فہرست
يش لفظ
باب  : 1ذبح اسماعيل عليہ السالم
• بارگاه خداوندی سے سيدنا اسماعيل عليہ السالم کی قربانی کا حکم
• پيکر تسليم و رض
• حيات اسماعيل عليہ السالم کو تحفظ کيوں ديا گيا؟
• تعمير کعبہ سے کائنات کی امامت تک
• پھترکی عظمت
• دعائے خليل کی قبوليت
•ذبح عظيم کا مفہوم
• ذبح اسماعيل اور شہادت امام حسين عليہ السالم کا باہمی تعلق
• ذبح عظيم کے لئے نواسہ رسول کا انتخاب کيوں؟
• اگر حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا کوئی جوان بيٹا ہوتا؟
• حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان کی بچپن ميں وفات کی حکمت
باب  : 2فيض نبوت و واليت کی بقاء کا الوہی نظام
• حضرت علی اور حضرت سيده فاطمہ عليہا السالم کی شادی کا آسمانی فيصلہ
فصل اول  :فضائل موالئے کائنات رضی ﷲ عنہ
• حضرت علی کی صلب سے نبی کی ذريت
• حضرت علی رضی ﷲ عنہ کے قائم مقام
• منافق کی نشانی
• علی مجھ سے اور ميں علی سے ہوں
• علی شہر علم و حکمت کا دروازه
• علی کا ذکر عبادت ہے
• چہره علی کو ديکھنا بھی عبادت
• حضرت علی موالئے کائنات
• اصحاب بدر کی گواہی
• بغض علی بغض خد
• دونوں جہانوں کے سيد
• غوثيت سے قطبيت تک وسيلہ جليلہ
•جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی
• اطاعت علی اطاعت خدا کی ضمانت
• قرآن اورعلی
• قرابت داران رسول ہاشمی
• رسول اور علی ايک ہی درخت ہے
• فرشتوں کی نصرت
• جالل نبوی کے وقت گفتگو کا پار
• علی کی خاطر سورج کا پلٹن
• علی کی قوت فيصلہ دعائے رسول کا ثمر
• جنت علی کا منتظر
• جنت ميں داخل ہونے واال ہر اول دستہ
• متبعين کے ہمراه مومن کوثر پر خوشنما چہروں کے ساتھ حاضری
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• محبت علی ميں افراط و تفريط کرنے والے گمراه
فصل دوم  :مناقب فاطمۃ الزاہراه رضی ﷲ عنہ
• رسول کو محبو ب ترين ہستی
• شيعہ سنی فسادات کی حقيقت
• خاتون جنت
• رضا فاطمہ کی رضائے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے
• حشر ميں فاطمہ بنت رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی آمد
• ناراضی فاطمہ ناراضی خد
• حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات ميں افضل ترين
• بيٹی! ميرے ماں باپ تجھ پر قربان
• غالم بے نوا کا سالم
باب  : 3ذبح عظيم کی تکميل
فصل اول  :مناقب حضرت سيدنا امام حسين رضی ﷲ عنہ
• حسنين رضی ﷲ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار
• حسنين کی محبت محبت رسول ہے
• باری تعالی حسنين کريمين سے تو بھی محبت کر
• دوش پيمبر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر سواری
• حالت نماز ميں پشت اقدس کے سوار
• جن کے لئے سجده طويل کر ديا گی
• حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مشابہت
• حسين کی محبت ﷲ کی محبت
• عالم بيداری ميں شہادت حسين عليہ السالم کی خبر
• ام سلمہ رضی ﷲ عنھا کی روايت
• عائشہ کی روايت
• حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس ميں آنسو
•  61ہجری کے اختتام کی نشاندہی
• ابوہريره کی دع
• مقتل حسين رضی ﷲ عنہ
• جس دن يہ مٹی سرخ ہو جائے گی
فصل دوم  :خاندان رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے لہو سے تحرير ہونے والی
• داستان حريت و ايثار
•  10محرم کو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا اضطراب
• شب عاشور ،عبادت کی رات
