پسنديده صفات و کماالت کو اپنے لئے بيان فرمايا ہے جو ايک حاکم اور اس کی حکومت
کے لئے ضروری ہے يعنی امر بالمعروف ،نہی عن المنکر  ،سيرت نبی و علی کو زنده رکھنا اور اصالح معاشره
…امام عالی مقام کو حکومت کی ضرورت انہيں کماالت کو معاشرے ميں رواج دينے کے لئے تھی
وادی تبليغ ميں قدم رکھنے والے حضرات اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہيں ،اگر ديندارحکومت کی پشت
ٔ
پناہی ہوتی ہے تو نفاذ شريعت بہت آسان ہوجاتا ہے
يزيد کی حکومت ميں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اٹھ چکا تھا ،سنت رسول اور سيرت علی  -کو لوگ بھال چکے
تھے،اور رفتہ رفتہ دور جاہليت کی طرف قدم بﮍھ رہے تھے ،اس طرف سنی دانشور موالنا ابوالحسن علی مياں ندوی
نے اس طرح اشاره کيا ہے:
ب جليل پر وه لوگ حاوی ہوگئے تھے
” دنيا کی بد قسمتی تھی کہ خلفائے راشدين کے بعد دنيا کی راہنمائی کے منص ِ
ت خود خلفاء،دين و اخالق
جنھوں نے اس کے لئے کوئی حقيقی تياری نہيں کی تھی …
ارکان حکومت يہاں تک کہ بذا ِ
ِ
کا کامل نمونہ نہيں تھے  ،بلکہ ان ميں سے بعض اشخاص ميں جاہلی جراثيم اور ميالنات پائے جاتے تھے،قدرتی طور
پر ان کی روح اور نفسيات کا اثر قومی زندگی پر پﮍ رہا تھا اور لوگ عموما ً انھيں کے اخالق و عادات و رجحانات کی
تقليد کر تے تھے ،دين کی نگرانی ختم ہوچکی تھی،احتساب اٹھ چکاتھا  ،امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا زور ختم
ہوچکا تھا اس لئے کہ اس کی پشت پر کوئی طاقت اور حکومت کی حمايت نہيں تھی
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) ” انسانی دنيا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر“ تاليف موالنا سيد ابوالحسن علی ندوی ،صفحہ  ١۶٣۔ ، ١۶۵
گيارہواں ايڈيشن  ١٩٩٢ء ،ناشر مجلس تحقيقات و نشريات اسالم ،پوسٹ بکس ، ١١٩لکھنو  ،ہند (
ل ٰہذا امام حسين نے مذکوره سماجی برائيوں کو جﮍ سے ختم کرنے کے لئے کربال کے ميدان ميں انتہائی مصائب و آالم
ٰ
اجعُوْ نَ
کے ساتھ اپنی اور اپنے اعزا و اقرباء کی قربانياں پيش کرديناِنﱠا ِ ّ ِ َواِنﱠا اِلَ ْي ِہ َر ِ
اگر ہم بھی اپنے سماج سے ايسی برائيوں کو جﮍ سے ختم کرنے کے لئے جدو جہد کرتے رہيں تو حسينی کہالئيں گے
…اس کے برخالف اگر اپنے سماج کی ايسی حالت ديکھ کر ہم تماشائی بنے رہيں اور اصالح کی کوئی تدبير نہ کريں
،لوگوں کو اچھائی کا حکم نہ ديں ،انہيں برائی سے نہ روکيں تو ہم حسينی کہالنے کے مستحق نہيں ہيں
ہر سال ايام عزا ميں چندرسومات کو بجاالنا حسينی ہونے کی دليل نہيں بن سکتا ! مجلس و ماتم برپا کرکے ہم عزادار يا
ماتم دار تو ہوسکتے ہيں ليکن حسينی نہيں ،عزادار اور ماتم دار کا درجہ بھی اُس وقت ملے گا جب ہمارا يہ عمل خير
خلوص کے ساتھ ہو ،ريا کاری )دکھاوے(کی صورت ميں کوئی اجرو ثواب نہ ہوگا
امام حسين -نے اپنی اور اپنے بيش بہا اقرباء و اصحاب کی قربانياں اس لئے نہيں پيش کی تھيں کہ ہم پورے سال غفلت
کی نيند سوئيں اور ايام عزا ميں چند رسوماتب جاالئيں اور بس! ،بلکہ امام عالی مقام کا مقصد مسلمانوں کوزياده سے
زياده متحرک و فعال بنانا تھا تاکہ ايک مسلمان ہميشہ اور ہر وقت اپنے سماج سے خبردار رہے
نوگانواں سادات ميں مومنين ايام عزاميں امام حسين  -کے نام پر تقريبا ً دو کروڑ روپئے خرچ کر ڈالتے ہيں ،ايسا ہی
خرچ دوسری شيعہ بستيوں ميں بھی ہوتا ہوگا ،ليکن سچ بتايئے ہم نے اس رقم سے کتنے لوگوں کوحسينی بنايا؟…امام
کے مشن کو کتنا آگے بﮍھايا؟ …امام کے نام پر کتنے رفاہی کام کئے ؟…اتنی کثير رقم خرچ کرنے کے باوجود!
لمحہ فکريہ نہيں
مقصد ِامام سے کوسوں دور !!اس کا مطلب يہ ہے کہ ہم صحيح خرچ نہيں کرتے ! کيا يہ ہمارے لئے
ٔ
ہے؟
اور يہ بھی ياد رکھئے ! اگر ايام عزا کی رسومات برپا کرتے وقت کوئی ايسا فعل سرزد ہوجائے جس سے حقوق
الوڈ
انسانی کے تلف ہونے کا خطره ہو تو بھی اشکال سے خالی نہيں ہے ،مثالً شب بيداری کے دوران ايسے طاقتور ٔ
اسپيکر استعمال کرنا جس سے عزا خانے کے ہمسايہ يا اہل محلہ بے چين رہيں ،باعث گناه ہوسکتا ہے
آيئے ہم سب مل کر يہ عہد کريں کہ اپنے سماج کی بھالئی کی خاطر سچے حسينی بن کر امام حسين کے مشن کو آگے
بﮍھائيں گے،تاکہ دکھی سماج کو سکون ميسر ہو جائے

مقاالت نوگانوی

منحو س کاروبار
قرآن مجيد کی بہت ساری آيات اور سورے اکثرروحانی و جسمانی بيماريوں اور مشکالت ميں مفيد و کارآمد ہيں جن کی
نشاندہی ائمہ معصومين نے کردی ہے اور خدا کے نيک بندے اِن آيتوں اور سوروں کے ذريعہ مومنين کا عالج کرتے رہتے
ہيں ،جس کا بے حد ثواب ہے
ليکن ايک گروه ايسا بھی ہے جس کی نظر ميں آيتوں کے تقدس سے زياده روپيہ پيسہ کی اہميت ہوتی ہے جس کی خاطر يہ
لوگ آيتوں کو فروخت کرنا شروع کرديتے ہيں اور پھراتنا آگے بﮍھ جاتے ہيں کہ :فريب ،جھوٹ،فتنہ پروری،خداپر ايمان
ميں کمزوری ،شرک اور وسوسہ جيسی نحوستوں کے سہارے اپنے کاروبار کو آگے بﮍھاتے ہيں
اس کاروبار ميں نہ ہلدی لگتی ہے اور نہ پھٹکری)يعنی کوئی سرمايہ خرچ نہيں ہوتا(بلکہ معمولی کاغذ اور قلم کی ضرورت
ہوتی ہے ليکن اس کے نتائج اور نحوستيں بہت شديد ہوتی ہيں
اکثر يہ کاروبار کرنے والے جاہل مطلق ہوتے ہيں ليکن اب اس ميں مساجد کے پيش نماز بھی اپنا دامن آلوده کرنے لگے ہيں
،فقہ جعفری کی رو سے ايسے پيش نماز کے پيچھے نماز نہيں ہوگی ،کيوں کہ :
يہ کاروبار جھوٹ کے ذريعہ چلتاہے
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اور جھوٹوں پر ﷲ کی لعنت ہوتی ہے ،ارشاد ہوتاہے :
” فَنَجْ َعلْ لَ ْعنَتَ ٰ ّ
علی ْال َکا ِذ ِب ْينَ “
ﷲِ ٰ
)سوره آل عمران،آيت (۶١
ٔ
”… جھوٹوں پر خدا کی لعنت کريں“
ان کے پاس جب کوئی مريض آتاہے تو يہ چند َرٹے رٹائے امراض اِن کے لئے تشخيص کرتے ہيں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے
ہيں  ،مثالً:
=کہتے ہيں کہ آپ پر خبيث،بھوت يا چﮍيل ہے:
خبيث ،بھوت يا چﮍيل جسم خارجی نہيں ہے بلکہ يہ کردار کے نام ہيں ،مريض اگر بد عمل ہے توخود بھی خبيث ،بھوت يا
چﮍيل ہوسکتاہے اور يہ عالج کرنے واال بھی خبيث وغيره ہوسکتاہے،اور اس کا عالج چند آڑی ٹيﮍھی لکيروں سے نہيں
بلکہ سيدھے راستے پر چلنے اور نيک اعمال بجاالنے سے ہوتاہے
ايک صاحبہ ايک پيش نماز کے پاس گئيں اور کہا کہ :
”ميری چھوٹی بہن بہت بيمار ہے …اس کی فال ديکھ ديجئے …پيش نماز کہنے لگے کہ تمہاری بہن کا عالج تو بعد ميں
کراو تمہارے اوپر خبيث ہے جو تمہارا سارا چين و سکون چھين لے گا يہاں تک کہ تمہاری شادی بھی
ہوگا پہلے اپنا عالج ٔ
نہيں ہونے دے گا…“
يہ سن کر اِن صاحبہ کی ساتھيوں نے کہا کہ اِن کے توکئی بچے ہيں …فوراً پيش نماز صاحب نے پينترا بدال اور بولے کہ:
”پھر تو بہت ہی بﮍا خبيث ہے کہ شادی شده پر آيا ہے؟!“
=کہتے ہيں کہ آپ پر ہوا کا اثر ہے :
ہوا کے اثر سے متعلق جب دريافت کيا تو کہنے لگے کہ گندی روحوں کا اثر…يہ بات مسلمات ميں سے ہے کہ تمام روحيں
خدا وند عالم کے قبضہ ميں ہوتی ہيں اسی لئے” قبض روح “کی اصطالح استعمال ہوتی ہے يعنی روحيں آزاد نہيں رہتيں کہ
جو چاہے کرتی پھريں
جب مومن کی روح بغير اذن پروردگارنہيں آجاسکتی تو گندی روحيں کس طرح مومنين کو ستانے کے لئے آزادنہ نکل پﮍيں
گی …کيا خدا وند عالم گندی روحوں کو يہ اجازت دے گا کہ وه مومنين کو ستائيں ؟ اور گندی روحيں تو اپنے بُرے اعمال
کی سزا کاٹنے ميں مصروف رہتی ہيں ،انہيں کسی کو ستانے کا ہوش کہاں رکھا ہے …ل ٰہذا يہ بھی جھوٹ ہے کہ گندی
روحيں مومنين ياﷲ کے ديگر بندوں کو ستاتی ہيں
=کہتے ہيں کہ” چوکی“ چُھﮍوادی ہے:
پوچھا ”چوکی “کيا چيز ہے تو کہنے لگے کہ ايک مٹی کی ہانڈی ميں ہلدی ،مرچ وغيره رکھ کر مورد نظر شخص کا آٹے
وغيره سے پُتال بنا کر رکھا جاتاہے اور اس ہانڈی کو جنگل ميں چھوڑ دياجاتاہے ،ايسا کرنے سے جس کا پُتال ہوتاہے وه
شخص يا تو مرجاتاہے يا بيمار رہنے لگتاہے
ايسا عقيده رکھنے والوں کو ﷲ کی بارگاه ميں توبہ و استغفار کرکے اپنے ايمان کی تجديد کرنی چاہئے کيوں کہ اس عقيده
سے کفر و شرک الز م آتاہے ،قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتاہے کہ موت و حيات ﷲ کے ہاتھ ميں ہے :
ت فَقَا َل لَھُ ُم ٰ ّ
ار ِھ ْم َوھُ ْم اُلُوْ ٌ
ﷲُ ُموْ تُوْ اثُ ﱠم اَحْ يَاھُ ْم “
ف َح َذ َر ْال َموْ ِ
”اَلَ ْم تَ َر اِلَی الﱠ ِذ ْينَ َخ َرجُوْ ا ِم ْن ِديَ ِ
)سوره بقره،آيت (٢۴٣
ٔ
”)اے رسول!( کيا تم نے ان لوگوں )کے حال پر( نظر نہيں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھر وں سے نکل بھاگے
مرجاو )اور وه مرگئے( پھر خدا نے انھيں زنده کيا“
اور وه ہزاروں آدمی تھے تو خدا نے ان سے فرمايا کہ سب کے سب
ٔ
مگر ”چوکی “پر عقيده رکھنے والوں کے نزديک موت وحيات اس مٹی کی ہانڈی يا اس کو جنگل ميں چھوڑنے والے سے
وابستہ مان لی جاتی ہے  ،جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ ﷲ کی قدرت و طاقت سے زياده ”چوکی“چھوڑنے والے کی طاقت ہے ؟!
)نعو ذ با (بے شک ﷲ ہی ہر چيز پر قادر ہے،ارشاد خداوندی ہوتاہے :
ت َو َما فِ ْی ا ْ
يی َو يُ ِمي ُ
َئی قَ ِد ْي ٌر“
”لَہ ُم ْل ُ
ض يُحْ ْ
ک السﱠمٰ ٰو ِ
ْت َوھُ َو ع َٰل ْی ُک ﱢل ش ٍ
ال◌َ رْ ِ
)سوره حديد ،آيت (٢
ٔ
”سارے آسمان و زمين کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زنده کرتاہے وہی مارتا ہے اور وہی ہرچيز پر قادر ہے“
اس کے عالوه اگر اِن باتوں ميں ذرا بھی صداقت ہوتی تو آج کل ملکوں ميں کروڑوں اربوں روپئے فوج پر خرچ نہ کئے
جاتے بلکہ جس ملک کے خالف جب چاہتے ”چوکياں“ جنگل ميں چھوڑ دياکرتے اور بس وه ملک تباه ہوجايا کرتا
…امريکہ کے صدر بُش نے پوری دنيا کا ناک ميں دم کررکھاہے ،ايک ”چوکی“ اس کے لئے بھی کافی تھی …عراقی
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شيعہ صدام کے ہاتھوں  /٣۵سال تک نہ ستائے جاتے ،ايک ہی ”چوکی “ ميں اس کا بھی کام تمام ہوجاتا …
=کہتے ہيں کوکھ باندھ دی :
دريافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے بچے پيدا ہونے بند ہوجاتے ہيں ،کتنا بُرا عقيده ہے…خدا وند عالم تو چاہتاہے کہ ميرا
ب اوالد نہيں ہونے ديتا …اس عقيده سے ﷲ کا مجبور
فالں بنده صاحب ِ اوالد ہوجائے اور کوکھ باندھنے واال اس کو صاح ِ
ہونا الزم آتاہے اور جو مجبور ہو وه خدا نہيں اور جومسلمان خدا کو مجبور مانے وه مسلمان نہيں
مومنين حضرات ذرا سوچئے تو سہی يہ منحوس کاروبار کرنے والے آپ کا جسمانی عالج تو کيا کريں گے بلکہ يہ آپ کو
کفر وشرک ايسے روحانی امراض ميں مبتال کررہے ہيں جس سے دنيا اور آخرت دونوں تباه ہوجاتی ہيں
اس کاروبار ميں دھوکہ دينا پﮍتاہے:
ً
الو ناپيں گے …ناپ کر بتاديا کہ مثال چار انچ کم ہوگيا ہے يا بﮍھ
جب کوئی مريض آيا تو کہنے لگے کہ اپنا پہنا ہوا کپﮍا ٔ
گياہے … مريض نے يقين کرليا اور اسے پتہ بھی نہ چال کہ اسے دھوکہ دے دياگيا
ليکن جو حقيقت سے باخبر لوگ ہيں وه دھوکہ ميں نہيں بھی آتے چنانچہ ايک صاحبہ نے مجھے بتايا کہ ايک مسجد کے
پيش نماز نے مجھے اس طرح دھوکہ دينا چاہا،وه کہتی ہيں کہ :
”ميں سخت بيمار ہوگئی کچھ اعزأ مجھے پيش نماز صاحب کے پاس لے گئے ،انہوں نے ديکھتے ہی کہہ ديا کہ اس پر تو
خبيث ہے …ل ٰہذا عالج ہوگا…ميں نے کہا کہ مجھ پر خبيث نہيں ہے بلکہ ميں بيمار ہوں …دوائی کی ضرورت ہے …ليکن
پيش نماز صاحب اسی پر اصرار کرتے رہے اور پھر ايک ضريح کے سامنے بٹھا کر کہا کہ اسے مضبوطی سے پکﮍ لو”
کچھ“ نظر آئے گا …ميں نے کہا مجھے کچھ بھی نظر نہيں آرہاہے …مجھ پر” کچھ“ نہيں ہے…ميں بيمار ہوں ،جتنا ميں
اصرار کرتی رہی وه کہتے رہے بہت ضدی خبيث ہے …بﮍی مشکل سے پيچھا چھﮍايا اور دہلی جا کرہسپتال ميں اپنا عالج
کرايا
اس کے عالوه وہمی مريض کو پياز کے عرق سے چند لکيريں سادے کاغذ پر کھينچ کر دے ديتے ہيں ليکن اس پر ظاہر
نہيں ہونے ديتے بلکہ اس سے ساده کاغذ ہی بتاتے ہيں اور کہتے ہيں کہ اسے چراغ کے سامنے رکھنا اگر تم پر کسی چيز
کا ”اثر“ ہوگا تو ظاہر ہوجائے گا ،آگ کی حرارت سے پياز کا عرق رنگ تبديل کرليتا ہے اور لکيريں ابھر آتی ہيں ،جس
سے دھوکہ کھانے واال يہ سمجھتاہے کہ کسی چيز کا ”اثر“ہے
اس کاروبار ميں فتنہ پروری ہوتی ہے:
کيونکہ يہ کاروبار کرنے والے جب وہمی مريض سے کہتے ہيں کہ تمہيں کسی نے ”کچھ “کراديا ہے ،تو کرانے والے
کاحُليہ بھی بيان کرتے ہيں جو کسی نہ کسی دوست يا رشتہ دار پر فٹ ہوجاتاہے اور اس طرح مريض اپنے قريبی رشتہ دار
يا دوست سے قطع تعلق کرليتا ہے  ،مجھے ميرے ايک عزيز نے اسی سے متعلق آپ بيتی سنائی تھی ،وه کہتے ہيں کہ :
”ميرا ايک دوست تھا جو مجھے بہت چاہتاتھا ليکن اچانک اس نے مجھ سے بغير وجہ بتائے قطع تعلق کرليا  ،مجھے اُس
کی اِس حرکت پر بہت تعجب ہوا ،ميں نے اپنے ديگر دوستوں کے ذريعہ اس بابت معلومات حاصل کيں تو انکشاف ہوا کہ
ميرا يہ دوست کسی ايسے شخص سے مال تھا) جس کا ”منحوس کاروبار “عروج پر تھا( اور اپنی پريشانی بيان کی تھی تو
کاروباری شخص نے کہہ ديا کہ تمہارے لئے کسی نے بہت سخت ”کچھ “کراديا ہے جس کا حُليہ يہ ہے ،اتفاق سے بتاياگيا
حُليہ ميرے اوپر فٹ ہوگيا اس لئے ميرے دوست نے مجھ سے کناره کشی کرلی “
اس کے عالوه اور بہت سے ايسے واقعات ميں نے سنے اور ديکھے ہيں جن ميں بﮍی اہم رشتہ دارياں اسی بنياد پر ٹوٹ
چکی ہيں
ديکھی آپ نے اس کاروبار کی نحوست !اسالم تو دلوں کو جوڑنے کی تاکيد کرتاہے اور يہ بے دين لوگ جﮍے ہوئے دلوں
کوتھوڑے سے اللچ ميں توڑ ڈالتے ہيں ،فتنہ سے متعلق خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتاہے کہ :
” اَ ْلفِ ْتنَةُ اَ ْکبَ ُر ِمنَ ْالقَ ْتل “
)سوره بقره،آيت (٢١٧
فتنہ قتل سے بھی بد تر ہے
ٔ
لوگوں کے دلوں ميں وسوسہ ڈالنا پﮍتا ہے :
اِن کاروباری لوگوں کے پاس کوئی بھی چالجائے ہر ايک کو يہی کہتے ہيں کہ تم پر خبيث ہے ،بھوت ہے ،چﮍيل ہے ،گندی
روحوں کا اثر ہے ،کوکھ بندھوادی ہے ،ترقی رکوادی ہے ،زبان بند کرادی ہے َ ،م ْي ْمدَا چُھﮍوادياہے ،جنات کی حاضری ہے
وغيره وغيره
حاالنکہ اکثر حاضرياں ڈھونگ ہوتی ہيں ،کسی کو من پسند شادی نہ ہونے کی وجہ سے حاضری کاناٹک کرنا پﮍتاہے،کوئی
گھريلو ٹينشن کی وجہ سے حاضری بالتاہے،کوئی پولس سے بچنے کے لئے تو کوئی قرض داروں کی وجہ سے ،اور
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کوئی والدين اور بھائی بہن کو پريشان کرنا چاہتا ہے تو کوئی بہو سسرال والوں سے عاجز آکر حاضری کا اقدام کرڈالتی ہے
ميرے ايک دوست نے شہتوت کی قمچی سے کئی لﮍکوں کی ايسی حاضرياں اتاريں…کہ اِس کے بعد پھر کبھی اُن پر
حاضری نہ آئی
ہندووں کی حاضری “ ”شاه مينا
مندرميں
کے
کالی
”
کيا
نہيں
نے
چيز
کسی
کياہے
بدنام
جتنا
کو
شيعہ
مذہب
نے
اِس حاضری
ٔ
طريقہ حاضری ميں کوئی
کے مزارپر اہل سنت کی حاضری“ اور ہمارے خود ساختہ مزاروں پرہماری حاضری ،اِن تينوں
ٔ
فرق نہيں ہے تو پھر ہمارا وجہ امتياز کيا ہوا ؟!