• حسين کے اصحاب و فادار
• يوم عاشور
• حرکی توبہ
• انفرادی جنگ کا آغاز
• خاندان رسول کی جانثاری
• علی اکبر کے بعد قاسم بھی شہيد ہوگئے
• معصوم علی اصغر کی شہادت
• غيرت حسين کی منافی روايت کا تجزيہ
• مقتل حسين اصل ميں مرگ يزيد ہے
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• ذبح عظيم
• شہادت حسين پر آسمان کا نوحہ
• شام غريباں
• عيسائی راہب کا اظہار عقيدت
• ايک قاتل کی بيوی کی گواہی
• دربار يزيد ميں
• ابن زياد کا انجام
شعور کربال سے پيغام کربال تک

خطبات  :ڈاکٹر محمد طاہرالقادری
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ترتيب و تحقيق  :رياض حسين چودھری ،محمد تاج الدين کاالمی
نظرثانی  :عالمہ علی اکبر قادری االزہری
ِ
زير اِہتمام  :فريد ملت )رح( ريسرچ اِنسٹيٹيوٹ
www.research.com.pk
کمپوزنگ  :محمد يامين )منہاجين( ،حامد سميع
مطبع  :منہا ُج القرآن پرنٹرز ،الہور
نگران طباعت  :محمد جاويد کھٹانہ )منہاجين(
ِ
اِشاعت اول تا چہارم  :مارچ 2003ء )(9,200
اِشاعت پنجم  :جنوری 2004ء )(1,100
قيمت  110 :روپے
نئی قيمت  80 :روپے
منہا ُج القرآن پبليکيشنز
365۔ ايم ،ماڈل ٹاؤن الہور ،فون140-140-111 42 92+ ،5168514 :
يوسف مارکيٹ ،غزنی سٹريٹ ،اردو بازار ،الہور ،فون7237695 :
www.minhaj.org ‐ sales@minhaj.org
________________________________________
ص ﱢل َو َسلﱢ ْم دَآئِ ًما اَبَدًا
َموْ َالي َ
ق ُکلﱢ ِھم
ع َٰلي َح ِب ْي ِب َ
ک َخي ِْر ْالخ َْل ِ
ُم َح ﱠم ٌد َسيﱢ ُد الْ ◌َ َکوْ نَي ِْن َو الثﱠقَلَي ِْن
ب ﱠو ِم ْن َع َجم
َو ْالفَ ِر ْيقَي ِْن ِم ْن عُرْ ٍ
ٰ
ٰ
ارکْ َو َسلﱢ ْم(
) َ
صلﱠي اﷲُ تَ َعالي َعلَ ْي ِه َو عَلي آلِه َو اَصْ َحا ِبه َو بَ ِ
يش لفظ
تمام تر اختيارات کو اپنی ذات ميں مرتکز کر کے خدا بننے کا جنون تاريخ انسانی کے ہر دور اور ہر عہد ميں مسند
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اقتدار پر براجمان مطلق العنان بادشاہوں کے ذہنوں ميں فتور برپا کرتا رہا ہے۔ انسانی کھوپﮍيوں کے مينار تعمير کر
کے اپنی انا کو تسکين دينے کے اس شيطانی عمل نے اس کرهء ارضی پر شاداب موسموں کی چاندنی بکھرنے کی
بجائے تاريخ کے اوراق پر جبر و استبداد کی ان گنت داستانيں رقم کی ہيں۔ يہ جنون آج کی نام نہاد مہذب اور جمہوری
دنيا ميں ظلم ،بربريت ،درندگی اور وحشت کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے نہ صرف زنده ہے بلکہ پوری قوت اور شدت
کے ساتھ متحرک بھی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اپنی تمام تر روشن خيالی ،سائنسی اور فنی ارتقاء کے باوجود انسانی
معاشرے حيوانی معاشروں کے قريب تر ہو رہے ہيں ،جنگل کا قانون آج بھی کسی نہ کسی صورت ميں اوالد آدم پر
مسلط ہے ،فرق صرف اتنا ہے کہ اب يہ کار مذمت ،خوشنما اور دلفريب عنوانات کے تحت جاری ہے۔ اب توسيع
پسندی کے پيمانے بدل گئے ہيں ،اب جسمانی غالمی کی جگہ سياسی اور معاشی غالمی کے نئے نئے انداز متعارف ہو
رہے ہيں۔ رياستی دہشت گردی نے ہر چيز کو اپنی لپيٹ ميں لے رکھا ہے ،آتش نمرود سے ميدان کربال ميں خاندان
رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے خيموں کو آگ لگائے جانے تک رياستی دہشت گردی کی ان گنت مثاليں بکھری
ہوئی ہيں ،رياستی دہشت گردی جسے عموما ً قانونی اور آئينی تحفظ بھی فراہم کيا جاتا ہے ہمارے پورے عہد کی پہچان