جس طرح حاضرياں اُن کے يہاں آتی ہيں اسی طرح ہمارے مزاروں اور درگاہوں پر ،بس يہی حاضری کے باطل ہونے کی
دليل ہے  ،اس کے عالوه آج سے  /٢۵سال پہلے يہ حاضرياں کيوں نہيں آتی تھيں ؟يا ائمہ معصومين کے مقدس روضوں
ميں حاضرياں کيوں نہيں آتيں ؟ايران ميں دس سالہ قيام کے دوران ميں نے کسی روضہ پر اس قسم کی حاضرياں نہيں
لمحہ فکريہ نہيں ہے ؟! ہم کس کی پيروی کررہے ہيں ؟! کس کے نقش قدم
ديکھيں جيسی يہاں آتی ہيں  ،توکيا يہ ہمارے لئے
ٔ
پر چل رہے ہيں ؟! خدا وند عالم ہميں جن و انس کے وسوسہ سے محفوظ رکھے ،وسوسہ سے متعلق قرآن مجيد ميں ارشاد
ہوتا ہے کہ :
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ﱠ
اس
اس ال ِذی يُ َوس ِْوسُ فِ ْی ُ
ﷲ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
” ِبس ِْم ّ ِ
اس َملِ ِ
ص ُدوْ ِر النﱠ ِ
اس اَل َخنﱠ ِ
ﱠحي ِْم قُلْ اَ ُعوْ ُذ ِب َربﱢ النﱠ ِ
اس ِم ْن َش ﱢر ال َو ْس َو ِ
ہی النﱠ ِ
اس اِل ِ
ک النﱠ ِ
سوره ناس(
اس“)
ِمنَ ِ
الجنﱠ ِة َوالنﱠ ِ
ٔ
”اے رسول! تم کہہ دو ميں لوگوں کے پروردگار ،لوگوں کے بادشاه ،لوگوں کے معبود کی )شيطانی ( وسوسہ سے پناه
مانگتاہوں جو )خدا کے نام سے (پيچھے ہٹ جاتاہے ،جو لوگوں کے دلوں ميں وسوسہ ڈاال کرتاہے ،جنات ميں سے ہو خواه
آدميوں ميں سے“
اس کاروبار کے ذريعہ مومنوں کے دلوں ميں وسوسہ ڈال کر ان کے ايمان کو کمزور کياجاتاہے ،بندوں کا رابطہ ﷲ سے
توڑا جاتاہے اور يہ تمام چيزيں عدالت کے منافی ہيں اور غير عادل کے پيچھے نماز پﮍھنا جائز نہيں
ل ٰہذاايسے پيش نماز حضرات کو چاہئے کہ اگر وه مذکوره” تعويذ گنڈوں کا کاروبار“ نہيں چھوڑ سکتے تو جماعت کی امامت
چھوڑديں  ،کيوں کہ يہ بات پيش نماز کے شايان ِشان نہيں ہے کہ وه جھوٹ بولے ،دھوکہ دے،فتنہ پروری کرے ،لوگوں کے
دلوں ميں وسوسہ ڈالے يا کسی کی بہو بيٹيوں کے کپﮍے ناپے…
مومنين کی بھی ذمہ داری ہے کہ وه پيش نماز حضرات کی ضروريات کا پورا خيال رکھيں تاکہ وه غير شرعی طريقہ سے
تالش معاش نہ کريں…دوسری ذمہ داری يہ ہے کہ اپنی مشکالت کا حل اس طرح تالش کريں جس طرح ائمہ معصومين نے
فرماياہے
اگر مومنين طہارت کا خيال رکھيں،واجبات کو ادا کريں  ،محرمات سے دور رہيں اور کم سے کم ہر شب چہار شنبہ دعائے
توسل کا اہتمام کريں تو تمام مشکالت چاہے دنياوی ہوں يا اُخروی خود بخود حل ہوجائيں گی کيوں کہ دعائے توسل ميں
خداوند عالم کے حضور اُن ہستيوں )چہارده معصو مين (کا واسطہ دياگيا ہے جن کو خدا وند عالم سب سے زياده عزيز
رکھتاہے

مقاالت نوگانوی

ہماری کہانياں
دنيا ميں انسانوں کے درميان صحيح تبليغ نہ ہونے کی وجہ سے ہی غلط رسم و رواج اور عقيدے جنم ليتے ہيں ،اور ايسی
ايسی مضحکہ خيز باتيں وجود ميں آتی ہيں جن کا مذہب اور عقل و منطق سے دور کا بھی واسطہ نہيں ہوتااور يہ باتيں
اکثرتوحيد کے منافی يا اس سے متصادم ہوتی ہيں
دوسرے مذاہب کی نسبت شيعہ مذہب نے عقل و منطق کو اہميت دے کر افراط و تفريط کے بجائے اعتدال کی تاکيد کی ہے
اشاعره يااہل حديث کے يہاں صرف حديث کافی ہے چاہے کيسی ہی کيوں نہ ہو ،عقل کا کوئی دخل نہيں ہے ،جب کہ معتزلہ
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کے يہاں عقل ہی سب کچھ ہے  ،يہ لوگ حديث کی تاويل بھی اپنی عقل کے مطابق کر ڈالتے ہيں…ليکن شيعوں کے يہاں
اعتدال پايا جاتا ہے
مگر دنيا پرستوں نے اعتدال کو نظر انداز کرتے ہوئے ايسی ايسی باتيں بنام دين سماج ميں رائج کرديں جو عقل و منطق
،کتاب و سنت دونوں کے منافی ہوتی ہيں اور عوام انہيں کو دين سمجھنے لگتے ہيں…اگر کوئی ُمصلح اصالح کی بات
کرتاہے تو عوام يہ سمجھتے ہيں کہ دين کی مخالفت ہورہی ہے لہٰذا اصالحی تحريک کی مخالفت شروع کردی جاتی ہے
،عوام تو عوام ہيں ليکن جب بعض طالب اور نام نہاد مولوی اصالحی تحريکوں کی مخالفت کرتے ہيں تو حاالت اور بھی
بدتر ہوجاتے ہيں اورمعاشرے کو ناقابل تالفی نقصان پہنچنے لگتا ہے
اصالحی تحريکوں کی مخالفت کے باعث ہمارا شيعہ معاشره فکری طور پر مفلوج ہوکر ره گيا ہے ،اس کا بخوبی اندازه
جوگی پوره ميں ہوا ،جہاں ساالنہ مجالس کے موقع پر ہندوستانی شيعوں کا سب سے بﮍا اجتماع ہوتا ہے ،ہم نے َسن ٢٠٠٣ء
سے ٢٠٠۶ء تک ہر سال اِس اجتماع کے موقع پرعلمی و اصالحی لٹريچر کا اسٹال لگايا ،جس ميں سبھی عمر کے لوگوں کا
خيال رکھتے ہوئے افکار و عقائد کی اصالح کے لئے کتابوں کا انتخاب کياگيا تھا ،مگر افسوس کہ اسٹال پر /۵٠فی صد
مراجعين قصے کہانيوں کی کتابوں کا مطالبہ کرتے تھے  ٣٠،فی صد مراجعين ان نوحوں کی کتابوں کو مانگتے تھے جن
کی دھنيں کيسٹوں کے ذريعہ اُن تک پہنچ چکی تھيں اور  ٢٠فی صد ميں باقی دوسری کتابيں… غرض کہ جوگی پوره آنے
جانے کا کرايہ جيب سے دے کر يہ کتابيں اسی طرح واپس النا پﮍيں
لکھنو ميں ديکھئے جہاں سے ”جديد شريعت“ اور ”کشف الحقائق“ جيسی
اگر فکری جمود کی اور مثال ديکھنی ہو تو
ٔ
ض ِدروحانيت و مذہب ،گمراه کننده کتابيں شائع ہوگئيں اور کسی نے اعتراض تک نہ کيا…
کيا معاشرے ميں کج فکری کی اس سے بﮍی کوئی مثال ہوسکتی ہے کہ ہمارا سماج ائمہ ٔ معصومين کی تعليم کی ہوئی
دعاوں کے بجائے من گھﮍت قصے کہانيوں سے حاجت طلب کرتا ہے!اسی لئے تو قصے کہانيوں کی کتابوں کی باڑھ سی
ٔ
آئی ہوئی ہے ،جن ميں سے چند مشہور يہ ہيں :
جناب سيده کی کہانی ،دس بيبيوں کی کہانی ،چٹ پٹ بی بی کی کہانی،سُگت اماں بی بی شہر بانو کی کہانی ،تيسرے چاند
کی کہانی،بی بی سگٹ کی کہانی ،حضرت عباس کی کہانی ،موال مشکل کشا کی کہانی ،جناب ام کلثوم کی کہانی اور اب
آگئی ”سولہ سيدوں کی کہانی“
بک سيلر حضرات تو معاشرے کے بجائے اپنا فائده ديکھتے ہيں لہٰذا وه تو ايسی کتابيں شائع کراتے ہيں جو زياده فروخت
لکھنو کے کئی بک سيلروں نے مجھ سے خود کہی کہ ہم تو تاجر ہيں
ہوں،چاہے معاشرے کا کچھ بھی حشر ہو…يہ بات
ٔ
مذہب کے خادم نہيں ہيں…!
ان سب کہانيوں ميں جناب سيده کی اُس کہانی کا کتابوں ميں ضرور تذکره ملتا ہے جس ميں جناب سيده يہودی کے يہاں
شادی ميں تشريف لے گئی تھيں اور جنتی لباس زيب تن فرمايا تھا… ليکن اس ميں بھی بہت سی چيزيں اضافہ کرلی گئيں
،البتہ سند کے اعتبار سے يہ بھی ضعيف ہے کيوں کہ اس کے راوی کا نام معلوم نہيں ہے ،عالمہ مجلسی نے بھی
ی“سے شروع کيا ہے ،جس کا مطلب يہ ہے
بحاراالنوار کی جلد،۴٣صفحہ )٣٠مطبوعہ بيروت( ميں اس واقعہ کو ”ر ُِو َ
ی“ سے شروع ہوتی ہے وه سند کے اعتبار سے ضعيف
کہ”روايت کی گئی ہے“اور جو قول ”قِ ْي َل“ سے اور روايت”ر ُِو َ
مانی جاتی ہے
باقی جو کہانياں ہيں وه عوام ہی ميں سے کسی کی ذہنی اختراع ہيں،چونکہ عوام ميں علمی شعور نہيں ہوتا اس لئے ان کی
وضع کی ہوئی کہانياں بھی انہی کے جيسی ہوں گی جس پر کسی تبصره کی ضرورت نہيں ہے ،ليکن افسوس تو ضلع ميرٹھ
ملک
کے اُس نام نہادطالب علم پر ہے جو وطن عزيز اور اعزأ و اقرباء کو چھوڑ کر علم دين حاصل کرنے کی غرض سے
ِ
شام پہنچا اور اُس پر رقومات شرعيہ بھی خرچ ہوئيں ليکن اُس نے اپنی کسی بھی ذمہ داری کو محسوس نہيں کيا اورمال
کے اللچ ميں ”سولہ سيدوں کی کہانی “تاليف کرڈالی
يوں تو يہ کہانی کسی ُسنّی کی لکھی ہوئی ہے ،کيوں کہ سب سے پہلے ”چمن بک ڈپو“  ٩١۴،گلی چاه شيريں فراشخانہ
،دہلی “ سے يہ کہانی شائع ہوئی تھی ليکن اِس طالب علم نے شايد لفظوں ميں رد و بدل کرکے اِسے اپنے نام سے شائع کرايا
ہے ،چونکہ اپنے مقدمہ ميں صفحہ  ۴پر اِس طالب علم نے خود اعتراف کيا ہے کہ :
”جس وقت اس عظيم کہانی يا عظيم معجزے کا مجھ کو پﮍھنے کا شرف حاصل ہوا تو مجھ کو مطالعے کے بعد بﮍی خوشی
محسوس ہوئی اور ميں نے اس وقت يہ فيصلہ کيا کہ سہی ہے کہ يہ عظيم معجزه يا کہانی اپنے مکمل مفہوم کے ساتھ موجود
نقطہ نظر سے شائع کرديا جائے تو بہتر ہوگا“
ہے ليکن اگر مزيد ترتيب کے ساتھ اس کوبار ديگر الفاظی و ادبی
ٔ
اس طالب علم نے کہانی کے آخر ميں اپنا” علمی بيان “دے کر جہالت و گمراہی کا ثبوت ہی دے ديا ،يہ من گھﮍت کہانی اور
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اس پر نام نہاد ”علمی بيان“ کتابچہ کی شکل ميں مارچ ٢٠٠٧ء ميں شام سے شائع ہوا ہے
حوزه علميہ پر کسی بزرگ عالم دين کی نظارت نہيں ہے؟ تاکہ طالب عزيز ،دين و
ملک شام ميں
مجھے تعجب ہے !کيا
ِ
ٔ
مذہب کے خالف کسی فعاليت ميں شريک نہ ہوں!
کہانی تو يہ بھی الئق تبصره نہيں ہے ،ليکن ايک طالب علم نے عوام کو گمراه کرنا چاہا ہے ل ٰہذا اس سے متعلق چند نکات
قارئين کی خدمت ميں پيش کرنا ضروری ہيں:
١۔ کوئی بھی تاليف تحقيق پر مبنی ہوتی يعنی ايک مولف جب کوئی بات پيش کرتا ہے تو استداللی ،عقلی،منطقی اور مستند
ہوتی ہے ،ليکن سولہ سيدوں کی کہانی ميں ايسا کچھ بھی نہيں ہے،مثالً اس کہانی کی ابتدأ اس طرح ہوتی ہے:
”کسی شہر ميں ايک بادشاه رہتا تھا…“
شہر کا نام کيا تھا ؟کس ملک ميں واقع تھا؟وه کس مذہب کا پيرو تھا؟ اس قسم کی کوئی بھی معلومات فراہم نہيں کی گئی ہيں،
جب کہ يہ ساری معلومات ضروری تھيں
٢۔ اس کہانی کے صفحہ  ۴،۵پر
” اس من گھﮍت کہانی کو ”عظيم معجزه يا کہانی “ لکھا ہے“
ايک طالب علم سے بعيد ہے کہ وه ايسی بات لکھے جو جاہل مطلق کے عالوه کوئی نہيں لکھ سکتا ،معجزه اور کرامت
صرف انبياء و ائمہ معصومين سے مخصوص ہے ،يہ کونسا معجزه ہے جو من گھﮍت کہانی کے مترادف ہوگيا ؟ اور اِس
طالب علم نے صفحہ  ۵پر يہ بات کہاں سے لکھ دی کہ ”جو بھی) اس من گھﮍت(قصے کوسنے وه اپنی مراديں محمد و آل
محمد کے صدقے ميں پائے گا…محمد وآل محمد تو جھوٹ سے نفرت کرتے ہيں تو پھر اِس جھوٹے قصے سے کس طرح
مراديں پوری کريں گے؟ غور وفکر کامقام ہے!
٣۔ اس من گھﮍت قصے ميں لکھا ہے کہ:
”سائل نے منھ پھير ليا اور بادشاه سے وه تھالی لئے بغير چل ديا… سائل سے انکار کا سبب دريافت کيا تو سائل نے کہا کہ
:ميں بانجھ گھروں سے کچھ نہيں ليتا“
اگر سائل کو يہ معلوم تھا کہ بادشاه بے اوالد ہے اور بے اوالد کے ہاتھ سے بھيک نہيں لينا چاہئے ،تو وه بادشاه کے يہاں
آياکيوں ؟ اور اگر اُسے معلوم نہيں تھا تو پھر بغير بھيک لئے واپس کيوں چال گيا جب کہ کسی نے اُسے بتايا بھی نہ تھا کہ
بادشاه بے اوالد ہے؟!
دوسرے يہ کہ اسالم نے بے اوالد کو کبھی بھی منحوس نہيں سمجھا ہے بلکہ يہ ہمارے سماج پر اغيار کا اثر ہے جس سے
ہم بے اوالد کومنحوس سمجھتے ہيں ،اسی وجہ سے سائل نے بھی بے اوالد کو منحوس سمجھا …ياتو سائل خود غير شيعہ
تھا يا وه غير شيعوں کے کلچر سے متاثر تھا ،دونوں صورتوں ميں سائل ﷲ يا ولی ﷲ کا نمائنده نہيں ہوسکتا،اور نام نہاد
طالب علم نے اپنے ”علمی بيان “کے صفحہ  ٢١پر بغير تحقيق کئے سائل کو ﷲ اور ولی ﷲ کا نمائنده لکھ ديا؟!