بن گئی ہے ،کہنے کو تو نسلی تعصبات کا خاتمہ ہوچکا ہے ليکن مغرب سميت امريکہ جيسے نام نہاد مہذب اور
جمہوری معاشروں ميں گورے اور کالے کے خون ميں عمالً آج بھی تميز روا رکھی جاتی ہے۔
تاريخ عالم شاہد عادل ہے کہ حاکم اور محکوم طبقات کے درميان صديوں پر محيط سياسی اور طبقاتی کشمکش دراصل
انسان کے بنيادی حقوق کی پامالی کا نتيجہ ہے اور يہ کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنيا ابن آدم کو
قانون اور حقوق دينے والے پيغمبرامن حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی دہليز سے اپنی غالمی کا رشتہ
استوار کر کے افق عالم پر دائمی امن کی بشارتوں کے نزول کو يقينی نہيں بناتی۔
سيدنا حضرت ابراہيم عليہ السالم نے آتش نمرود ميں بے خطر کود کر کلمہء حق کہنے کی جس پيغمبرانہ روايت کو
آگے بﮍھايا تھا وه عظيم روايت ذبح اسماعيل سے ذبح حسين عليہ السالم تک تسليم و رضا اور ايثار و قربانی کی ان
کائناتی سچائيوں کی امين ہے جن کے بغير تہذيب انسانی کے اجتماعی رويوں کی ہر تفہيم اور توجيہہ بے معنی اور
غير مؤثر ہوکر ره جاتی ہے تاريخ اسالم حريت فکر کے امين انہی لمحات جاوداں کی عينی شاہد ہے ،اقبال نے کيا
خوب کہا ہے :
غريب و ساده و رنگيں ہے داستان حرم
نہايت اس کی حسين )ع( ابتدا ہے اسماعيل )ع(
اس ابدی حقيقت کی ترجمانی پر مبنی اقبال کا يہ شعر ہميشہ سے اہل علم و نظر کو متوجہ کرتا رہا ،ضرورت اس بات
کی تھی کہ حکيم االمت کے ان جذبات کو باقاعده علمی اور تحقيقی قالب ميں ڈھاال جاتا سو اس سعادت کے لئے قدرت
نے مفکر اسالم پروفيسر ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کی زبان حقيقت ترجمان کا انتخاب کيا۔ چنانچہ يہ کتاب آپ کے
مختلف مواقع پر کئے گئے خطبات کا مجموعہ ہے جن ميں محترم محمد تاج الدين ہاشمی صاحب نے بعض ضروری
حوالہ جات کا اضافہ بھی کر ديا ہے يوں اس اچھوتے موضوع پر اپنی نوعيت کی پہلی کتاب آپ کے ہاتھوں ميں موجود
ہے۔
رياض حسين چوہدری

ذبح عظيم

باب  : 1ذبح اسماعيل عليہ السالم
رگاه خداوندی سے سيدنا اسمٰ عيل عليہ السالم کی قربانی کا حکم
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تعالی اپنے بندوں کی دعائيں بھی قبول کرتا ہے اور انہيں آزمائش ميں بھی ڈالتا ہے۔ ان کی قوت ايمانی کا امتحان
ﷲ تبارک
ٰ
تعالی نے جس طرح کائنات ميں سب
بھی ليتا ہے اور انہيں ارفع و اعلی مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبيائے کرام کو ﷲ
ٰ
سے بلند مراتب پر فائز فرمايا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا اسی طرح انہيں بﮍی کٹھن منزلوں سے بھی
گزرنا پﮍا۔ انہيں بﮍی سے بﮍی قربانی کا حکم ہوا ليکن ان کے مقام بندگی کا يہ اعجاز تھا کہ سر مو حکم ربی سے انحراف
يا تساہل نہيں برتا ،ان کی اطاعت ،خشيت اور محبت کا يہی معيار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس ميں موجود
جملہ نعمتوں کو اپنے موال کی رضا کيلئے وقف کيے رکھا ،حتی کہ اوالد جيسی عزيز ترين متاع کے قربان کرنے کا حکم
بھی ملتا تو ثابت کرديا کہ يہ بھی اس کی راه پر قربان کی جاسکتی ہے۔ جملہ انبيائے کرام اپنی شان بندگی ميں يکتا اور بے
مثال تھے ليکن سلسلہ انبياء ميں سيدنا ابراہيم عليہ السالم کی داستان عزيمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے ليے ﷲ
کی راه ميں بيٹے کو قربان کرنے کا حکم ايک بہت بﮍی آزمائش تھی ليکن سيدنا ابراہيم عليہ السالم اس آزمائش ميں بھی