۴۔ اس قصہ ميں لکھا ہے کہ:
” شاہی لباس کو اُس )بادشاه( نے اپنے تن سے اتار ديا اور اس کے عوض ميں فقيری لباس پہن کر اپنی بيوی سے يہ کہتا ہوا
آوں گا ،محل سے جنگل کی طرف روانہ
کہ اگر رب العزت ميری عزت رکھے گا)يعنی صاحب اوالد کرے گا( تو واپس ٔ
ہوگيا“
اورکاروبار زندگی کو چھوڑ کر
نقطہ نگاه سے اہل و عيال
اوالد کا نہ ہونا بے عزتی نہيں ہے،دوسرے يہ کہ اسالم کے
ٔ
ِ
جنگل ميں چلے جانا انتہائی مذموم ہے اور يہ عيسائيوں کا وطيره ہے،قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتاہے:
”… َو َر ْھبَا ِنيﱠةَا ْبتَ َد ُعوْ ھَا َما َکتَ ْب ٰنھَا َعلَ ْي ِھ ْم…“
ُ
”اور رہبانيت )لذات سے کناره کشی( ان لوگوں نے خود ايک نئی بات نکالی تھی ہم نے ان کو اس کا حکم نہيں ديا
سوره حديد،آيت (٢٧
تھا“)
ٔ
پيغمبر اسالم ﷺ کوجب يہ اطالع دی گئی کہ اصحاب کے ايک گروه نے دنيا اور دنيا کی تمام چيزوں کو چھوڑديا ہے
اور گوشہ نشين ہوکر عبادت ميں مشغول ہوگيا ہے توآنحضرت نے شديد سرزنش کرتے ہوئے فرمايا کہ :
”ميں تمہارا پيغمبر ہوں ليکن ميں نے دنيا کو ترک نہيں کيا ہے“ )نہج البالغہ کی سير،صفحہ ،٢٩٢تاليف شہيد
شعبہ اردو مجمع جہانی اہل بيت ايران،ناشر مجمع ٔ جہانی اہل بيت ،ايران(
مطہری،ترجمہ و کتابت
ٔ
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کاروبار زندگی کو چھوڑ کر
اس کے عالوه جب عثمان بن مظعون /اپنے بيٹے کی وفات سے حد درجہ رنجيده ہوئے اور
ِ
مسجد ميں صرف عبادت کرنے لگے اور اس کی خبر رسول اسالم ﷺکو پہنچی تو آپ نے فرماياکہ :
ٰ
تعالی لم يکتب علينا الرھبانية ،انّما رھبانية اُ ّمتی الجہاد فی سبيل ٰ ّ
ﷲ …“
ﷲ تبارک و
ٰ
”يَا عثمان! اِ ﱠن ّ َ
تعالی نے ہمارے لئے رہبانيت کا حکم نہيں ديا ہے ،بتحقيق ميری امت کے لئے کوشش کرنا ہی
”اے عثمان! ﷲ تبارک و
ٰ
رہبانيت ہے
يعنی نااميد ہوکر نہيں بيٹھنا چاہئے بلکہ ﷲ کی راه ميں برابر کوشش کرتے رہنا چاہئے ،چاہے يہ کوشش تلوار کے ساتھ ہو
کاروبار زندگی چھوڑ کر صرف ﷲ کی عباد ت کرنا
يا قلم کے ساتھ،زبان کے ساتھ ہويا کسی اور ذريعہ سے… جو لوگ
ِ
چاہتے تھے رسول خدا نے ان کی بھی سرزنش فرمائی ،تو پھر وه بادشاه !جو کہ پوری رعايا کا ذمہ دار ہوتاہے اور بجائے
فلسفہ
مسجد کے جنگل ميں جارہاتھا سرزنش کا اور بھی زياده مستحق قرار پائے گا،ايسے شخص کو جس نے اسالم کے
ٔ
حيات کی مخالفت کی ہو اُسے اِس طالب علم نے اپنے نام نہاد”علمی بيان“ميں صفحہ ٢٢پر بغير تحقيق کئے مومن ہونے کی
سندبھی دے دی!کيوں؟
۵۔ اس قصے ميں لکھا ہے کہ ”:راستے ميں سولہ تشريف فرما تھے…“
ليکن يہ نہيں لکھا کہ يہ سولہ سيد کون تھے؟کس امام کی اوالد تھے؟ وہاں پر کيا کررہے تھے؟شيعہ تھے يا سنی؟کس ملک
کے کس شہر سے ان کا تعلق تھا؟ اور کيا يہ سولہ سيد علم غيب بھی جانتے تھے ؟اور ان کی تعداد سولہ ہی کيوں تھی؟يہ
تمام باتيں تحقيق طلب ہيں
نام نہاد طالب علم نے اپنے ”علمی بيان“ميں صفحہ  ٢١پر سائل کے بارے ميں تو لکھ ديا کہ:
”بادشاه کے دروازے پر آنے واال يہ سائل علم غيب بھی رکھتا تھا“
ليکن سولہ سيدوں کے بارے ميں نہ لکھاکہ يہ بھی علم غيب جانتے تھے يا نہيں؟،حاالنکہ سائل کے بارے ميں بھی جھوٹ
بول کر گمراه کرنے کی کوشش کی ہے ،ورنہ علم غيب تو صرف ﷲ کے پاس ہے ،ارشاد ہوتاہے:
ب َال يَ ْعلَ ُمھَااِ ﱠال ھُ َو“
” َو ِع ْندَه َمفَاتِ ْي ُح ْال َغ ْي ِ
جانتا)سوره انعام ،آيت(۶٠
اور اُس)خدا( کے پاس غيب کی کنجياں ہيں جن کو اُس کے سوا کوئی نہيں
ٔ
اب رہا سوال يہ کہ خدا کے عالوه نبی يا امام بھی تو علم غيب جانتے ہيں ،تو يہ چيز خدا وند عالم نے انہيں اسلحہ کے طور
پر عطا کی ہے ،اور ﷲ ہی اپنی مرضی سے اسے استعمال کراتا ہے،اس کی مثال بال تشبيہ اس طرح دی جا سکتی ہے
:پولس کو جو اسلحہ ملتا ہے وه چاہے کسی بھی شکل ميں ہو اُسے پولس اپنی مرضی سے نہيں چال سکتی بلکہ اپنے حاکم
کے حکم سے استعمال کرتی ہے
ُ
يہ مثال حجة االسالم محسن قرائتی صاحب نے قم ميں ايک کالس کے دوران ہميں بتائی تھی ،جب ان سے يہ سوال کيا گيا تھا
کہ :آٹھويں امام نے زہر آلود انگورکيوں نوش فرمائے،جب کہ آپ کو علم غيب سے معلوم تھا کہ يہ انگور زہر آلود ہيں ؟
تو موصوف نے جواب ميں يہی کہا تھا کہ ائمہ کو خدا وند عالم نے علم غيب اسلحہ کے طور پر ديا ہے جب اُس کی مرضی
ہوتی ہے علم غيب سے استفاده کرتے ہيں اور جب اُس کی مرضی نہيں ہوتی تو پھر علم غيب سے استفاده نہيں کرتے ،ہو
سکتا ہے جب زہر آلود انگور نوش فرمائے ہوں خدا کی مرضی سے علم غيب سے استفاده نہ کيا ہو
۶۔ اس قصے ميں صفحہ  ١٨پر لکھا ہے کہ:
”کل پندرہويں تاريخ ہے ،تم قربةً الی ﷲ غسل کرنا اور سحری تناول فرماکر سولہويں کا روزه رکھنا اور چاررکعت نماز
سولہ سيدوں کے نام سے ادا کرنا…“
کيا ﷲ کے عالوه کسی اور کے نام کی نماز ادا کرنا جائز ہے؟ نہيں! عبادت صرف خدا کے لئے مخصوص ہے اور اسی
کے نام پرہوتی ہے ،ارشاد ہوتاہے :
ص ْينَ لَہُ ال ﱢد ْينَ …“
”… َوا ْد ُعوْ هُ ُم ْخ ِل ِ
صاحب(سوره اعراف ،آيت (٢٩
اور اس کے لئے نری کھری عبادت کرکے اس سے دعا مانگو )ترجمہ ،موالنا فرمان علی
ٔ
يعنی اگر دعا بھی کرنی ہو تو ﷲ سے اور اُس کی خالص عبادت کے بعد ،نہ جانے طالب علم نے يہ بات کيسے لکھ دی کہ :
”چار رکعت نماز سولہ سيدوں کے نام کی ادا کرنا…“
٧۔ اس فرضی قصے ميں لکھا ہے کہ)سولہ سيدوں نے کہا ( :
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”… اور پانچ پيسے کی شيرينی منگاکر ہماری کہانی سننا…“
بالفرض اگر کوئی شخص اِس نام نہاد طالب علم کے بہکائے ميں آکر سولہ سيدوں کی کہانی سننے لگے تو کتنے پيسے کی
شيرينی منگائے ؟کيونکہ نہ تو پانچ پيسے کا سکہ رائج ہے اور نہ ہی پانچ پيسے کی شيرينی کوئی دوکاندار دينے پر راضی
ہوگا
٨۔ اس قصے ميں :
”سيد بھی سولہ،روزه رکھنے کی تاريخ بھی سولہ،روزه رکھنے کے مہينے بھی سولہ تحرير کئے ہيں“
جس سے اِس بات کو تقويت ملتی ہے کہ يہ کہانی کسی سنی کی لکھی ہوئی ہے،ہمارے يہاں کسی عمل ميں عدد کی يہ
مماثلت نہيں بتائی گئی ہے ،بلکہ خلوص نيت پر زور دياگياہے
عدد کی مماثلت پر اہل سنت کے يہاں زور دياجاتا ہے ،مثالً ربيع اآلخر کی گياره تاريخ کو اِن کے يہاں شيخ عبد القادر
جيالنی کی فاتحہ آتی ہے چونکہ يہ فاتحہ گياره تاريخ کو آتی ہے اس لئے اسے گيارہويں شريف کہتے ہيں اور جن چيزوں پر
فاتحہ آتی ہے وه بھی عدد کے اعتبار سے گياره ہوتی ہيں مثالً:روٹی بھی گياره ،کباب بھی گياره ،کوفتے بھی گياره ،کيلے
بھی گياره ،آم بھی گياره ،فرنی کی پيالياں بھی گياره،اور فاتحہ کہنے اور کھانے والے بھی گياره
يہ کہانی سب سے پہلے ”چمن بک ڈپو“  ٩١۴،گلی چاه شيريں فراشخانہ ،دہلی نے شائع کی يہ اداره اہل سنت کی کتابيں ہی
شائع کرتاہے،البتہ اس اداره نے اتنی احتياط ضرور کی کہ کتابچہ کے اوپر لکھ ديا ”اختراعی داستان“ليکن شيعوں نے اتنی
بھی زحمت نہ کی …اس کے بعد جالل پور ،ضلع امبيڈکر نگر سے بظاہر ايک مولوی صاحب نے اسے شائع کرايااور اب
ملک شام سے بھی اتفاقا ً يا عمداً ايک مولوی صاحب نے ہی شائع کرايا ہے
ِ
٩۔ اس قصے ميں لکھاہے کہ:
”بﮍھيا نے جواب ميں فرمايا کہ سب سولہ سيدوں کے نام پر روزه رکھنے کی برکت کا نتيجہ ہے )جومکان اور مال دولت
مجھے مال ہے (
اسالم ميں صرف ﷲ کے نام پر روزه رکھنا جائز ہے ،اس کے عالوه کسی کے نام پر روزه رکھنا صحيح نہيں ہے
دوسرے يہ کہ ﷲ کے نام پر ماه رمضان کے  ٣٠روزے رکھنے والے غريب مسلمان بھی سحری ،افطاری اور اُخروی
ثواب کے حقدار ہوتے ہيں،بہترين مکانوں اور ثروت کے مالک نہيں بنتے ،تو پھر سولہ سيدوں کے نام پر سولہ روزے
رکھنے سے بﮍھيا کس طرح مالدار بن گئی،وه بھی ايک ہی دن ميں؟!اِس منھ بولے طالب علم نے ايسا لکھ کر مومنين کو خدا
سے دور کرنے کی بھر پور کوشش کی ہے ،اگر کوئی غربت کامارا مسلمان مال کے اللچ ميں بجائے خدا کے سولہ سيدوں
کے نام پرروزه رکھ لے تو اِس کاعذاب اِسی طالب علم کوہوگا
١٠۔ اس قصے ميں لکھا ہے کہ:
”لکﮍہارا شيرينی منگواکر کہانی سننا بھول گيا…)جس کی وجہ سے لکﮍہارے کے ہاتھ ميں لوٹاشہزادے کاکٹا ہوا سر بن
گيااور قاتل سمجھ کر بادشاه نے لکﮍہارے کو قيد خانہ ميں ڈال ديا…ابھی قيد خانہ ميں اس کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ
اس نے خواب ميں ديکھا کہ وہی سولہ سيد اس سے کہہ رہے ہيں کہ اے غافل تونے شيرينی منگاکر ہماری کہانی نہيں
سنی…“
يہ بھی عجيب اتفاق ہے کہ اکثر و بيشتر ہماری کہانيوں کے ہيرو لکﮍہارے صاحب ہی ہوتے ہيں،بہر حال اسالم ميں بھول
چوک پر کوئی مواخذه نہيں ہے ،مثالً ”نماز کے واجبات ميں سے بعض اس کے رکن ہيں يعنی اگر انسان انہيں بجا نہ الئے
تو خواه ايسا کرنا عمداً ہو يا غلطی سے ہو نماز باطل ہوجاتی ہے“ )توضيح المسائل آيت ﷲ سيستانی،صفحہ ،١۵٢مسئلہ
نمبر(٩۵١
نماز کا واجب رکن چھوٹ جانے پر بھی سزا نہيں ہے صرف نماز دوباره پﮍھنا پﮍے گی…تو پھر سولہ سيدوں کی من
ث سزا بنا ؟!
گھﮍت کہانی سہواً يا عمداً نہ سننا کس لئے باع ِ
١٠۔ اس قصے ميں :
”جھوٹے واقعات پر پانچ جگہ محمد و آل محمد پر درود بھی بھيجا گيا “
کيا اس عمل سے اہل بيت خوش ہوں گے ؟! نہيں بلکہ ناراض ہوں گے،کيوں کہ اِسی درود کا سہارا لے کر اہل سنّت کے
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گﮍھے ہوئے قصے کو شيعوں ميں رواج دينے کی کوشش کی جارہی ہے اورساتھ ہی تقدس بھی بخشا جارہا ہے ،ورنہ جو
قصہ ”چمن بک ڈپو “ دہلی يا جالل پور امبيڈکر نگر سے شائع ہوا ہے اس ميں تو ايک جگہ بھی درود نہيں ہے!
١١۔ اس قصے کے صفحہ  ١٨پر لکھا ہے کہ :
”لکﮍہارے نے جواب ديا کہ  :ميں شيرينی منگاکر سولہ سيدوں کی کہانی سناکر شيرينی تقسيم کرنا بھول گيا تھا ،جس کی
وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہوا“
خدا وند عالم نے گناہوں پر عذاب کا وعده فرمايا ہے،شيرينی تقسيم نہ کرنا يا بھول جانا گناه نہيں ہے تو پھر سولہ سيد کس
طرح عذاب نازل کررہے ہيں ؟ کيا انہيں يہ اختيار ہے کہ کسی پر عذاب نازل کريں؟!
سولہ نہيں اگر سولہ کروڑ سيد بھی مل کر چاہيں کہ کسی پر عذاب نازل کريں تو نہيں کرسکتے کيونکہ يہ کام صرف ﷲ
سے مخصوص ہے اور يہ اختيار صرف ﷲ کو ہے ،ارشاد ہوتا ہے کہ:
”…يُ َع ﱢذبُ َم ْن يﱠشَآ ُء َو يَرْ َح ُم َم ْن يﱠشَآ ُء…“
سوره عنکبوت ،آيت (٢١
”)خدا ہر چيز پر قادر ہے( جس پر چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے“)
ٔ
١٢۔ سولہ سيدوں کی من گھﮍت کہانی ميں ”:کہيں بھی کسی بھی لفظ سے يہ بو نہيں آتی کہ لکﮍہارے يا اس کہانی کے کسی
دوسرے کردارنے اہل بيت کا واسطہ دے کر دعا کی ہو ؟!تو پھر بزعم خود ”علمی بيان “ميں صفحہ  ٢۴پر کس طرح يہ
بات لکھ دی:
”سولہ سيدوں کی اس مبارک کہانی ميں بادشاه کے بعد بﮍھيا اور بﮍھيا کے بعد لکﮍہارے کی مراد کا پورا ہونا عالم انسانيت
کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو بھی انسان سچے دل سے محمد وآل محمد کا دامن تھامتا ہے … تو خداوند عالم
اس کی طلب کو رد نہيں کرتا…؟!“
ُ
اِس قسم کی کہانيوں کو شيعہ معاشرے ميں رائج کرانے کے پيچھے اس شيعہ دشمن طاقت کا ہاتھ تالش کرنا چاہئے جس نے
يہ عہد کيا ہوا ہے کہ:
”ايسے شيعہ افراد کو تالش کرکے ان کی مالی مدد کی جائے جو اپنی تحريروں کے ذريعہ شيعہ عقائد اور مراکز پر ضرب
لگائيں اور شيعہ بنيادوں کو منہدم کرتے ہوئے اسے شيعہ مراجع تقليد کی اختراع قرار ديں…“)ڈاکٹر مائيکل برانٹ ،امريکی
سی آئی اے ميں شيعہ سيکشن کے سابق انچارج(کا اعتراف،ماخوذ ”دين اور سياست “تاليف سيد پيغمبر عباس نوگانوی ،
صفحہ،١٨٩ناشر المنتظر ثقافتی مرکز نوگانواں سادات(
ايسی کہانی پﮍھ کر دعائيں مانگنا ،اہل بيت کے طريقہ ٔ دعا سے بالکل مختلف ہے ،ہميں اہل بيت سے محبت بھی ہے اور ہم
طريقہ دعا کو بھی نہيں اپناتے؟ ! جيسا دعا کا طريقہ ہمارے رہبروں نے بتايا ہے ايسا تو کسی بھی مذہب کے
اُن کے
ٔ
پيشواوں نے نہيں بتايا ،مگر يہ ہماری بد قسمتی نہيں تو اور کيا ہے کہ ہم نے اس طريقہ کو چھوڑ کر غيروں کا طريقہ اپناليا
ٔ
ہے
اس قوم کو کيا کہئے کہ جس کے پاس ايسے امام و رہبر ہوں جن کی دعائيں اور مناجاتيں قبوليت دعا کی ضمانت ہوں اور
وه پھر بھی ان سے استفاده نہ کرے ،کيا امام علی کی دعائے مشلول و دعائے کميل کی تعليم ہمارے لئے نہ تھی؟ کيا امام
صحيفہ سجاديہ “ ہمارے لئے نہيں ہے؟ کيا دعائے نور و دعائے ندبہ سے ہميں فائده
دعاوں کا مجموعہ ”
زين العابدين  -کی ٔ
ٔ
ائمہ معصومين نے نہيں لی ہے ؟اگر ايسا ہے
ضمانت
کی
آنے
بر
حاجت
کرکے
عمل
کا
عاشوره
زيارت
نہيں پہنچے گا؟ کيا
ٔ
دعاوں اور مناجاتوں کو چھوڑ کر عوام کی گھﮍی ہوئی کہانيوں کے
تو پھر شيعہ سماج ميں ائمہ معصومين سے منسوب ٔ
ذريعہ حاجت طلب کيوں کی جاتی ہے ؟!
کيا يہی اہل بيت کی پيروی ہے ؟ کيا کبھی آپ نے سنا اور پﮍھا ہے کہ ہمارے ائمہ يا فقہائے عظام نے ان کہانيوں کے ذريعہ
حاجت طلب کی ہو؟ اگر ايسا نہيں ہے تو پھر ہم کس کی پيروی کر رہے ہيں؟کس کے نقش قدم پر چل رہے ہيں ؟کيا ہم ان من
گھﮍت کہانيوں کے ذريعہ آل محمد اور اُن کے فلسفے سے دور نہيں ہورہے ہيں ؟
دعاوں اور مناجاتوں کو رواج ديں تاکہ
ائمہ معصومين سے منسوب ٔ
آئيے ہم سب مل کر يہ کوشش کريں کہ شيعہ سماج ميں ٔ
معاشرے کی دينی و دنيوی تمام پريشانياں دور ہوجائيں
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مقاالت نوگانوی

حضرت عباس کی صفات کماليہ
يحيی پيدا ہوئے،حضرت فاطمہ
سوره مريم ميں جناب زکريا کی دعا اور تمنا کا تذکره ملتا ہے جس سے جناب
قرآن مجيد کے
ٰ
ٔ
بنت اسد کی دعا اور تمنا سے حضرت علی نے دنيا کو زينت بخشی اور حضرت علی کی دعا اور تمنا سے قمر بنی ہاشم
،علمدار کربال ،سقائے حرم ،عبد صالح حضرت عباس نے دنيا کو رونق بخشی،حضرت عباس کی تاريخ والدت ميں اختالف
پايا جاتا ہے ليکن سن والدت ميں کوئی اختالف نہيں ہے تمام محققين نے حضرت عباس کی والدت سن  ٢۶ہجری ميں بيان
کی ہے،ہندوستانی علماء نے حضرت عباس کی تاريخ والدت ميں اختالف کيا ہے کسی نے  ١٩جمادی لثانی،کسی نے /١٨
رجب ،کسی نے/٢۶جمادی الثانی بيان کی ہے ليکن اہل ايران ۴شعبان پر متفق ہيں،جو مطابق ہے /١٨مئی ۶۴٧ء بروز
منگل،آپ کی والدت کے ساتويں روز آپ کا عقيقہ کيا گيا اور عباس نام رکھا گيا،
عباس عبس مصدر سے ہے جس کے معنی تيوری چﮍھانا،ترش رو ہونا،چيں بجبيں ہونا ہے اور اصطالح ميں بپھرے ہوئے
شير کو عباس کہتے ہيں،سن  ۴٠ہجری ميں حضرت علی نے سر پر ضربت لگنے کے بعد آخری لمحات ميں اپنے بيٹوں
منجملہ حضرت عباس کو وصيت و تاکيد فرمائی کہ :رسول ﷲ کے بيٹوں حسن و حسين سے منھ نہ موڑنا پھر تمام اوالد کا
ہاتھ امام حسن کے ہاتھ ميں ديا اور حضرت عباس کا ہاتھ امام حسين کے ہاتھ ميں ديا،جيسا کہ حضرت علی کی تمنا سے
ظاہر ہے آپ نے حضرت عباس کی تربيت ميں ايثار و فدا کاری کوٹ کوٹ کر بھردی تھی ،حضرت علی مسلسل حضرت
عباس سے اس کا اظہار فرماتے رہتے تھے کہ تمہيں ايک خاص مقصد کے لئے مہيا کيا گيا ہے ،تمہارا مقصد شہادت کے
عالوه اورر کچھ نہيں ہے ،ايک بار جناب ام البنين مادر حضرت عباس تشريف فرما تھيں اور حضرت عباس کا بچپن تھا
بازووں کو بوسے دينے لگے،ام البنين نے آپ
موالئے کائنات نے اپنے فرزند عباس کو گود ميں بٹھايا اور آستين کو الٹ کر
ٔ
بازووں کو بوسے کيوں ديئے جا رہے ہيں ،يہ
طريقہ محبت ہے يہ
کا يہ انداز محبت ديکھ کر عرض کی :موال !يہ کيسا
ٔ
ٔ
آستين کيوں الٹی جا رہی ہے
،آپ نے فرمايا :ام البنين !تمہارا يہ الل کربال ميں شہيد ہوگا،اس کے شانے قلم ہوں گے،پروردگار اسے دوپر عنايت کرے گا
جس سے يہ جعفر طيار کی طرح جنت ميں پروز کرے گا،يہ وه نازک لمحہ ہے جہاں ماں کی ممتا کے سامنے ايک طرف
بيٹے کی شہادت ہے اور دوسری طرف جنت الفردوس ،موالئے کائنات حضرت عبا س کو مستقبل سے باخبر کرنے کے
ساتھ دنيا کو متوجہ کررہے ہيں کہ ہمارے گھر کے بچے حاالت ميں گرفتار ہوکر قربانی نہيں دياکرتے بلکہ آغاز حيات سے
ہی قربانی کے لئے آماده رہتے ہيں ،جب شب عاشور زہير قين نے ياد داليا اور کہا عباس !آپ کو ياد ہے کہ آپ کے پدر
بزرگوار نے آپ کو کس دن کے لئے مہيا کياہے؟
تو حضرت عباس نے اس طرح انگﮍائی لی کہ رکابيں ٹوٹ گئيں اور فرمايا :اے زہير آج کے دن شجاعت دالرہے ہو،عاشور
کی رات تمام ہونے دو اور صبح کا وقت آنے دو تمہيں اندازه ہوجائے گا کہ بيٹے نے باپ کے مقصد کو کس انداز سے پورا
کيا ہے اور عباس اپنے عہد و فا پر کس طرح قائم ہے ،دشمن کو ميدان ميں تلوار کا پانی پالنا واقعا ً شجاعت ہے
ليکن جب جذبات تلوار چالنے پر پوری طرح آماده ہوں تو اس وقت اطاعت موال کے سامنے سر تسليم خم کرتے ہوئے تلوار
نہ چالنا اس سے بھی بﮍی شجاعت ہے ،جناب عباس نے صرف صفين کی جنگ ميں تلوار چالئی باقی موقعوں پر آپ نے
اطاعت موال کے سامنے سر تسليم خم کرتے ہوئے اپنی تلوار نيام ہی ميں رکھی ،امام حسن کے جنازے کی بے حرمتی،والد
بزرگوار کی شان ميں منبر سے گستاخی ،مخلصين کا بے دردی سے قتل ،کربال ميں فرات سے خيمے ہٹائے جانے کا
مطالبہ يہ تمام وه مواقع تھے جہاں حضرت عباس کے جذبات تلوار چالنے کے متقاضی تھے ليکن آپ نے ان موقعوں پر
بھی اطاعت موال کے سامنے سر تسليم خم کرکے شجاعت کی مثال قائم کردی ،اس کے عالوه اور بھی بہت سے ايسے
کماالت و اوصاف سے حضرت عباس متصف تھے جو آپ کو معصوم علی جيسے امام سے ورثہ ميں ملے تھے،
ان کماالت کا احصاء کرنا کسی کے بس کی بات نہيں ہے ،يہ توہم تذکره کے طور پر تبرکا ً تحرير کر رہے ہيں،اسالمی
لشکر کی علمداری،پياس کی شدت سے انسانوں کی جان بچا نے کو سقائی اور عبد صالح کا خطاب وه صفات ہيں جن ميں
حضرت عباس کو کمال حاصل تھا،لشکر کی علمبرداری ہی کو لے ليجئے ہر قوم اپنے پرچم يا علم کو اپنی عزت و عظمت
کا نشان سمجھتی ہے بالخصوص
ميدان کارزار ميں جنگ کے درميان دونوں فوجيں اپنا اپنا علم بلند رکھتی ہيں جس کا پرچم
ِ
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بلند رہتا ہے اُ س لشکر کو فتح مند قرار دياجاتاہے اور جس فوج کا پرچم سرنگوں ہوجاتا ہے
وه شکست خورده سمجھی جاتی تھی،اسی لئے علمدار کا باقاعده انتخاب کياجاتاتھا اور علم اس شخص کو دياجاتاتھا جس ميں
ايک ماہر اوربہادر کمانڈر کی تمام خوبياں ہوتی تھيں ،جسے علم مل جاتا تھا اُس کا سر افتخار سے بلند رہتاتھا ،علمدار کی
خصوصيات بيان کرتے ہوئے نہج البالغہ ميں امام علی فرماتے ہيں  :علم صرف بہادروں کے پاس رہنا چاہئے جو شخص
مصائب کو برداشت کرسکے
اور شدائد کا مقابلہ کرسکے وہی محافظ کہاجاسکتاہے اور جو محافظت کا اہل ہوتاہے وہی پرچم کے گردو پيش رہتاہے اور
چار طرف سے اس کی حفاظت کرتاہے محافظ اپنے پرچم کو ضائع نہيں کرتے ،وه نہ پيچھے ره جاتے ہيں کہ پرچم
دوسروں کے حوالے کرديں اور نہ آگے بﮍھ جاتے ہيں کہ پرچم کو چھوڑ ديں“ امام علی کے مذکوره بيان کی روشنی ميں
علمدار شجاع،بہادر،محافظ ،غيرت دار،ثابت قدم ،مستقل مزاج اورصابر انسان ہوتا ہے ،کربال کے ميدان ميں الثانی مجاہدوں
کے ہوتے ہوئے امام حسين حضرت عباس کو علم دے کر شجاع ،بہادر ،محافظ ،غيرت دار ،ثابت قدم ،مستقل مزاج اور
صابر ہونے کی سند عطا کررہے تھے
،حضرت عباس کی دوسری صفت کماليہ آپ کا سقاء ہونا ہے،سقائی يعنی پانی پالنا،کسی کو پانی پالکر سيراب کرنا عظيم
اجر و ثواب کا باعث ہے جس کے لئے بے شمار اسالمی روايات موجود ہيں ليکن جب يہی کام کسی جاندار کی زندگی
بچانے کا سبب بن جائے تو صفت کماليہ ميں شمار ہونے لگتا ہے کيونکہ اس کام کو خدا وند عالم نے اپنے عظيم احسانات
ميں شمار کياہے ،قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے ،اور ہم نے آسمان سے پانی اس لئے نازل کيا ہے کہ اس سے مرده زمينوں
کو زنده بنائيں اور حيوانات و انسان کو سيراب کريں اور رسول اسالم فرماتے ہيں :جس نے ايک انسان کی زندگی بچائی اس
نے پوری انسانيت کو بچايا ،اب اگر پانی پالکر کسی کی زندگی کو بچاليا جائے تو وه بھی اسی زمرے ميں آئے گا،پانی
پالکر زندگی بچانے کی اہميت اس وقت اور زياده ہوجاتی ہے
جب شارع مقدس نمازيوں کو يہ حکم ديتے ہيں کہ اگر نمازی کے پاس صرف اتنا پانی ہو جس سے صرف وضو ہوسکتا ہو
اور کوئی بھی جاندار پياس کی شدت سے دم توڑ رہاہو تو وضو کا پانی پالکر جاندار کی زندگی بچالی جائے اور نماز تيمم
سے ادا کی جائے ،حضرت عباس ايسے ہی باکمال سقاء تھے آپ نے اپنی سقائی سے سيکﮍوں نہيں بلکہ ہزاروں جانيں
بچائيں ،سن  ٣۴ہجری ميں انقالبيوں نے مدينہ ميں حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا محاصره کيا اور کھانا پانی تک گھر
ميں نہ جانے ديا اس طرح حضرت عثمان اور ان کے اہل خانہ بھوک و پياس سے تﮍپنے لگے تو ساقی ٔ کوثر حضرت علی
نے کھانے کا سامان اور پانی کے مشکيزے اپنے بيٹوں کے ذريعہ حضرت عثمان کے گھر پہنچوائے
،يہاں بھی حضرت عباس کی عمر اگرچہ  ٨سال تھی ليکن آپ نے پانی پال کر لوگوں کی جان بچائی،تعجب ہے ابن زياد پر
جس نے امام حسين اور ان کے بچوں پر پانی بند کرنے کے حکم نامے ميں اس بات کا حوالہ دياتھا کہ انہيں )اہل بيت کو (
اسی طرح پياسا رکھو جس طرح خليفہ عثمان کو پياسا رکھاگيا تھا ،جن لوگوں نے حضرت عثمان اوران کے اہل خانہ کی
پياس بجھائی انہيں کو حضرت عثمان پر بندش آب کے جرم ميں پياسا رکھا گيا ،
اس سے زياده نا انصافی اور کيا ہوسکتی ہے،بہر حال اسی طرح سن  ۶٠ہجری ميں منزل ذو خشب يا ذو حسم کے پاس جب
يزيدی کمانڈر حر نے امام حسين کا راستہ روکا تو حر کے لشکر کی زبانيں شدت عطش سے باہر نکل چکی تھيں ،گھوڑے
اور اونٹ بھی لب دم تھے امام حسين نے جناب عباس کو حر کے لشکر کی مع جانوروں کے پياس بجھاکر جان بچانے کی
ذمہ داری سونپی
،حضرت عباس نے حر کے لشکر کو مع جانوروں کے سيراب کرديااور جانوروں کے آگے سے جب تک پانی نہ ہٹايا گيا
جب تک کہ تين مرتبہ جانوروں نے پانی سے خود منھ نہ پھير ليا،ليکن  ۶١ہجری ميں حضرت عباس نے اپنی سقائی کو بام
عروج تک پہنچاديا ،علمداری کی يہ صفت بھی آپ کو امام معصوم حضرت علی سے ورثہ ميں ملی تھی ،حضرت علی کو
ساقی ٔ کوثر کا خطاب مال ہوا تھا ليکن عباس کی معراج نے اس خطاب کو مبالغہ ميں بدل ديا اور اس طرح آپ سقاء کہالئے
،سقاء مبالغہ کا صيغہ ہے يعنی بہت زياده سيراب کرنے والے،حضرت علی نے لوگوں کو مہيا پانی سے سيراب کيا ليکن
کربال ميں حضرت عباس نے جو سقائی کرنا چاہی اس ميں پانی بھی خود ہی مہيا کرنا تھا ،اس مقصد کے لئے آپ نے کربال
ميں متعدد کنوئيں کھودے ليکن پانی نہ نکال،ادھر امام حسين کے 6ماه کے بچے علی اصغر پياس کی وجہ سے لب دم ہيں
،مچھلی جب پانی سے باہر آجاتی ہے تو اس کی تين کيفيتيں ہوتی ہيں ،پہلی يہ کہ وه بہت زياده تﮍپتی ہے اور دوسری کيفيت
وه جب اس کی تﮍپ اور حرکت ميں کمی آجاتی ہے اور تيسری کيفيت يہ کہ اُس سے تﮍپا بھی نہيں جاتا وه صرف منھ کھول
کر سانس لينے کی کوشش کرتی ہے ،روز عاشور کربال ميں حضرت علی اصغر کی يہی کيفيت تھی ،آپ بے حس و حرکت
پياس کی شدت اور تکليف سے اسی طرح برداشت کررہے تھے،بچوں کی يہ حالت جناب عباس سے نہ ديکھی گئی،ادھر آپ
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کی بھتيجی سکينہ نے آپ سے پانی کا مطالبہ بھی کرديا تو آپ سے رہا نہ گيا اور آ پ نے امام حسين سے اجازت طلب کی
،اجازت ملنے کے بعد آپ دريا پر پہنچے ،دريا پر قبضہ کرنے کے بعد بھی آپ نے پانی لبوں کو نہ لگايا،
بچوں کے لئے مشکيزه بھر ليا ليکن پانی بچوں تک نہ پہنچ سکا اور آپ نے پانی مہيا کرنے پراپنی جان بھی قربان کردی
اس سقائی کی حسرت آپ کے دل ہی ميں ره گئی ،حضرت عباس کی تيسری صفت کماليہ ”عبد صالح“ کا وه خطاب ہے جو
داود ،حضرت ابراہيم ،حضرت اسحاق ،حضرت يعقوب،
تمام انبياء کو بھی نصيب نہ ہوا ،قرآن مجيد ميں ﷲ نے حضرت ٔ
عيسی اور ہمارے پيارے نبی حضرت محمد مصطفی کو عبد صالح کا خطاب ديا ہے،غير انبياء اور
حضرت ايوب،حضرت
ٰ
ائمہ ميں صرف حضرت عباس کو يہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو عبد صالح کا خطاب ديا گيا جس کی سند چھٹے امام جعفر
صادق نے زيارت حضرت عباس ميں دی ہے ،اس کی روايت ابو حمزه ثمالی نے کی ہے ،
حضرت عباس کے لئے امام جعفر صادق فرماتے ہيں  :السالم عليک ايھا العبد الصالحيعنی اے عبد صالح آپ پر خدا کی
طرف سے سالمتی ہو ،ہم روزانہ نماز کے اختتام پر ﷲ کے نيک بندوں )عباد الصالحين( پر سالم پﮍھتے ہوئے تشہد کے بعد
کہتے ہيں السالم علينا و علی عباد ﷲ الصالحين يعنی ہمارے اوپر اورﷲ کے نيک بندوں پر سالم ہو
،اس سالم ميں انبياء اور ائمہ کے ساتھ ساتھ حضرت عباس بھی شريک ہيں کيونکہ آپ عبد صالح ہيں

مقاالت نوگانوی

ساباط و کربال ايک ہی مقصد کے دونام
ساباط و کربال عراق کے وه تاريخی مقام ہيں جہاں پر رسول خدا کے معصوم فرزندوں حضرت امام حسن اور حضرت امام
حسين نے مردانہ وار باطل کا مقابلہ کيا اور باط چہرے سے ہميشہ کے لئے اسالم کا نقاب اتار ديا اور تدبر و حکمت ،عقل و
فراست اور اسالمی سياست کی وه مثال قائم کی جس سے باطل کبھی بھی اسالمی نقاب پہن کر اسالمی حکومت کو پائمال
کرنے کی جرأ ت نہيں کرے گا ،ساباط ميں امام حسن نے امير معاويہ سے صلح فرماکر اسالمی اقدار کو بچايا تو کربال ميں
امام حسين نے اپنی اور اپنے اعزأ و اقرباء کی عظيم قربانی پيش کرکے ہميشہ کے لئے دين کو مستک
امام حسن نے 15رمضان المبار ک 3ہجری کو اپنے وجود مبارک سے دنيا کو زينت بخشی ،آپ کے والد شير خدا حضرت
مرتضی اور والده خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا تھيں ،آپ کے بھائی شہيد کربال حضرت امام حسين اور علمدار
علی
ٰ
مصطفی ہيں ،آپ بہت بہادر اور شجاع تھے ،آپ نے جنگ
کربال حضرت عباس تھے اور نانا شفيع محشر حضرت محمد
ٰ
جمل اور جنگ صفين ميں اپنے بابا سے دا ِد شجاعت حاصل کی تھی،آپ21رمضان40ہجری ميں امام علی کی شہادت کے
بعد شرعی و قانونی خالفت پر جلوه افروز ہوئے ،اور اس طرح آل محمد کی دوسری بار لوگوں نے اپنی مرضی سے آزادانہ
بيعت کی ،امام حسن نے اپنی حکومت کا آغاز اس فصيح و بليغ خطبے سے فرمايا :ہم حزب ﷲ ہيں ،ہم ہی غالب ہيں ،ہم
عترت رسول ہيں ،ہم رسول کے اہل بيت ہيں اور تمام گناہوں سے محفوظ و معصوم ہيں …اور ہم ہی کو ﷲ کے رسول نے
قرآن کا ہم پلہ اور عديل قرار ديا ہے اور ہميں قرآن کی تنزيل و تاويل کے علم سے ماال مال کيا ہے ،قرآن کے بارے ميں ہم
جو کہتے ہيں يقين کے ساتھ کہتے ہيں اندازے سے قرآنی آيات کی تاويل نہيں کرتے ،ل ٰہذا تم ہماری اطاعت کرو کہ خدا کی
طرف سے تم پر فرض کی گئی ہے …الخ)جال العيون ،عالمہ مجلسی ،صفحہ ،١۴۶مطبوعہ تہران١٣١۴ ،ھ(امام حسن کی
بيعت بﮍے ہی پر آشوب زمانہ ميں ہوئی تھی ،
حضرت علی کے بعد سوئے ہوئے فتنے جاگ گئے تھے اور مملکت ميں جال بچھانے کی سازش اپنے عروج پر تھی ،کوفہ
ميں اشعث ابن قيس ،عمرو ابن حريث ،شيث بن ربعی وغيره کھلم کھال فساد و عناد کا مظاہره کررہے تھے تو دوسری جانب
شامی جاسوس مسلمانوں ميں تفرقہ اندازی کرکے افتراق کے بيج بو رہے تھے ،ادھر امير شام نے اہل کوفہ کے بﮍے بﮍے
سرداروں سے مالقاتيں کيں اور انہيں اپنا ہم نوا بناليا اور اس کے بعد ايک بﮍا لشکر امير شام نے عراق پر حملہ کرنے کے
لئے بھيج ديا،
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جس وقت امام حسن کو يہ خبر ملی تو آپ نے لوگوں کو مسجد ميں جمع ہونے کا حکم ديا اور ان کے سامنے خطبہ ديا جس
ميں امير شام کی لشکر کشی کی خبر دی اور لوگوں کو را ِه خدا ميں جہاد اور ميدان کارزار ميں ڈٹ جانے کی ترغيب دالئی
اور اس راه ميں صبر و تحمل و فدا کاری کی تلقين کی اور پيش آنے والی مشکالت سے آگاه کيا امام حسن کو لوگوں کی
سستی کی وجہ سے يہ خوف تھا کہ کہيں دعوت جہاد کو قبول کرنے ميں پس و پيش نہ کريں اتفاق سے ايسا ہی ہوا اور
حضرت کے اس جنگی خطبے کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں پر سکوت طاری تھا …اس سعی و کوشش کے بعد امام
جذبہ جہاد بيدار ہوجائے اور کوفہ کے پاس
حسن چند اصحاب کے ساتھ کوفہ سے روانہ ہوئے تاکہ دوسرے لوگوں ميں
ٔ
”نُ َخ ْيلَہ“ ميں اپنا کيمپ لگايا ،آپ نے يہاں تازه دم فوج کے انتظار ميں دس روز قيام کيا ليکن صرف چار ہزار لوگ ہی
حضرت کے پاس پہنچے ،اس لئے امام حسن نے کوفہ کا دوباره رخ کيا تاکہ مزيد فوج اکٹھا کريں ،فوج تواکٹھا ہوگئی مگر
اس ميں اتحاد اور جذبہ ٔ جہاد کی کمی تھی کيونکہ يہ فوج پانچ گروہوں پر مشتمل تھی= :حضرت علی کے مخلص
بغض
فقط
شيعہ=خوارج ،جو ہر قيمت پر امير شام سے جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے اور يہ لوگ امام حسن کے لشکر ميں
ِ
امير شام کی وجہ سے شامل ہوئے تھے ،
امام کی محبت يا پيروی ميں نہيں=مفاد پرست ،جن کا ہدف صرف مال غنيمت تھا =وه لوگ جو امام حسن کی عظمت ميں
شک کرتے تھے اور دوغلی پاليسی رکھتے تھے اور امام حسن کو امير شام پر ترجيح نہيں ديتے تھے=وه لوگ جو دين کی
خاطر نہيں بلکہ خاندانی تعصب کی بناء پر رئيس قبيلہ کی پيروی کرتے ہوئے امام حسن کے لشکر ميں شريک ہوئے تھے
کيونکہ اِن کے خاندانی حريف امير شام کے لشکر ميں تھے)جہاد حسين ،تاليف شيخ محمد مہدی شمس الدين،صفحہ
ہاوس ممبئی(ايسی فوج امير شام کی 60ہزار متحد
،١٣٩ترجمہ محسن علی نجفی ،دوسرا ايڈيشن ١۴٠۵ھ ،ملنے کا پتہ نجفی ٔ
فوج کے مقابلہ ميں کيا کرسکتی تھی سوائے اس کے کہ شکست سے دوچار ہو،صرف امام علی کے شيعہ تھے جو دل سے
امام حسن کی پيروی کررہے تھے مگر يہ لوگ جنگ جمل و صفين اور نہروان ميں خستہ ہوچکے تھے اور اِن کی تعداد
بھی لشکر شام کے مقابلہ بہت کم تھی ،بقيہ چار گروہوں کی نظر ميں حکم امام کی کوئی اہميت نہ تھی ،ل ٰہذا يہ لوگ عين
جنگ کے وقت امير شام سے جا ملے تھے اور بعض غير جانبدار ہوکر امام سے عليحده ہوگئے تھے اور بعض زندگی کے
طالب تھے کسی بھی صورت ميں مرنا نہيں چاہتے تھے
چنانچہ جب امام حسن نے اہل عراق کے سامنے مدائن ميں دو راستے رکھے :ايک يہ کہ اگر راه خدا ميں قتل ہو نا چاہتے ہو
ہوو اور شاميوں کو تلواروں سے جواب دو اور اگر عافيت و زندگی چاہتے ہو تو اعالن کردو تاکہ ميں تمہاری
تو اٹھ کھﮍے ٔ
درخواست کو قبول کرلوں ،امام کی تقرير جب يہاں تک پہنچی تو اِن لوگوں کی آوازيں آنا شروع ہوگئيں ” اَ ْلبُ ْقيَہ“”
اَ ْلبُ ْقيَہ“يعنی ہميں زندگی چاہئے ،ہميں زندگی چاہئے…يہ جواب اُن لوگوں کے سوال کے لئے بھی کافی ہے جو يہ پوچھتے
ہيں کہ امام حسين نے جنگ کيوں کی اور امام حسن نے صلح کيوں فرمائی؟ امام حسين کے ساتھيوں نے اپنی وفاداری کا
ثبوت ديتے ہوئے کربال ميں امام حسين سے کہا تھا کہ :خدا کی قسم اگر ہميں قتل کرديا جائے ،پھر زنده کيا جائے پھر ہميں
قتل کيا جائے اور ہمارے جسموں کو راکھ بنا کر ہوا ميں اڑاديا جائے
اور اس عمل کو 70مرتبہ دہرايا جائے تب بھی آپ سے جدا نہيں ہوں گے تا وقتيکہ آپ کی راه ميں اپنی جان قربان نہ کرديں
 ،کتنا فرق ہے دونوں کے ساتھيوں ميں ،امام حسن کے ساتھی تو يہ کہہ رہے ہيں کہ ہميں زندگی چاہئے ہم جنگ نہيں کريں
گے اور امام حسين کے ساتھی يہ کہہ رہے ہيں کہ اگر 70مرتبہ بھی قتل کئے جائيں تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑيں گے
…بہر حال امام حسن کے بعض فوجيوں نے امير شام سے سازش کرلی تھی کہ امام حسن کو گرفتار کرکے امير شام کے
حوالے کرديں گے يا شہيد کرديں گے ،اس سازش سے آپ بخوبی واقف تھے ،آپ فرماتے ہيں کہ ”خدا کی قسم اگر ميں
معاويہ سے بر سر پيکار ہوا تو يہ لوگ ميری گردن پکﮍ کر اسيروں کی طرح مجھے معاويہ کے حوالے کرديں گے)ترجمہ
االمام الحسن ،تاليف ابن عساکر متوفی۵٧١ھ ،تحقيق الشيخ محمد باقر محمودی ،ناشر المطبعة للطباعة والنشر ،بيروت لبنان
،پہال ايڈيشن ١٩٨٠ء(اگر آپ کوگرفتار کرکے امير شام کے حوالے کرديا جاتا تو دوحال سے خالی نہ تھا =:يا تو آپ کو بے
دردی اور چاالکی سے شہيد کرديا جاتا اور عوام کے سامنے اہل شام اپنے کو اس خون سے بری الذمہ قرار ديتے ،جس سے
خون امام رائيگاں چال جاتا= يا آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو شرط و شروط کے ساتھ آزاد کرديا جاتا اور اس طرح بنی
اميہ اپنے بزرگوں سے ”طلقاء“ کے دھبے کو دھونے کی کوشش کرتے اور اپنے اُن بزرگوں کا انتقام لے ليتے جن کو
رسول خدا نے گرفتار کرانے کے بعد آزاد کرديا تھا
…اس کے عالوه آپ کے کمانڈر تک آپ کا ساتھ چھوڑ کر امير شام سے جا ملے تھے ”عُبيد ﷲ بن عباس“ آپ کے خاندانی
اور عزيز تھے امام حسن نے انہيں 12ہزار سپاه کا طاليہ دار مقرر کيا اور قيس بن سعد اور سعيد بن قيس کو عبيدﷲ کا نائب
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و معاون مقرر کيا اور عبيدﷲ سے يہ تاکيد فرمائی کہ جس مقام پر بھی لشکر شام سے سامنا ہوجائے اُسے وہيں روکے
رکھنا اور آگے نہ بﮍھنے دينا ،عبيدﷲ نے 12ہزار سپاه کے ساتھ حرکت کی اور ” َم ْس ِک ْن“کے مقام پر لشکر شام سے روبرو
ہوئے اور کچھ ہی دير بعد 1کروڑ درہم ميں امير شام سے سودا طے ہوگيا اور اُسی رات عبيد ﷲ بن عباس 8ہزار فوج کے
لشکر شام سے جاملے …)تاريخ يعقوبی ،جلد ،٢صفحہ ،٣۵۵تاليف احمد بن ابی يعقوب،ترجمہ موالنا اختر
ساتھ
ِ
فتحپوری،ناشر نفيس اکيڈمی،کراچی (غور وفکر کا مقام ہے! اگر12ہزار فوج سے 8ہزارفوج غداری کرکے مد مقابل سے
جاملے تو بقيہ 4ہزار کے حوصلے کس قدر پست ہوں گے ؟!حکم ِ امام کے مطابق 4ہزار لشکر کی کمان قيس بن سعد نے
سنبھال لی اور اپنی ولولہ انگيز تقريروں کے ذريعہ لشکر کے حوصلے بلند کئے رہے ،قيس بن سعد کا شمار امام حسن کے
بہترين جانباز وفاداروں ميں ہوتاتھا ،امير شام نے قيس کو بھی خريدنے کی بھر پور کوشش کی اور ان کے لئے بھی 1کروڑ
درہم کی پيش کش کی)تاريخ يعقوبی ،جلد ،٢صفحہ ،٣۵۵تاليف احمد بن ابی يعقوب،ترجمہ موالنا اختر فتحپوری،ناشر نفيس
اکيڈمی،کراچی (ليکن کاميابی نہ ملی تو لشکر شام نے دوسرا حربہ اپنايا اور امام حسن کے لشکر ميں اپنے جاسوسوں سے
يہ افواه پھيالئی کہ قيس بن سعد بھی مع لشکر امير شام سے جا ملے ہيں اور قيس کے لشکر ميں يہ جھوٹی خبر پھيالدی کہ
امام حسن نے امير شام سے صلح کرلی ہے اور اس مقصد کے لئے امير شام نے مغيره بن شعبہ،عبدﷲ بن عامربن کريز اور
عبد الرحمن بن الحکم کو حضرت امام حسن کے پاس )فرضی مالقات کرنے( کے لئے بھيجا اور وه آپ کے پاس آئے ،آپ
اس وقت مدائن ميں اپنے خيمے ميں تھے پھر وه )بغير کچھ کہے( آپ کے پاس سے چلے گئے اور لوگوں کے سامنے کہنے
تعالی نے )مسلمانوں کو(رسول ﷲ کے بﮍے بيٹے کے ذريعہ خوں ريزی سے بچاليا ہے
لگے کہ بال شبہ ﷲ
ٰ
اور آپ کے ذريعہ فتنہ کو ٹھنڈا کرديا ہے اور آپ نے صلح قبول کرلی ہے ،پھر کيا تھا اس افواه کے نشر ہوتے ہی امام کی
فوج ميں افراتفری مچ گئی اور لوگوں نے ان باتوں پر يقين کرليا اور بغير تحقيق کئے حضرت امام حسن پر حملہ کرديا اور
ان کے خيموں کو سامان سميت لوٹ ليا اور امام حسن کے خالف بغاوت کردی ) شرح نہج البالغہ ،شارح سنی عالم ابن ابی
الحديد ،جلد  ،۴صفحہ ،٧٠٢ناشر منشورات دار مکتبة الحياة ،بيروت ،لبنان ١٩٨٣و تاريخ يعقوبی ،جلد ،٢صفحہ ،٣۵۵تاليف
احمد بن ابی يعقوب،ترجمہ موالنا اختر فتحپوری،ناشر نفيس اکيڈمی،کراچی (،ان تمام حاالت کے پيش نظر مصلحت کا تقاضہ
يہی تھا کہ آپ امير شام کے صلح کے پيغام کو قبول کرليں …خود امام حسن نے اِس صلح کی وجہ اس طرح بيان فرمائی
ہے کہ ” :ميں نے حکومت و زمام داری کو اس لئے معاويہ کے حوالے کرديا کہ ميرے پاس معاويہ جيسی )اطاعت گزار(
فوج نہيں تھی اور اگر ہوتی تو حکم خدا کے مطابق معاويہ سے رات دن فيصلہ کن جنگ کرتا ،ميں کوفيوں کو اچھی طرح
جانتا ہوں ،ان کو بارہاآزمايہ ہے يہ ايسے فاسد لوگ ہيں جن کی اصالح نہيں ہوسکتی ،يہ لوگ نہ تو با وفا ہيں اور نہ عہد و
پيمان کے پابند ،ظاہراً ميری اطاعت کا اظہار کرتے ہيں اور عملی طور پر معاويہ کے ساتھ ہيں )بحار االنوار،جلد ،۴۴تاليف
عالمہ مجلسی ،ناشر کتاب فروشی اسالميہ ،تہران( …اسالم ميں صرف جنگ و جہاد ہی کا قانون نہيں ہے بلکہ جس طرح
اعلی مقاصد تک پہنچنا
اسالم نے مخصوص حاالت ميں دشمن سے جنگ کرنے کا حکم ديا ہے اسی طرح اگر جنگ سے
ٰ
ممکن نہ ہو تو صلح کے ذريعہ ان کو حاصل کرنا چاہئے ،ہمارے سامنے رسول ﷲ کی سيرت ہے کہ آپ نے بدر و احد
ٰ
الغری ،نجف
جيسی جنگيں بھی کيں اور حديبيہ کے مقام پر صلح بھی فرمائی )تاريخ يعقوبی ،جلد ،٢صفحہ  ،۴٠ناشر مطبعة
اشرف ،عراق١٣۵٨ ،ھ(امام حسن کی حُسن تدبير کا اندازه اس صلح نامہ کی شرطوں سے بآسانی لگايا جا سکتا ہے کہ آپ
نے بغير کسی جنگ کے اپنے بلند مقاصد تک پہنچنے کا کيسا بہترين انتظام کيا تھا ،اگر امير شام آپ کی تمام شرطوں پر
عمل کرليتے تو آپ کے وه تمام مقاصد پورے ہوجاتے جو جنگ کے ذريعہ ہوتے ،
صلح کے شرائط کچھ اس طرح ہيں جو امام حسن نے معين کئے تھے =:حکومت اس شرط کے ساتھ معاويہ کے حوالے کی
ب خدا اور سنت ِ پيغمبر اور نيک خلفاء کی سيرت پر عمل کريں گے=معاويہ کے بعد )امام ( حسن
جاتی ہے کہ معاويہ کتا ِ
خليفہ ہوں گے اور اگر )امام ( حسن کو کوئی حادثہ پيش آجائے تو )امام ( حسين خليفہ ہوں گے=معاويہ نماز ميں حضرت
علی پر سبّ و شتم نہيں کريں گے اور برا نہيں کہيں گے بلکہ نيکی سے ياد کريں گے=کوفہ کے بيت المال ميں جو پچاس
مستثنی ہوں گے
الکھ درہم ہيں وه
ٰ
اور حکومت معاويہ کو نہيں ديئے جائيں گے،اس کے عالوه معاويہ ساالنہ20الکھ درہم امام حسين کے لئے بھيجيں گے ،ہديہ
دينے اور بخشش کرنے ميں بنی ہاشم کو بنی اميہ پر مقدم رکھيں گے اور 10الکھ درہم جنگ جمل اور جنگ صفين ميں
حضرت علی کی ہمراہی ميں شہيد ہونے والوں کے پسماندگان کے درميان تقسيم کريں گے جوکہ قديم فارس کے ايک عالقہ
”دارابجرد“ کے خراج کی آمدنی سے ادا کرنے ہوں گے=سبھی لوگ جہاں بھی آباد ہيں امامن ميں رہيں گے،معاويہ ان کی
خطاوں پر مواخذه نہيں کياجائے گا ،اصحاب علی جہاں بھی
لغزشوں سے چشم پوشی کريں گے اور کسی سے بھی گزشتہ
ٔ
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ہوں امن و امان ميں رہيں ،شيعيان علی کو نہ ستاياجائے اور علی کے ساتھی اپنے مال اور عيال کی طرف سے بے فکر
رہيں کوئی بھی ان کا تعاقب نہيں کرے گا …)امام ( حسن اور )امام ( حسين و ديگر اہل بيت کی جان کے درپے ہونے کے
لئے کھلم کھال يا خفيہ طور پر کوئی سازش نہ کی جائے گی
…اس کے بعد عبدﷲ بن عامر )امير شام کے نمائندے(نے مذکوره شرائط کو امير شام کے پاس بھيج ديا ،امير شام نے ان
تمام شرطوں کو ايک کاغذ پر اپنے ہاتھ سے لکھا اور دستخط کرکے اپنی مہر لگائی اس پر بہت سخت عہد و پيمان اور
روسا و بزرگوں کو گواه کرکے اس دستاويز کو اپنے نمائندے عبدﷲ بن عامر کے
قسموں کا اضافہ کيا اور شام کے تمام ٔ
پاس واپس بھيج ديا ،عبد ﷲ بن عامر نے اس کاغذ کو امام حسن کی خدمت ميں پيش کرديا )صلح حسن ،صفحہ ، ٣۵٨تاليف
العظمی سيد علی خامنہ ای ،ناشر موسسات انتشارات آسيا ،ايران(امام حسن کے ذريعہ
شيخ راضی آل ياسين ،ترجمہ آيت ﷲ
ٰ
امير شام سے لئے گئے عہد و پيمان کا خالصہ پانچ احکام ميں ہوتا ہے
قانون کی حفاظت= ميراث کے ذريعہ زمام داری کی نفی=آزادی کا احترام=حق طلب لوگوں کا تحفظ)تاريخ اسالم ،٢سيرت
اميرالمومنين و معصومين ،مولف اہل قلم کی ايک جماعت،ترجمہ و تصحيح نثار احمد زين پوری،ناشر انصاريان
پبليکيشنز،قم(=اقتصادی اصالح 1،پہلی شق ميں امام حسن قانون کی قدرو قيمت پر زور ديتے ہيں کہ زمام دار کے لئے
ضروری ہے کہ قانون کو نافذ کرے اور يہ سبھی جانتے ہيں کہ کتاب خدا اور سنت رسول قانون ہيں اور روش ِ خلفاء سے
کنايتا ً
روش علی مراد ہے جو اجراء قانون کابہترين نمونہ ہے1دوسری شق ميں زمام دار کے انتخاب کا معيار بيان کيا ہے
ِ
ُ
ٰ
تقوی کے ساتھ شجاعت بھی پائی جائے ،اسالم نے کلی طور پر
يعنی زمام دار کے لئے ضروری ہے کہ اس ميں علم و
ميراث کے ذريعہ زمام داری کی نفی کی ہے يعنی کوئی بھی زمام دار ميراث کے طور پر حکومت کو اپنی اوالد ميں منتقل
نہيں کرسکتا ،
اس شق کے ذريعہ حضرت امام حسن نے قيامت تک کے لئے معيار مقرر فرماديا اور يہ شق امير شام کے عالوه ايسے
سبھی لوگوں پرالگو ہوگی جو زمامداری کو ميراث کے ذريعہ اپنی اوالد ميں منتقل کرنے کے قائل ہيں ،اسی کے ساتھ يہ
شق مسجد ميں نماز جماعت اور نماز جمعہ کی امامت پر بھی الگو ہوگی
،يعنی کوئی بھی امام جماعت و جمعہ اپنے بعد اپنے نا اہل بيٹے کو امام جماعت يا جمعہ کے طور پر نامزد نہيں کرسکتا،
اِس دوسری شق کے ذريعہ امام حسن امير شام سے يہ عہد لينا چاہتے ہيں کہ وه اپنے بعد کسی کو زمام دار معين نہيں کريں
گے ،کسی سے مراد يزيد ہے ،امام حسن امير شام کے ايسے تمام راستے بند کردينا چاہتے تھے جس سے کل وه اپنے بيٹے
يزيد کو مسند خالفت پر نہ بٹھائيں اور اپنے بعد حکومت کی زمام اس کے اختيار ميں نہ دے ديں1تيسری شق ميں امام حسن
سبھی کی آزادی کا دفاع کرتے ہوئے امير شام سے يہ عہد ليتے ہيں کہ اُن کی حکومت ميں سبھی لوگ اپنے امور مينآ
زادرہيں گے اور سب کا تحفظ کياجائے گااور کسی کو بُرا بھال نہ کہا جائے گا1چوتھی شق ميں حق طلب و حريت پسند
لوگوں کی جان و عزت سے بحث ہے يہ لوگ حضرت علی کا اتباع کرنے والے تھے ،آپ کے مکتب سے انہوں نے آزادی
اور آزادی مانگنے کا درس لياتھا ،
پيروان علی جہاں بھی ہيں ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھاجائے
امام حسن امير شام سے يہ عہد لينا چاہتے ہيں کہ
ِ
گا)تاريخ اسالم ،٢سيرت اميرالمومنين و معصومين ،مولف اہل قلم کی ايک جماعت،ترجمہ و تصحيح نثار احمد زين
پوری،ناشر انصاريان پبليکيشنز،قم( 1پانچويں شق ميں زمام دار کے لئے بيت المال کو خورد برد نہ کرنے کی تاکيدہے ،آپ
اس شق کے ذريعہ امير شام کو بيت المال کی عادالنہ تقسيم پرپابند کررہے ہيں ،اس شق کے ذريعہ امام حسن بيت المال کو
صرف اسالم و مسلمانوں کے امور پر خرچ کرنے کا عہد لے رہے ہيں ،اوراپنی حکومت کی جﮍيں مضبوط کرنے کے لئے
بيت المال کے سياسی استعمال پر پاندی عائد کرنا چاہتے ہيں …وه لوگ جو جذباتی احساسات رکھتے ہيں ان کا خيال ہے کہ
امام حسن کو امير شام کے ساتھ جنگ ہی کرنی چاہئے تھی ،ايسے لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن نے جو کچھ کيا
وه ايک ذلت آميز شکست تھی جس کے نتيجے ميں امير شام آسانی سے اقتدار پر قابض ہوگئے
…شيخ محمد مہد ی شمس الدين اپنی معرکة اآلرا کتاب ”جہاد حسين “ ميں صفحہ  ١۴١پر تجزيہ کرتے ہوئے تحرير کرتے
ہيں کہ  :اس ميں کوئی شک نہيں کہ حضرت امام حسن کے پاس نہ فکر و تدبر کی کمی تھی اور نہ آپ جاه طلب تھے اور نہ
کسی قبيلے کے سردار کہ وه قبيلے کی محدود سوچ سے کام ليتے بلکہ آپ ايک نظريئے اور طرز فکر کے داعی اور ايک
ٰالہی و ابدی مشن کے حامل تھے ،ل ٰہذا انہی بنيادوں پر امام کو قدم اٹھانا تھا اور جو موقف آپ نے اختيار کيا وه اپنے مقاصد
کے مطابق تھا اگرچہ يہ موقف خود امام کے لئے بھی بارگراں تھا اور ان حاالت ميں تين صورتوں ميں سے کوئی بھی ايک
صورت اختيار کرنا ناگزير تھی  =:ان نامساعد حاالت کے باوجود اور نتائج سے چشم پوشی کرتے ہوئے امير شام کے ساتھ
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جنگ کی جائے =حکومت ،امير شام کے حوالے کردی جائے اور خود گوشہ نشين ہوجائيں اور اپنے مقاصد کو چھوڑ کر
صرف ذاتی مفاد پر اکتفا کرلی جائے
ان نا مساعد حاالت کے پيش نظر وقتی طور پر مسلح جد و جہدترک کردی جائے اور نہ صرف يہ کہ حاالت پر نظر رکھی
جائے بلکہ اس جد و جہد کو کوئی دوسرا ميدان فراہم کرنے کے لئے حاالت کا رخ اپنے بلند مقاصد کے مفادکی طرف موڑ
ديا جائے…1امام حسن اپنی عظيم ذمہ داريوں کی وجہ سے پہلی صورت کا انتخاب نہيں کرسکتے تھے کيوں کہ اگر ان نا
مساعد حاالت ميں امير شام سے جنگ لﮍتے تو اپنے ياور و انصار سے محروم ہوجاتے جن کی آپ کو شديد ضرورت تھی
اور اس ميں شک نہيں ہے کہ اس صورت ميں امام حسن جہاد اور استقامت کی ايک عظيم مثال قائم کرديتے ،مگر پھر بھی
ايسے قيام کا نتيجہ عالم اسالم کے لئے يقينا مفيد نہ رہتا 1حضرت امام حسن کے لئے دوسری صورت اختيار کرنا بھی ممکن
نہ تھا کيونکہ امام معصوم سے بعيد ہے کہ وه ہر چيز سے ہاتھ اٹھا کر ،
قوم کی رہنمائی اور اجتماعی امور ميں دلچسپی لينے کو ترک کرکے عيش و آرام کی زندگی گزاريں کيونکہ يہ بات خدا وند
عالم سے کئے گئے عہد و پيمان کے خالف ہے  1تيسری صورت ہی ايسا راستہ تھا جسے امام حسن اختيار کرسکتے تھے
اور وه يہ کہ وقتی طور پر امير شام کے ساتھ جنگ بندی قبول کرلی جائے تاکہ معاشرے کو انقالب کے لئے آماده کيا
جاسکے اور اگر ہم يہ خيال کريں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو زحمتوں اور تکليفوں سے بچانے کے لئے صلح کا راستہ
اختيار کيا ہے تو يہ بہت بﮍی غلط فہمی ہوگی ،حضرت امام حسن نے عيش و آرام کے لئے صلح نہيں کی تھی بلکہ اس لئے
صلح فرمائی تھی
ُ
کہ نئے سرے سے جہاد شروع کيا جائے البتہ کسی اور مقام پر …اسی دوسرے مقام کا نام کربال ہے يہ الگ بات ہے کہ يہ
جہاد آپ کے بجائے آپ کے بھائی امام حسين نے انجام ديا ،ليکن امام حسين کے ساتھيوں کا کربال ميں يہ جملہ دہرانا کہ”:
اگرہميں 70مرتبہ قتل کرکے دوباره زنده کياجائے تب بھی ہم آپ )امام حسين (کا ساتھ نہ چھوڑيں گے “امام حسن کا صلح
کے بعد لوگوں ميں فکری انقالب پيدا کرنے کے باعث ہی ہوسکا تھا ،کيونکہ امام حسن تا حيات جب بھی امير شام کی طرف
سے صلح نامہ کی کسی شرط بالخصوص يزيد کو وليعہد نہ کرنے کے عہد کو نظر انداز کرتے ہوئے ديکھتے تو فوراً عوام
کے سامنے تقريريں کرکے صلح نامہ کی شرطيں ياد دالتے اور کربال کے قيام کا زمينہ فراہم کرتے ،اسی لئے ہم کہہ
سکتے ہيں کہ ”ساباط“ )عراق ميں وه مقام جہاں امام حسن نے صلح فرمائی تھی (اور ”کربال“ ايک ہی مقصد کے دونام ہيں

مقاالت نوگانوی

اسالمی جہاد معاشرے کی اصالح کا بہترين ذريعہ
دنيا ميں ہر حاکم کی يہی خواہش ہوتی ہے کہ اُس کی رعايا سب سے اچھی ہو اور انسانی و اخالقی اقدار سے دور نہ
ہوجائے ،
جو حاکم صالح نہيں بھی ہوتے وه بھی بظاہر ايسا ہی دکھاوا کرتے ہيں حتی کہ غير مذہبی حکومتيں بھی يہی چاہتی ہيں کہ
ان کی رعايا اور معاشره اخالقی اقدار کو گم نہ کرديں کيونکہ جس معاشرے ميں اخالقی زوال آجاتا ہے وه منتشر ہوکر برباد
ہوجاتا ہے
…شہروں ،بستيوں ،قصبوں اور ديہاتوں ميں امن کميٹياں اور سماج سدھار تنظيميں اور پولس و انتظاميہ کی جانب سے ان
کی حوصلہ افزائی اس کی اہميت کو بيان کرتی ہے
…پوری دنيا کے اصالح معاشره کے لئے يہ اقدامات ايک طرف اور اسالمی جہاد ايک طرف ،اسالمی جہاد سے معاشره
جيسا صاف ستھرا اور پُر امن رہتا ہے ايسا کسی بھی ذريعہ سے نہيں ره سکتا ،يہ اسالمی جہاد ہی ہے جس کی بدولت خود
بخود ہر انسان اپنے آپ پر نگاه رکھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرکے آلودگيوں سے بچنے کے راستے فراہم کرتا ہے ،
اسے ہم جہاد بالنفس کہتے ہيں ،يہ اسالمی جہاد ہی ہے جس کی وجہ سے ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے کہ وه اپنے قلم
کو معاشرے کی اصالح و بھالئی ميں استعمال کرے ،اسے جہاد بالقلم کہا جاتاہے ،يہ اسالمی جہاد ہی ہے جو انسانوں کو يہ
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دعوت ديتا ہے کہ وه اپنی زبان سے برائيوں کو نہ پھيلنے ديں اسے جہاد بااللسان کے نام سے ياد کيا جاتا ہے ،يہ اسالمی
جہاد ہی ہے جو معاشرے پر ہر قسم کے اٹيک کو ڈفينس کے ذريعہ روکنے کی تاکيد کرتا ہے،ڈفينس صرف تلوار يا ديگر
اسلحہ سے ہی نہيں ہوتا بلکہ معاشرے پر چاہے اقتصادی حملہ ہو يا مخرب اخالق فلموں اور سيريلوں کے ذريعہ ثقافتی
يلغار ہو دفاع کرنا ضروری ہے ،
بعض نادان لوگ مخرب اخالق فلميں دکھانے والے سينما گھروں کے مالکوں کو دھمکياں ديتے ہيں ياپھر بم سے اڑاديتے
طريقہ کار اسالمی جہاد کے منافی ہے،اس کے دفاع کا بہترين طريقہ يہ ہے کہ اخالقی قدروں پر مبنی فلموں
ہيں يہ
ٔ
،سيريلوں اور لٹريچر کی معاشرے ميں فراوانی کردی جائے …لوگوں نے جہاد کو بغير سمجھے اسے بدنام کرنا شروع
کرديا ،بدنام کرنے والوں ميں ايسے بھی تھے جو اسالمی جہاد کے فلسفے سے اچھی طرح آشنا تھے مگر معاشرے ميں
اخالقی اصول و ضوابط کو پنپتا ہوا نہيں ديکھ سکتے تھے ل ٰہذا انہوں نے اسالمی جہاد کی مخالفت کرکے اسے دہشت گردی
کا نام دے ديا ،
ايسے يہودی يا عيسائی نظريہ پرداز اگر تنہا خود يہ کام انجام ديتے تو اتنا کامياب نہ ہوتے جتنا مٹھی بھر جاہل مسلمانوں کو
استعمال کرکے ہوئے کيونکہ ان مسلمانوں نے جو بھی غير اخالقی و غير انسانی کام انجام ديئے وه جہاد ہی کے نام پر ديئے
جس سے پوری دنيا ميں جہاد جيسا معاشره ساز فريضہ نفرت ميں تبديل ہوگيا اور ڈر ہے کہ کہيں اس مقدس فريضہ کو جرم
نہ بنا ديا جائے اور پھر اس کے لئے کوئی دفعہ بھی ايجاد کرلی جائے…ڈکشنری ميں جہاد کے معنی کوشش کے ہيں اور يہ
کوشش چاہے کسی بھی کام کے لئے کی جائے جہاد کہالئے گی اور اصطالح ميں معاشرے سے برائيوں کو جﮍ سے ختم
کرنے کی راه ميں کوشش کرنا جہاد کہالتا ہے ،اسی لئے اسالمی روايات ميں جہاد کی درجہ بندی ميں سب سے اوپر جہاد
بالنفس)اپنے نفس سے جہاد کرنا(رکھا گيا ہے يعنی اپنے نفس کو خواہشات کی پيروی اور برائيوں سے روکنا ،
روايات ميں اسے ”جہاد اکبر “کا نام دياگيا ہے يعنی سب سے بﮍا جہاد ،جب ہر انسان اسالمی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے
اپنے نفس کو برائيوں اور خواہشات کی پيروی سے دور رکھنے کے لئے جد و جہد کرے گا تو يہ معاشره جنت نظير بن
جائے گا نہ پولس کی ضرورت ہوگی نہ عدالتوں پر کروڑوں خرچ کرنے پﮍيں گے ،جہاد بالنفس سے خود بخودپورا معاشره
مہذب اور با اخالق ہو کر راحت و سکون کے ساتھ اپنی منزليں طے کرے گا ،اسالمی روايات ميں جہاد باللسان کو دوسرے
درجہ ميں رکھا گيا ہے يعنی برائی کو ديکھ کر انسان خاموش نہ رہے بلکہ برائی کو برا ضرور کہے،اس جہاد کو امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہيں ،زمانہ اتنا دگر گوں ہوگيا ہے کہ برائی کرنے والے کو برائی سے کوئی نہيں روکتا
بلکہ سب اسی کو برا بھال کہتے ہيں جو برے کو برا کہتا ہے ،
ايک طرف تو معاشره علماء پر يہ الزام تراشی کرتا ہے کہ علماء حضرات معاشرے کو سدھارنے کے لئے کوئی قدم نہيں
اٹھاتے دوسری جانب اگر کوئی شخص کسی شخص کی برائی پر نگاه رکھتا ہے اور اسے ٹوکتا ہے تو يہی معاشره کہتا ہے
کہ مياں تمہيں کيا مطلب ؟ جو کر رہاہے کرنے دو ،اس کو اگر برائی پر ٹوکو گے تو معاشرے ميں اس سے انتشار پھيلے گا
،يہ منطق برائی کوسماج ميں پھيالنے کے لئے ايجاد کی گئی ہے اور اسالمی تعليمات کے سو فی صد خالف ہے ،قرآن مجيد
ميں ارشاد ہوتا ہے  ” :ولتکن منکم امة يدعون الی الخير و يامرون بالمعروف و ينھون عن المنکر و اولئک ھم المفلحون“اور
تم ميں سے ايک گروه کو ايسا ہونا چاہئے جو خير کی دعوت دے ،نيکيوں کا حکم دے ،برائيوں سے منع کرے اور يہی لوگ
نجات يافتہ ہيں ،يہ جہاد اسالم کے نظام کا ايسا جزو ہے جو خود بخود معاشرے کی نگرانی کرتا ہے ،
ہر انسان اپنا شرعی فريضہ سمجھتے ہوئے ايک دوسرے کو اس کے اعمال و رفتار سے آگاه کرتا ہے اور يہاں يہ مثل
صادق آتی ہے کہ ” :مومن ،مومن کا آئينہ ہے“اسالم کے عالوه کسی اور مذہب ميں برائيوں کو روکنے اور اچھائيوں کو
پھيالنے کا ايسا طريقہ نہيں پايا جاتا ،يہ شرف تو صرف اسالم ہی کو حاصل ہے کہ وه معاشرے ميں ہر قسم کے فساد کا
مخالف ہے جو اس دنيا ميں ہر صالح حکومت اورحاکم کی تمنا ہوتی ہے،اس کے بعد جہاد بالقلم يعنی معاشرے کو سدھارنے
کے لئے قلم کے ذريعہ کوشش کی جائے ،اس جہاد کے بھی بے حد ثواب ہيں اور اس کا درجہ تلوار کے جہاد سے بﮍا ہے
،قول معصوم ہے کہ ” :عالم کے قلم کی سياہی کا قطره شہيد کے خون سے افضل ہے“ اس روايت ميں واضح طور پر جہاد
بالسيف يعنی تلوار کے جہاد پر قلم کے جہاد کی فضيلت کو بيان کياگيا ہے ،قلم کے ذريعہ کياگيا جہاد سب سے زياده دير پا
ہوتا ہے ،
تقريريں ذہنوں سے محو ہو سکتی ہيں ليکن قلمی کاوشيں کتابوں اور لٹريچر کی شکل ميں زياده عرصہ تک محفوظ رہتی
ہيں،جس سے کئی کئی نسليں استفاده کر سکتی ہيں اسی لئے جہاد بالقلم کی بہت تاکيد ہے… اس کے بعد جہاد مالی ہے يعنی
مال کے ذريعہ معاشرے کی فالح و بہبود کا انتظام کرنا تاکہ معاشرے ميں جرائم کا گراف بﮍھ نہ جائے ،تحقيقات سے يہ
بات ثابت ہوچکی ہے کہ معاشرے ميں جرائم فقر و ناداری کی وجہ سے زياده ہوتے ہيں،ل ٰہذا اس راه ميں صاحب استطاعت
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لوگ اپنا مال راه خدا ميں خرچ کرکے ايسے جرائم کو روک سکتے ہيں ،مال خرچ کرنے سے مراد يہ نہيں ہے کہ تھوڑا
بہت دے کر فقيری کی لت کو پروان چﮍھايا جائے بلکہ نادار شخص کو اس کے پيروں پر کھﮍا کرديا جائے ،ايسا کرنے
سے معاشره خود بخود پر سکون ہوجائے گا،سب سے نچلے طبقے ميں جہاد بالسيف يعنی معاشرے کی اصالح اور اُس پر
ہونے والے حملوں کے دفاع ميں اسلحہ اٹھانا ،
اگر ہم تاريخ يعقوبی ،االمامہ والسياسہ ،وقعہ صفين ،شرح نہج البالغہ ،بحار االنوار ،تاريخ طبری ،مروج الذہب وغيره
تاريخی کتابوں کا مطالعہ کريں تو بزرگان اسالم کے لکھے ہوئے سيکﮍوں خطوط اور کئی گئی تقريريں مل جائيں گی جو اِن
بزرگوں نے معاشرے کے دفاع اور راه خدا ميں تلوار چالنے سے پہلے مد مقابل سے جہاد بالقلم اور جہاد بااللسان کے طور
پر کيں بالخصوص امام حسين نے ميدان کربال ميں تو اس کا بہت زياده اہتمام کيا 10محرم 61ہجری سے پہلے تک آپ برابر
جہاد بااللسان اور جہاد بالقلم فرماتے رہے حتی کہ جب آپ تنہا ره گئے
اُس وقت بھی آپ نے ان جہادوں کو ترک نہ فرمايا اور آخری مرتبہ يزيدی فوج کو مخاطب کرکے فرمايا جس کا مفہوم يہ
آجاو تو ميں اپنے اصحاب اور اوالد کی دردناک شہادت کو بھال سکتا ہوں “امام
ہے کہ ” :ابھی بھی اگر تم راه راست پر ٔ
عالی مقام نے اس وقت تلوار چالئی جب يزيدی فوج نے کسی بھی ہدايت کو قبول کرنے سے انکار کرديا ،
عالم اسالم ميں اس سے اچھی مثال جہاد بالسيف کے نچلے پائيدان ميں ہونے کی نہيں مل سکتی ،اور يہ اجازت بھی اسالم
نے شايد اس لئے دے دی کہ اس کی نظر ميں اصالح معاشره بہت اہم ہے …اسالم دشمن عناصر اس جہاد کو قتل و غارت
گری سے تشبيہ ديتے ہيں جو کہ غلط ہے ،چونکہ اسالم عالم انسانيت کے لئے امن کا پيغام لے کر آيا تھا
ل ٰہذا وه طاقتيں جو معاشرے کے کمزور لوگوں کا خون چوس رہی تھيں اور ان کو سودی قرضوں ميں جکﮍ کر غالم بنا
چکی تھيں اسالم کے اس پيغام سے بوکھال گئيں اور ہر طرح کی مخالفت شروع کردی جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے ،
ل ٰہذا اسالم نے بھی مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دياہے جس کو عقل بھی تسليم کرتی ہے ۔

مقاالت نوگانوی

احکام ٰالہی اور انسانی معاشره
يوں تو تمام مذاہب کے قوانين و اصول سماجی انصاف و بھالئی پر مبنی ہوتے ہيں مگر اسالم نے اس کو بہت زياده اہميت
دی ہے ،اسالم کے قوانين صرف معاشرے کی فالح و بہبود سے تعلق رکھتے ہيں ،ان پر عمل کرنے سے صرف اور
صرف ہمارا فائده ہے ،انسان اگر اپنے آپ کو ان قوانين کا پابند بنالے تو دنيا و آخرت ميں تمام مصيبتوں سے نجات مل جائے
گی اور دنيا امن و آشتی کا گہواره نظر آئے گی ،پھر نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کوئی ستايا جائے گا
…اگر دنيا ميں پائے جانے والے اديان و مذاہب کا مطالعہ کريں تو کم و بيش يہ قانون مل جائيں گے ،
مگروه اس لئے کافی نہيں کيونکہ ان کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے نہ جانے کيا کيا اِن قوانين ميں شامل کرليا ہے
جب کہ اسالم کے قوانين کے ساتھ چھيﮍ چھاڑ نہيں کی گئی ہے ،اگر ہم ٰالہی احکام کا مطالعہ کريں تو يہ عين فطرت انسانی
کے مطابق نظر آئيں گے جن پر عمل کرنے سے حکم تعبدی کی بجا آوری اور معاشرے کو فالح و بہبودنصيب ہوگی ،شہيد
آيت ﷲ محمد باقر الصدر تحرير فرماتے ہيں کہ” :حکم شرعی وه قانون ہے جو خداوند عالم کی جانب سے انسانوں کی
اولی،صفحہ
زندگی کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لئے صادر ہو“)دروس فی علم االصول ،شہيد صدر،جلد ، ١حلقہ ٰ
ٰ
قم(،الہی قوانين کا تعلق اکثر و بيشتر فروع دين سے ہے کيونکہ فروع دين عمل کا نام ہے ،اور قانون عمل پر
 ،۶١مطبوعہ
ہی الگو ہوتا ہے ،فروع دين ميں سب سے پہلے نماز ہے جس کے بے شمار فائدے معاشرے کو پہنچتے ہيں ،قرآن مجيد کے
سوره عنکبوت کی 45ويں آيت ميں اعالن ہورہاہے ” :اِ ﱠن الص ٰ
ﱠلوةَ تَ ْن ٰھی ع َِن ْالفَحْ شَآ ِء َو ْال ُم ْنکَرْ “بے شک نماز بے حيائی اور
ٔ
برے کاموں سے روکتی ہے …اس کے عالوه نماز سے معاشرے کو اور بھی فائدے پہنچتے ہيں ،اگر باجماعت ہو تو
سونے پر سہاگہ ہے کيونکہ جماعت ميں اہل محلہ ايک دوسرے کی احوال پرسی کے عالوه دردو غم کا بھی مداوا کرتے ہيں
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،
اس کے لئے نماز جمعہ بھی بہترين ذريعہ ہے جس سے نہ صرف پورے شہر بلکہ پورے ملک اور دنيا کے حاالت امام
جمعہ کی زبانی معلوم ہوجاتے ہيں ،امام خمينی فرماتے ہيں کہ  :نماز جماعت ميں ايک جگہ لوگوں کا اجتماع يہ اس لئے ہے
تاکہ لوگ اپنی مملکت کے حاالت سے آگاه ہوں اور ان کی مشکالت سے مطلع ہوں اور ان کو دور کريں… )حکومت از
اداره کل فرہنگ و ارشاد اسالمی تہران ،پہال ايڈيشن ١٩٩٣ء( نماز سے معاشرے کو اس
ديدگاه امام خمينی ،صفحہ ،٢۶ناشر
ٔ
کے عالوه بھی فائدے پہنچتے ہيں …چونکہ نمازی کے لئے ضروری ہے کہ باطہارت نماز ادا کرے جو وضو يا غسل کی
صورت ميں ہو ،اس طرح نمازی معنوی پاکيزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت کا بھی عادی ہوجاتا ہے اور ہر وقت صاف
ستھرا رہتا ہے اور ايسا اس لئے ہوتا ہے کيونکہ انسان اگر کسی چيز کی بہت زياده تکرار کرے تو وه اس کا عادی ہوجاتا
ہے ،چونکہ نمازی روزانہ پانچ وقت اس شرط کا پابند ہے کہ وضو يا غسل کا پانی يا نماز پﮍھنے کی جگہ کسی سے چھينی
ہوئی نہ ہويا بغير اجازت نہ ہو اس لئے وه معاشرے ميں دوسروں کے مال پر دست درازی سے بھی دور رہتا ہے
اور اس کی يہ عادت چوری ،ڈکيتی ،مالی بدعنوانی ،غصب ،يتيموں اور کمسن بچوں کے مال ،وقف اور بيت المال کو ہﮍپ
کرنے سے روکتی ہے…معاشرے کی فالح وبہبود ميں روزه بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ،روزه رکھنے سے انسان پرہيز گار
ہوجاتا ہے جس سے معاشرے کی بے چينياں بہت حد تک ختم ہوسکتی ہيں ،قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتاہے ” :يَا اَيﱡھَا الﱠ ِذ ْينَ
)سوره بقره ،آيت  (١٨٣صاحبان ايمان تمہارے اوپر روزے
ب َعلَ ْي ُک ُم ال ﱢ
ب َعلَی الﱠ ِذ ْينَ ِم ْن قَ ْبلِ ُک ْم لَ َعلﱠ ُک ْم تَتﱠقُوْ نَ
صيَا َم َک َما ُکتِ َ
آ َمنُوْ ا ُکتِ َ
ٔ
جاو“جس
اسی طرح لکھ ديئے گئے ہيں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے ،شايد تم اسی طرح متقی بن ٔ
طرح نماز کی صفوں ميں معاشرے کے امير و غريب سب برابر ہوتے ہيں اور کوئی تفريق نہيں رہتی اسی طرح روزه بھی
مساوی طور پر سماج کے ہر طبقے پر واجب ہے تاکہ ہر ايک کو بھوک و پياس کی تکليف کا احساس ہوجائے ،امام جعفر
صادق فرماتے ہيں کہ ” :انما فرض ٰ ّ
ﷲ الصيام ليستوی بہ الغنی والفقير“)من ال يحضره الفقيہ ،جلد  ،٢صفحہ  ،٧٣حديث ،١
شيخ صدوق ،مطبوعہ تہران(
خداوند عالم نے روزه کو اس لئے واجب کيا ہے تاکہ غنی اور فقير برابر ہوجائيں ،نماز کی طرح روزه بھی برائيوں سے
روکتا ہے کيونکہ اہل بيت کے نزديک صرف پيٹ کا روزه روزه نہيں ہے بلکہ تمام اعضاء انسانی کا اپنے کو بُرے کاموں
سے بچانے کا نام روزه ہے ،امام علی فرماتے ہيں ” :الصّيام اجتناب المحارم“)بحار االنوار ،جلد ،٧١صفحہ  ،٢٣٢روايت
 ،١٣باب  ،۶٧مطبوعہ تہران(يعنی حرام کاموں سے دور رہنا ہی روزه ہے ،جس طرح روزه کی حالت ميں کھانے پينے
سے پرہيز ضروری ہے اسی طرح زبان سے کسی کی برائی کرنا ،آنکھ سے نا محرم پر نگاه ڈالنا ،ہاتھ سے چوری کرنا
،پيروں سے چل کر کسی برے کام کے لئے جانا ،کانوں سے کسی کی برائی سننا اور بہت سے ايسے ہی ناجائز امور سے
بھی پرہيز الزم ہے ،اگر انسانی معاشره ايک مہينہ تک ايسے روزوں کے ذريعہ اپنے آپ کو سنوار لے تو اس کی يہ عادت
اسے سال بھر تک برائيوں سے دور رکھے گی ،جس سے ايک بہترين معاشره وجود ميں آسکتا ہے…اسی طرح حج بھی
اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لئے بے شمار فوائد کا حامل ہے اگر ہم صرف ايک ہی فائدے کو مد نظر رکھ ليں
تو ہماری ساری مشکالت ختم ہوسکتی ہيں
اور وه يہ کہ اس عظيم سياسی عبادت کے ذريعہ پوری دنيا کے مسلمانوں کو ايک جگہ مل بيٹھ کر اسالمی دنيا کے مسائل
کو درک کرنے اور ان کے حل کے لئے کوئی راه تالش کرنے کا موقع ملتا ہے جو حج کے عالوه کسی بھی صورت ميں
ممکن نہيں ہے …ان قوانين ميں شامل اسالمی ٹيکس بھی قابل مالحظہ ہيں  :ہر حکومت يا معاشرے کی ترقی کے لئے
ضروری ہے کہ عوام کچھ رقم اکٹھا کرے تاکہ وه انہيں کی آسائش و ضروريات پر خرچ ہوجائے ،يہی ٹيکس اور اس کا
فائده ہے البتہ اس کے بھی دائرے اور حدود معين ہوتے ہيں ،اسی ٹيکس سے سماج کی ايسی ضروريات بھی پوری ہوتی ہيں
جو تنہا انسان اپنے بل پر نہيں کرسکتا ،البتہ اگر ٹيکس سے جمع کی گئی رقم کو رشوتوں اور گھوٹالوں کی نذر نہ
کردياجائے تبھی اس سے سماج کو فائده پہنچتا ہے،اسالم نے جو ٹيکس خمس و ٰ
زکوة ،جرمانے کفارات اور منتيں نذر و عہد
کی شکل ميں رکھی ہيں انہيں ديکھ کر يہ اندازه ہوتا ہے کہ اسالم نے معاشرے کی فالح و بہبود کو کس قدر اہميت دی ہے
… ٰ
تعالی کی اطاعت و خوشنودی کے عالوه
زکوة اسالم کے اقتصادی سسٹم کا ايک ايسا جزء ہے جس کے ادا کرنے سے ﷲ
ٰ
معاشرے کے ايسے افراد کی مالی اعانت ہوتی ہے جو کسی وجہ سے اپنے اور اپنے اہل و عيال کا آزوقہ )راشن پانی (فراہم
کرنے سے قاصر ہوں،
اس بارے ميں شہيد آيت ﷲ محمد باقر الصدر تحرير کرتے ہيں کہ  :يہ صحيح ہے کہ ٰ
زکوة ،نماز روزه کی طرح ايک عبادت
ٰ
معنی يہ نہيں ہيں کہ اس کا اقتصادی تنظيم سے کوئی تعلق نہيں ہے ،زکوة انفرادی عمل ہوتا تو اسے والی ٔ
ہے ليکن اس کے
ٰ
ت زندگی کاذريعہ بنادينا اس بات کی دليل ہے کہ ٰ
زکوة
مملکت سے متعلق نہ کياجاتا ،والی سے متعلق کرکے عمومی ضمان ِ
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تمام دوسری عبادتوں سے الگ اسالمی نظام معيشت کا ايک جزء ہے“)اسالمی اقتصاديات کا جائزه ،صفحہ  ،۴٧شہيد صدر،
ٰ
تہران(زکوة کی طرح خمس بھی معاشرے کو طبقاتی ہونے سے روکنے ميں اہم کردار ادا
ترجمہ عالمہ جوادی  ،مطبوعہ
کرتا ہے ،کيونکہ اسالم کے اقتصادی سسٹم ميں خمس کو بہت اہميت حاصل ہے ،خمس سے قطع نظر حکومت اسالمی کا
ذريعہ ٔ آمدنی فقط ٰ
زکوة بچتا ہے جو خوشحالی اور قحط سے خالی زمانہ ميں ) %2.5ڈھائی فيصد( حاصل ہوتی ہے
،حکومت کے لئے اتنی قليل آمدنی ”اونٹ کے منھ ميں زيره“ کی حيثيت رکھتی ہے جس سے کو ئی تعميری کام انجام پذير
نہيں ہو سکتا اس آمدنی سے نہ مدارس کی تعمير ممکن ہے اور نہ طبی سہولتوں کی فراہمی اور نہ ہی سﮍکوں کی درستگی
و تعمير ممکن ہے چہ جائيکہ وه انفرادی اور شخصی زندگی کی معاشيات کی کفالت کرسکے
اور اسی طرح اسالمی حکومت کے لئے يہ بھی ممکن نہيں ہے کہ وه اپنی بقا اور استحکام کے لئے جارح ممالک سے اپنا
دفاع کرسکيں…جب کہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ آج بﮍی حکومتيں جو ترقی يافتہ کہی جاتی ہيں وه اپنے يہاں استعمال ہونے
والی چيزوں پر ايسا ٹيکس لگاتی ہيں جو تقريبا ً خمس کے برابر يعنی  %20ہوتا ہے اور اس ميں اگر آمدنی کا ٹيکس بھی
جوڑ لياجائے تو وه %20سے زياده ہوجائے گا…اسالمی منتوں )نذر و عہد(کا بھی معاشرے کی بہبود سے براه راست تعلق
ہے ،اسالم نے ايسی منتيں ماننے کا حکم ديا ہے جس سے معاشرے کو فائده پہنچے ،جيسے منت پوری ہونے کے بعد حسب
نيت و وعده يا تو دو رکعت نماز پﮍھنی چاہئے يا روزه رکھنا چاہئے يا کسی حاجت مند کی حاجت روائی کی جائے يا غريب
طالب کی پﮍھائی لکھائی کا خرچ برداشت کياجائے ، ،اسی طرح اسالمی جرمانے معاشرے کی بہبود سے متعلق ہوتے ہيں
مثالً اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماه رمضان کا روزه توڑ دے تو ايک غالم آزاد کرے يا ساٹھ روزے پے درپے رکھے يا
ساٹھ فقيروں کوپيٹ بھر کھانا کھالئے يا ہر فقير کو 750گرام گيہوں يا آٹا يا روٹی دے
…اسی طرح صدقہ جس کی اسالم نے بہت تاکيد کی ہے اور اس کی رقم بھی معين نہيں کی ہے تاکہ ہر چھوٹا بﮍا اس کے
شرط قربت ہے ،يعنی ﷲ کی خوشنودی کے لئے ،صدقے کے بے شمار فائدے
فيوض و برکات سے مستفيض ہوجائے بس
ِ
ہيں ،جو معاشره صدقہ نکالنے کاعادی ہوتا ہے وه قول رسول کی روشنی ميں حادثاتی اموات اور بالئے ناگہانی سے محفوظ
رہتا ہے…موت دو طرح کی ہوتی ہے سببی)حادثاتی (اورطبيعی ،طبيعی موت تو اپنے وقت پر آتی ہے اسے کوئی نہيں
روک سکتا،ليکن حادثاتی موت جو کسی حادثے يا خودکشی وغيره کی وجہ سے واقع ہوتی ہے صدقہ سے ٹل جاتی ہے،مثال
کے طور پر آم کا پھل ايک تو وه ہوتا ہے جو اپنے وقت پر درخت پر پک کر گرجائے دوسرا وه جو الٹھی ڈنڈے يا ڈھيلے
صدقہ واجب جيسے فطره اور ٰ
زکوة
پتھر سے قبل از وقت گراديا جائے …صدقہ کی دو صورتيں ہيں واجب اور مستحب
ٔ
صدقہ مستحب حرام نہيں ہے  ،عقيقہ ،امام ضامن اور مختلف مواقع پر
صدقہ واجب سادات پر حرام ہے ليکن
،غير سادات کا
ٔ
ٔ
نکاال جانے واال صدقہ
،صدقہ مستحب ميں شمار کياجاتا ہے،صدقہ کی رقم اگر جمع کرلی جائے تو اس سے معاشرے کے
ٔ
ان افراد کی امداد بھی ہوجاتی ہے جو کسی بھی وجہ سے معاشرے ميں پيچھے ره گئے ہيں جس سے انہيں کسی کے
سامنے ہاتھ پھيالنے کی ضرورت نہيں پﮍتی اور عزت نفس محفوظ رہتی ہے …عصر حاضر ميں اسالمی احکام کو عملی
طور پر ايران کی اسالمی جمہوريہ ميں پرکھا جا چکا ہے جس کے حيرت انگيز فوائد دنيا کے سامنے ہيں اسی ايرانی
معاشرے ميں صدقے کے رواج سے جو فوائد ہورہے ہيں وه بھی کسی سے پوشيده نہيں ہيں
)کميتہ امدادا مام خمينی( ”امام خمينی امدادکميٹی“کی جانب سے عمومی مقامات
… اس وقت پورے ايران ميں خيراتی تنظيم
ٔ
جيسے گلی کوچوں ،چوراہوں ،بس ٹيکسی اسٹينڈ،ريلوے اسٹيشن،ائير پورٹ،مسافر خانے،ہوٹل، ،پارک ،اسپتال،سکول،کالج،
مدرسے اور يونيورسٹی وغيره ميں اسٹيل کے Boxلگائے گئے ہيں جن پر صدقہ کی فضيلت ميں ايک حديث مع ترجمہ بہت
ہی خوبصورت جلی الفاظ ميں ابھری ہوئی تحرير ميں درج ہوتی ہے ،اِن ميں روزانہ الکھوں تومان صدقے کے اکٹھا ہوتے
ہيں جو جمع ہوکر کروڑوں تومان ماہانہ ہوجاتے ہيں جن کو مذکوره تنظيم معاشرے کے ضرورت مندوں
بيواوں،بے سہارا اور بيکسوں کی مدد کے عالوه ايران ميں زلزلہ ،سيالب اور آگ لگنے جيسے حادثات سے متاثره
،يتيموںٔ ،
افراد کی امداد بھی اسی بيسہ سے کرتی ہے اور اس طرح ايران ايسے مواقع پر امريکہ و برطانيہ جيسے مغرور و متکبر
ملکوں کے سامنے ہاتھ پھيالنے کو مجبور نہيں ہوتا
اور نہ ہی عالمی بينک کے سودی جال ميں پھنس کر اپنی قومی آزادی کا سودا کرنا پﮍتا ہے،صدقہ جيسے سنت حکم کو
معاشرے ميں رائج کرکے جب اتنی عزت ،استقالل اور منفعت حاصل ہوتی ہے اور دنيا ميں فخر سے سر اونچا رہتا ہے تو
اگر کوئی معاشره تمام احکام کا پابند ہوجائے تو اس کو کتنی بھالئی ،خير و برکت اور عزت نصيب ہوگی،ايران کی عزت و
قدرت کا راز انہی ٰالہی احکام کو معاشرے ميں عملی طور پر رائج کرنے ميں پوشيده ہے جس سے آج استعمار کے وه
سارے پروپيگنڈے اور دعوے کھوکھلے ثابت ہوگئے جن کی رو سے يہ لوگ اسالم کو صرف چند مذہبی رسومات کا دين
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کہتے ہيں…ہماری جتنی بھی پريشانياں ہيں وه ٰالہی احکام سے دور ہوجانے کے باعث ہيں ،ہمارے سماج ميں رسومات کو
زياده اہميت دی جاتی ہے جب کہ رسميں انسان ے لئے کاميابی کی ضمانت نہيں ہيں ،رسموں پر ہم اتنی سختی سے عمل
کرتے ہيں کہ غير مسلم معترضين اسالم پر اعتراض کرتے ہيں جب کہ ان کے اشکاالت اسالم پر نہيں بلکہ مسلمانوں کی
رسموں پر وارد ہوتے ہيں  ،افسوس ! کہ ہندوستان يا ديگر ممالک ميں ہم اسالم کا صحيح تعارف پيش نہ کرسکے جس سے
لوگ اسالم کے قريب نہيں آتے ،بعض افراد عيسائيوں کے اُن کاموں سے متاثر ہوکر جو معاشرے کی بہبود کے لئے کئے
جاتے ہيں عيسايئت کے گرويده ہوجاتے ہيں
اور وه اسالم جو سماجی انصاف و فالح و بہبود کی خاطر ہی ظہور ميں آيا ہو لوگ اس سے نفرت کريں ؟! يہ صرف ہماری
وجہ سے ہے ،ہم نے اسالم کو صحيح ڈھنگ سے پيش ہی نہيں کيا … بيکسوں ،مريضوں ،يتيموں وغيره کی جس خدمت
کے لئے ہندوستان ميں مدرٹريسا مشہور ہے ،اس کا حکم اسالم نے ديا ہے ،مدر ٹريسا نے اس پر عمل کيا تو اسی کو عزت
و شہرت مل گئی ،صرف ايک مدرٹريسا ہی پر ہی کيا منحصر ہے پوری عيسائی مشينری کی کاميابی کا راز اسی ميں
پوشيده ہے …اب تو سمجھ لينا چاہئے کہ اسالم عمل چاہتا ہے صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہيں ہونے واال ،ايک عام
مسلمان سے اگر کوئی رسم چھوٹ جائے تو وه يہ سمجھتا ہے کہ اُس کا اسالم خطرے ميں پﮍگيا،جب کہ اسالم !احکام ٰالہی
پر عمل نہ کرنے اور معاشرے سے ال تعلق رہنے سے خطرے ميں پﮍتا ہے… جب بھی احکام ٰالہی پر عمل کی بات آتی
ہے تو عام مسلمان اپنے کو بری الذمہ قرار دے کر احکام ٰالہی پر عمل صرف علماء کا حق تصور کرتے ہيں اور غير مسلم
يہ سمجھتے ہيں کہ ٰالہی احکام صرف مسلمانوں سے مخصوص ہيں جب کہ يہ احکام نہ علماء سے مخصوص ہيں اور نہ
مسلمانوں سے بلکہ خدا وند عالم کے يہ احکام پورے انسانی معاشرے سے تعلق رکھتے ہيں
…دنيا ميں جتنی بھی کمپنياں ہيں وه اپنی مشينری کے ساتھ گائڈ بک بھی ديتی ہيں جس ميں مشين کا طريقہ استعمال اور
حفاظت کے قاعدے درج ہوتے ہيں جو سبھی کے لئے ہوتے ہيں اب جو بھی ان قوانين پر عمل کرلے گا اس کی مشين اتنی
ہی زياده دنوں تک چل سکے گی اور اس کی مرمت ميں روپيہ پيسہ بھی خرچ نہيں ہوگا ،اسی طرح خدا وند عالم نے تمام
انسانوں کو پيدا کيا ہے ل ٰہذا وہی جانتا ہے کہ انسان کے لئے کيا مضر ہے اور کيا مفيد ،جو چيز بھی انسان کے لئے مضر يا
مفيد ہے وه سب خدا وند عالم نے قرآن کے ذريعہ انسانوں تک پہنچادی ہے ،قرآن مجيد ميں بہت ساری آيتوں کی ابتدأ ” :يَا اَ
اسوره انسان اس پر شاہد ہے
اال ْن َسان“سے ہونا اور پورا
يﱡھَا ْ ِ
ٔ
… کيا سود خوری کے نظام سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے ؟کيا شراب خواری سے صرف مسلمانوں کی صحت
اور گھر برباد ہوتے ہيں ؟ کيا رشوت کے لين دين سے صرف اسالمی معاشره تباه ہوتا ہے ؟ کيا جھوٹی گواہی سے صرف
مسلمانوں کو انصاف نہيں ملتا؟ نہيں !بلکہ پورا انسانی معاشره مذکوره رذائل سے تباہی کی کگار پر پہنچ جاتا ہے ،تو پھر
خدا کے ان احکامات کو جس ميں پوری انسانيت کی بھالئی ہے کسی ايک گروه يا فرقے سے مخصوص و منحصر کيوں کيا
جاتا ہے ؟ دنياميں جو بھی معاشره ٰالہی احکام پر عمل کرے گا وه مصيبتوں اور پريشانيوں سے نجات پائے گا ،ل ٰہذا تمام
انسانوں بالخصوص مسلمانوں کو ان پر عمل کرنا چاہئے ،مسلمان اگر صرف زبانی مسلمان رہيں گے تو انہيں سماج ميں
کوئی امتياز نہيں ملے گا بالکل اسی طرح جيسے زبان سے حلوه کہنے سے منھ ميٹھا نہيں ہوتا ۔

مقاالت نوگانوی

تين ہجری کا ہندی مسلمان… رتن َسين
تاريخ نويسوں نے ہندوستان ميں اسالم کی آمد حجاج بن يوسف کے نو عمر کمانڈر محمد بن قاسم سے منسوب کی ہے
اور يہ ايسی ذہنيت کا نتيجہ ہے جو اسالم کو تلوار کے زور پر پھلتا پھولتا مانتی ہے ،يہاں بھی يہی ظاہر کياگيا ہے کہ محمد
بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کيا جس کے نتيجے ميں ہندوستان ميں اسالم کی داغ بيل پﮍ گئی ،ليکن تحقيقات سے ثابت ہوتا
ہے
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معجزه شق القمر سے ہندوستان ضياء اسالم سے منور ہوگياتھا ،کتاب ”بيان الحق و صدق
کہ حضور سرکار رسالت مآب کے
ٔ
المطلق“ مطبوعہ تہران 1322ھ ميں فخر االسالم لکھتے ہيں کہ حافظ مرّی نے ابن تيميہ سے نقل کيا ہے کہ بعض مسافروں
نے بتايا کہ ہم نے ہندوستان ميں ايسے آثار ديکھے جو معجزه ٔ شق القمر سے متعلق تھے …
ً
جن ميں سے ايک درگاه ضلع جے پی نگر کی تحصيل دھنوره ميں نوگانواں سادات سے تقريبا 16کلوميٹر کے فاصلے پر
دريائے گنگا کے کنارے موجود ہے جس ميں کنور سين اور ان کے وزير حاجی رتن سين دفن ہيں اور تحصيل دھنوره کے
مال خانے ميں اس کا اندراج درگاه شق القمر کے نام سے ہے ،اس درگاه کی 300بيگھا زمين ہے جس کا بيشتر حصہ خورد
برد ہوچکا ہے ،اور اس درگاه پر ہولی کے بعد آنے والی جمعرات کو عرس و ميال بھی لگتاہے …
راجاوں نے چاند کو دو حصوں ميں ديکھا تو انہيں
13شعبان قبل ہجرت پورن ماشی کے موقع پر ہندوستان ميں جب راجا مہا
ٔ
بﮍی حيرت ہوئی ،نجوميوں سے دريافت کرنے پر معلوم ہوا کہ عربستان سے محمد نام کے پيغمبر نے يہ معجزه دکھايا ہے
،راجاوں نے اپنے نمائندے تصديق کے لئے عربستان روانہ کئے جن ميں شمالی ہندوستان کی چھوٹی سی رياست کھابﮍی
ٔ
کے راجا کنور سين نے بھی اپنے وزير رتن سين کو مدينہ ٔ منوره کے لئے روانہ کيا…کھابﮍی رياست موجوده اترپرديش
کے ضلع جے پی نگر و بجنور کے دريائے گنگا سے متصل عالقوں پر محيط تھی ،اس رياست ميں پراکرت زبان بولی
جاتی تھی…رتن سين کے مدينہ جانے اور مع ساتھيوں کے ايمان النے پر تو سب متفق ہيں مگر
ان سے متعلق جو داستانيں سنائی جاتی ہيں اُن سے علماء نے اختالف کيا ہے ،شمس الدين بن محمد جزری کہتے ہيں کہ ميں
نے عبد الوہاب بن اسماعيل صوفی سے سنا کہ جب ہم 675ہجری ميں وار ِد شيراز ہوئے تو ہماری مالقات شيخ معمر محمود
معجزه شق القمر ديکھا تھا اور يہی معجزه ان کی
بن رتن سين سے ہوئی انہوں نے ہميں بتايا کہ ميرے بابا رتن سين نے
ٔ
ہندوستان سے عرب ہجرت کا سبب بنااور جب رتن سين مدينہ پہنچے تو مسلمان )جنگ احزاب کے لئے( خندق کھود رہے
تھے) ،رتن سين(نے رسول ﷲ کی صحبت اختيار کی …
)تذکرة الموضوعات ،مولف محمد طاہر بن علی ہندی ،متوفی 986ھ ناشر امين ،قج ،بيروت ،لبنان(رتن سين کے بارے ميں
عرب و عجم محققين و علماء نے 600سال سے زائد طوالنی عمر بيان کی ہے جس کا مآخذ سنے سنائے قصے ہيں”دائرة
المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب“کی آٹھويں جلد مطبوعہ لبنان ميں ر،ت،ن کے ذيل ميں رتن کا تذکره کرتے ہوئے معلم
بطرس بستانی نے لکھا ہے کہ  :رتن ہندی نے دوبار رسول ﷲ کی زيارت کی
اور آپ نے انہيں طوالنی عمر کی دعا دی جس سے اِن کی عمر 600سال سے زائد ہوئی ،عالمہ ابن حجر مکی نے االصابہ
فی معرفة الصحابہ ميں اور عالمہ ذہبی نے ميزان االعتدال اور لسان العرب ميں رتن سين کی طوالنی عمر کے قصے کو
فرضی قرار دياہے ،ہندوستان ميں جو دستاويز رتن سين اور ان کے راجا کنور سين سے متعلق موجود ہيں ان سے رتن سين
کی عمر 600سال ثابت نہيں ہے ،بلکہ سن 3ہجری ميں رتن سين مشرف بہ اسالم ہوئے 3،ہجری سے 7ہجری تک مدينہ ميں
قيام کيا
اور 11ہجری ميں وفات پائی،ل ٰہذا رتن سين کی 600سال عمر واال قصہ بے بنياد ہے ،ماسٹر سيداختر عباس نوگانوی رٹائرڈ
پرنسپل گورنمنٹ کالج امروہہ کی تحقيق کے مطابق رتن سين سے متعلق معلومات کنور سين کی قبر پر لگے کالے قيمتی
ارتضی حسين امروہوی مقيم
موسی( سے ريلوے پولس انسپکٹر سيد صادق حسين ،نانوتہ ،سہارنپور اور مولوی
پتھر )سنگ
ٰ
ٰ
رياست رامپور کو 1931ء ميں حاصل ہوئی تھيں جس کا پتہ سيد صادق حسين نانوتوی کو سيد احمد حسين رضوی حسن
پوری نے دياتھا ،
ارتضی حسين صاحبان نے اس پتھر کی عبارت پﮍھنے اور ترجمہ کرنے کے لئے مرادآباد
انسپکٹر صادق حسين اور مولوی
ٰ
کے محلہ کسرول سے پنڈت برہما نند کو تالش کيا جن کی عمر اُس وقت 95سال تھی ،پنڈت برہما نند نے اس پتھر کو ديکھ
کر بتايا کہ يہ پراکرت زبان ميں ہے ،بہر حال پنڈت برہما نند ترجمہ کرتے رہے اور يہ لوگ لکھتے رہے ،
اس کی اجرت پنڈت برہمانند نے اُس وقت )1931ميں( 300روپيہ لی تھی،راجا کنور سين کی قبر کے اس پتھر پر يہ عبارت
حاجی رتن سين نے 25ذی قعده8ہجری کو راجا کے دفن کے بعد کنده کرائی تھی،رتن سين نے اس پتھر پر ديگر اہم باتوں
کے عالوه يہ بھی لکھ تھا کہ ميں نے 3سال خدمت رسول ﷲ ميں ره کر بھوج پتر پر حاالت تحرير کئے ہيں جو کتاب کی
شکل ميں مجاور کے پاس ہيں اور اس کو ہدايت کردی ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے ،
جب صادق حسين کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجاور شيخ عبدالرزاق سے کہا کہ اگر آپ واقعی اس درگاه کے مجاور
ہيں تو ضرور آپ کے پاس بھوج پتر پر لکھی کتاب ہوگی ورنہ اصل مجاور کوئی اور ہے اس بات کو سن کر شيخ
عبدالرزاق گھر ميں گئے اور ٹين کے ڈبے ميں بند مطلوبہ بھوج پتر پر لکھی ہوئی کتاب نکال کر الئے اور دور سے صادق
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حسين کو دکھادی ،صادق حسين نے کہا کہ يہ کتاب امانت کے طور پر ترجمہ کے لئے دے دو ،
اس پر مجاور شيخ عبدالرزاق نے کہا کہ ميں اسے چھونے بھی نہيں دوں گا ،اس کے بعد 1975ميں صدر العلماء موالنا سيد
سلمان حيدر صاحب نوگانوی نجفی ،موالنا روشن علی صاحب سلطان پوری نجفی ،موالنا مشکور حسين صاحب نوگانوی اور
موالنا نعيم عباس صاحب نوگانوی وغيره بھی درگاه پہنچے اور مجاور سے کتاب کاترجمہ کرانے کی خواہش ظاہر کی ليکن
اس نے ايک نہ سنی ،
اگر مجاور با شعور مسلمان ہوتا تو از خود کوشش کرکے اس کتاب کا دنيا کی تمام زنده زبانوں ميں ترجمہ کراکے شائع
کراديتا جس سے تاريخ نويسوں کو بہت مدد ملتی اور اثبات حق کے لئے يہ کتاب بہترين دستاويز شمار ہوتی ،مجاور اور اس
کے گھروالوں نے نہ يہ کہ کتاب ترجمہ کے لئے نہ دی بلکہ پتھر کی عبارت کا ترجمہ سن کر راتوں رات قبر سے اکھاڑ
کر پتھر بھی غائب کراديا،جب بے شعور مسلمانوں کی يہ حالت ہے تو ہم حکومت کے محکمہ ٔ آثار قديمہ سے کياشکايت
کريں ،اگر آثار قديمہ نے اس اہم دستاويز کو ضائع ہونے سے بچاليا ہوتا تو آج محققين کو اس ميں شک نہ ہوتا کہ ہندوستان
نور اسالم سے حضرت محمد مصطفی کی حيات طيبہ ہی ميں منور ہو گياتھا ،مجاوروں نے وه تمام پتھر بھی ہٹواديئے جن
ِ
ت مال ميں
پر تاريخيں کنده تھيں ،رتن سين کی قبر کا پتھر بھی غائب کراديا ،مگر ان کتبوں اور پتھروں کی نقول کاغذا ِ
دھنوره تحصيل ميں موجود ہيں ،راجہ کنور سين کی قبر پر لگے پتھر کی عبارت کے ترجمے سے چند تاريخی حقائق اور
واضح ہوجاتے ہيں ،
پتھر پر معجزه ٔ شق القمر کی تاريخ 13شعبان قبل ہجرت پورن ماشی کے موقع پر لکھی ہے ،آيت ﷲ مکارم شيرازی تفسير
نمونہ کی جلد 23مطبوعہ قم ميں صفحہ 18پر
سوره قمر کی پہلی آيت کے ذيل ميں لکھتے ہيں کہ بعض روايات سے استفاده
ٔ
ہوتاہے کہ يہ معجزه ہجرت کے نزديک مکی زندگی کے آخری ايام ميں رونما ہوا تھااور حضور نے يہ معجزه اُن حقيقت
کے متالشی افراد کے کہنے پر انجام ديا تھا جو مدينہ سے خدمت پيغمبر ميں مکہ آئے تھے اور عقبہ ميں انہوں نے حضور
کی بيعت کی تھی ،اس روايت کو عالمہ مجلسی نے بحاراالنوار کی جلد 17کے صفحہ 35پر درج کيا ہے ،لی بعض علماء
معجزه شق القمر کو ہجرت سے 8سال قبل بيان کيا ہے جس کو حضور نے ابو جہل و ابو لہب کے کہنے پر انجام ديا،
نے
ٔ
بہر حال رتن سين کا تعلق اُسی معجزے سے ہے جو حضور نے مکی زندگی کے آخری ايام ميں انجام ديا ،رتن سين کے
مدينہ منوره پہنچنے کی تاريخ 5رمضان 3ہجری اور کھابﮍی واپس آنے کی تاريخ 12صفر8ہجری درج ہے اور رتن سين
کی قبر پر لگے پتھر پر رتن سين کی تاريخ وفات 11ہجری درج ہے
رتن سين نے راجا کی قبر کے پتھر پر يہ بھی لکھوايا تھا کہ مدينہ پہنچنے پر رتن سين اور ان کے ساتھيوں کو حضرت
علی کے يہاں مہمان رکھاگيا اور بہت شاندار ضيافت کی گئی …رتن سين کے مدينہ پہنچنے کے 10روز بعد 15رمضان
3ہجری کو رسول خدا کے پہلے نواسے حضرت امام حسن کی والدت ہوئی ،رتن سين نے امام حسن کو سچے موتيوں کی
ماال پہنائی جو رنگ تبديل کرکے سبز ہوگئی اس پر رتن سين کو بﮍی حيرت ہوئی اور رسول خدا سے اس کا سبب دريافت
کيا تو آپ نے فرمايا يہ ميرا فرزند زہر دغا سے شہيد کياجائے گا )جس سے بدن سبز ہوجائے گا(سن 4ہجری ميں رسول
اسالم کے دوسرے نواسے حضرت امام حسين کی والدت 3شعبان المعظم کو ہوئی ،اس بچے کو ديکھ کر رتن سين بہت
خوش ہوئے اور ان کے گلے ميں بھی سفيد سچے موتيوں کی ماال پہنائی ،رتن سين کے ديکھتے ہی ديکھتے اس ماال کے
موتی سرخ ہوگئے ،رسول ﷲ نے اس کا سبب يہ فرمايا کہ کربال کے ميدان ميں يہ ميرا فرزند تين دن کا بھوکا پياسا مع
عزيز و اقربا شہيد کياجائے گا ،يہ فرماکر رسول ﷲ بے ساختہ رونے لگے
…رتن سين نے رسول ﷲ سے 300حديثيں بھی روايت کی ہيں جن ميں چند حديثوں کو االصابہ فی معرفة صحابہ ميں ابن
حجر مکی نے ،لسان العرب و ميزان االعتدال ميں ذہبی نے رتن سين کی موضوعہ حديثوں کے طور پر بعنوان مثال نقل کيا
ہے ،حديثيں يہ ہيں= :رتن سين کہتے ہيں کہ ہم خزاں کے موسم ميں رسول ﷲ کے ساتھ ايک درخت کے نيچے تھے اور ہوا
چل رہی تھی جس سے پتے گر رہے تھے يہاں تک کہ اس درخت پر ايک بھی پتہ باقی نہ بچا تو رسول ﷲ نے فرمايا کہ
جب مومن فرض نماز کو جماعت سے پﮍھتا ہے تو اس سے گناه اسی طرح ختم ہوجاتے ہيں جيسے اس درخت سے
پتے=رتن سين کہتے ہيں کہ رسول ﷲ نے فرمايا کہ جس نے کسی مالدار کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کی
اور محتاج کی بے عزتی اس کی ناداری کی وجہ سے کی تو اس پر ہميشہ ﷲ کی لعنت ہوگی مگر يہ کہ توبہ کرلے=رتن
سين کہتے ہيں کہ رسول ﷲ نے فرماياکہ:جو شخص آل محمد کی دشمنی پر مرے گا وه کافر کی موت مرے گا=رتن سين
کہتے ہيں کہ رسول ﷲ نے فرمايا کہ عالم کے لباس پر اس کی دوات کی سياہی کا نقطہ ﷲ کو شہيد کے پسينہ کے سو
قطروں سے زياده پسند ہے =رتن سين کہتے ہيں کہ رسول ﷲ نے فرمايا کہ جو روز عاشورا امام حسين پر گريہ کرے گا وه
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قيامت کے روز اولو العزم پيغمبروں کے ساتھ محشور ہوگا=رتن سين کہتے ہيں کہ رسول ﷲ نے فرمايا کہ روز عاشور کا
ٰ
گريہ قيامت ميں نور تام )کا باعث (ہوگا․=رتن سين کہتے ہيں کہ رسول ﷲ نے فرمايا جس نے تارک
الصلوة کی ايک لقمہ
سے مدد کی گو يا اس نے تمام انبياء کے قتل ميں مدد کی  ،اگر ہم رتن سين کو سچا مان ليں تو پھر رتن سين محدث ،صحابی
ٔ رسول ،محب اہل بيت اور ہندوستان کے اولين مسلمان شمار ہوں گے ،
اور اگرعلمائے رجال ابن حجر اور عالمہ ذہبی کے مطابق رتن سين کو ثقہ نہ مانيں تو صحابی ٔ رسول  ،محب اہل بيت اور
ہندوستان کے اولين مسلمان تو تھے ہی حاالنکہ مذکوره حديثيں بھی کسی نہ کسی راوی کے ذريعہ ہم تک پہنچ چکی ہيں
معجزه شق القمر کے بعد
…رتن سين کے عالوه موجوده مدھيہ پرديش کے مالوه ميں رياست دھار کے راجہ بھوج بھی
ٔ
ايمان لے آئے تھے اور انہوں نے اپنے عہد ميں تين مسجديں ايسی بنوائيں جو آج تک صحيح حالت ميں ہيں ،ايک مسجد
دھار ميں ہے دوسری بھوجپور ميں اور تيسری مانڈوه ميں ہے جنہيں ديکھ کر ايسا لگتا ہے کہ ہندوستان ميں اسالم کی آمد
معجزه شق القمر کی برکت سے ہوئی تھی،
محمد بن قاسم کے حملے سے نہيں بلکہ رسول اسالم کے
ٔ
اس کے عالوه ايک اور ہندوستانی راجا کا تذکره کرتے ہوئے عالمہ مجلسی نے اپنی 110جلدی کتاب کی 51ويں جلد ميں
يحی بن منصور نے کہا کہ ہم نے ”صوح“ شہر ميں ہندوستانی راجا کو ديکھا جس کا نام
باب 19صفحہ 253پر لکھاہے کہ ٰ
سرباتک )کسی ہندی نام کا بگﮍا ہوا عربی لفظ(تھا اور وه مسلمان تھا ،وه راجا کہتاتھا کہ رسول اﷲ کے دس صحابہ حذيفہ
موسی اشعری ،صہيب رومی اور سفينہ وغيره نے مجھے اسالم کی دعوت دی
بن يمان ،عمرو بن العاص ،اسامہ بن زيد ،ابو
ٰ
اور ميں نے اسالم قبول کرليا اور نبی کی کتاب) نبی کا خط يا قرآن (کو قبول کرليا…محققين کو چاہئے کہ وه اس موضوع
پر سنجيدگی سے تحقيق کريں ،بے شمار سنديں موجود ہيں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان ميں اسالم اپنے انقالب کے
ابتدائی ايام ہی ميں وارد ہوگياتھا
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