پورا اترے کيسے؟ قرآن کی زبانی مالحظہ فرمائيں۔
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ك فَانظرْ َما َذا تَ َرى
ي إِنﱢي أ َرى فِي ال َمن َِام أنﱢي أذبَ ُح َ
َربﱢ ھَبْ لِي ِمنَ الصﱠالِ ِحينَ  Oفَبَ ﱠشرْ نَاهُ بِ ُغ َال ٍم َحلِ ٍيم Oفَلَ ﱠما بَلَ َغ َم َعهُ ال ﱠس ْع َي قَا َل يَا بُنَ ﱠ
ت ا ْف َعلْ َما تُ ْؤ َم ُر َست َِج ُدنِي إِن شَا َء ﱠ
ص ﱠد ْقتَ الرﱡ ْؤيَا إِنﱠا
ينَ Oونَا َد ْينَاهُ أَ ْن يَا إِ ْب َرا ِھي ُم Oقَ ْد َ
قَا َل يَا أَبَ ِ
ﷲُ ِمنَ الصﱠابِ ِرينَ  Oفَلَ ﱠما أَ ْسلَ َما َوتَلﱠهُ لِ ْل َجبِ ِ
َظ ٍيمO
َك َذلِ َ
ْح ع ِ
ك نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ  Oإِ ﱠن ھَ َذا لَھُ َو ْالبَ َال ُء ْال ُمبِينُ َ Oوفَ َد ْينَاهُ بِ ِذب ٍ
اے ميرے پروردگار مجھ کو نيک بيٹا عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو ايک بردبار بيٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وه )اسمٰ عيل( ان
کے ساتھ دوڑنے )کی عمر( کو پہنچے فرمايا اے ميرے بيٹے ،ميں خواب ميں ديکھتا ہوں کہ ميں تم کو ذبح کر رہا ہوں پس
تم بھی غور کرلو کہ تمہارا کيا خيال ہے )اسمٰ عيل نے بال تردد( عرض کيا اے اباجان )پھردير کيا ہے( جو کچھ آپ کو حکم
ہوا کر ڈالئے )جہاں تک ميرا تعلق ہے( آپ ان شاء ﷲ مجھے صبر کرنے والوں ميں پائيں گے۔ پھر جب دونوں نے )ﷲ کا(
حکم مان ليا اور )ابراہيم نے( ان کو ماتھے کے بل لٹايا۔ اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہيم )کيا خوب( تم نے اپنا خواب
سچا کر دکھايا۔ ہم نيکو کاروں کو يوں ہی بدلہ ديتے ہيں۔ )بے شک باپ کا بيٹے کے ذبح کے لئے تيار ہوجانا( يہ ايک بﮍی
صريح آزمائش تھی )حضرت ابراہيم اس آزمائش ميں پورا اترے( اور ہم نے ايک عظيم قربانی کو ان کا فديہ )بنا( ديا۔
)الصفت(107 - 100 : 37 ،
پيکرتسليم و رضا
ِ
حضرت سيدنا ابراہيم عليہ السالم ﷲ رب العزت کے جليل القدر پيغمبر تھے۔ ہمارے آقا و موال حضرت محمد صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کے جد امجد ،ابتال و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے ،سفر ہجرت اختيار کيا ،اپنی اہليہ حضرت ہاجره اور
ننھے فرزند ارجمند حضرت اسماعيل عليہ السالم کو بے آب و گياه صحرا ميں چھوڑا۔ تبليغ دين کا ہر راستہ دراصل انقالب
کا راستہ ہے اور شاہراه انقالب پھولوں کی سيج نہيں ہوتی۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم کی پوری زندگی اسی انقالبی جدوجہد
سے عبارت ہے۔
تعالی مجھے ايک نيک ،صالح اور پاکباز بيٹے سے
سيدنا ابراہيم عليہ السالم بارگاه خداوندی ميں التجا کرتے ہيں کہ باری
ٰ
نواز ،ﷲ پاک دعائے ابراہيمی کو شرف قبوليت عطا فرماتے ہيں ،بارگاه خداوندی سے انہيں اطاعت گزار بيٹا عطا ہوتا ہے
جن کا نام اسماعيل رکھا جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا نور ،اور اس کی ديرينہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز ،حضرت اسماعيل
عليہ السالم حضرت ابراہيم عليہ السالم کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بيٹے کے درميان اس بے پناه محبت کو
ديکھ کر ﷲ رب العزت نے ارشاد فرمايا کہ ابراہيم! اپنے لخت جگر اسماعيل کو ہماری راه ميں قربان کر۔
غور کيا جائے تو يہ مقام حيرت و استعجاب ہے۔ ﷲ کا پيغمبر يہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا
حکم نہيں ديا گيا ،وه اس پر ليت و لعل سے بھی کام لے سکتے تھے اور اس کا قرينہ بھی تھا کيونکہ يہ حکم آپ کو خواب
ميں ديا گيا تھا ليکن ديکھيے پيغمبر کے ايمان و عمل کی رفعتيں! انہوں نے ايک لمحہ توقف کيے بغير سارا ماجرا اپنے
بيٹے اسماعيل کو سنايا ليکن انہيں حکم نہيں ديا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔ قربان جائيں اس پيغمبر زادے کی ايمانی عظمتوں
پر بھی جنہوں نے باپ کے خواب کو ﷲ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسليم خم کر کے تاريخ انسانيت ميں ذبيح ﷲ کا منفرد
اعزاز حاصل کيا۔
حضرت سيدنا ابراہيم عليہ السالم حضرت اسماعيل عليہ السالم سے مخاطب ہوتے ہيں کہ بيٹا ! ميں نے خواب ميں ديکھا ہے
کہ تجھے ﷲ کی راه ميں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بيٹا دونوں جانتے ہيں کہ پيغمبر کا خواب ﷲ کی وحی ہوتا ہے اس لئے باپ
بيٹے سے پوچھتا ہے بيٹا! بتا تيری کيا رائے ہے؟ اطاعت گزار بيٹا جواب ديتا ہے اباجان! آپ اپنے رب کے حکم کی تعميل
کيجئے آپ مجھے ان شاء ﷲ صبر کرنے والوں ميں پائيں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سيدنا حضرت ابراہيم عليہ السالم اپنے بيٹے
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حضرت اسماعيل کو ﷲ کی راه ميں قربان کرنے کے لئے اوندھے منہ لٹا ديتے ہيں اور اپنے الڈلے بيٹے کو ذبح کرنے کے
ك نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ O
ص ﱠد ْقتَ الرﱡ ْؤيَا إِنﱠا َك َذلِ َ
لئے چھری ہاتھ ميں ليتے ہيں۔ غيب سے آواز آتی ہے َونَا َد ْينَاهُ أَ ْن يَا إِ ْب َرا ِھي ُم Oقَ ْد َ
ابراہيم! تو نے اپنا خواب اور ﷲ کا امر سچا کر دکھايا ،ہم اسی طرح نيکوکاروں کو جزاء ديتے ہيں ،اپنے بيٹے کو ﷲ کی
راه ميں قربان کرنے کا حکم ﷲ کے نبی کی بہت بﮍی آزمائش اور ايک بہت بﮍا امتحان تھا ،حضرت سيدنا ابراہيم عليہ
السالم اس بﮍے نازک امتحان ميں کامياب و کامران رہے۔ آسمان سے ايک مينڈھا آتا ہے اور حضرت ابراہيم ،حضرت
اسماعيل عليہ السالم کی جگہ اس مينڈے کو ذبح کرتے ہيں ،ارشاد ہوتا ہے ابراہيم! تمہاری قربانی قبول ہوگئی۔ ہم نے
اسماعيل کی ذبح کو ’’ايک عظيم ذبح ،،کے ساتھ فديہ کر ديا۔ سيدنا حضرت ابراہيم عليہ السالم کی قربانی بھی بارگاه
خداوندی ميں مقبول و منظور ہوگئی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعيل عليہ السالم کی زندگی بھی بچ گئی۔
حيات اسماعيل عليہ السالم کو تحفظ کيوں ديا گيا؟
اب ذہن انسانی ميں سوال پيدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسمٰ عيل عليہ السالم کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو ﷲ کی راه
ميں قربان کرنے کا حکم کيوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کيوں ديا گيا۔ آخر اس کی وجہ کيا ہے؟
حکم اس لئے ہوا کہ سراپائے ايثار و قربانی پيغمبر حضرت ابراہيم عليہ السالم کے لخت جگر سے ذبح کی تاريخ کی ابتدا
ہوجائے کہ راه حق ميں قربانياں دينے کا آغاز انبياء کی سنت ہے اور بچا اس لئے گيا کہ اس عظيم پيغمبر کی نسل پاک ميں
نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی والدت با سعادت ہونا تھی۔ اوالد ابراہيم عليہ السالم ميں تاجدار
کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو تشريف النا تھا اس لئے حضرت اسماعيل عليہ السالم کی ذبح کو جنت سے الئے گئے
مينڈھے کی قربانی کی صورت ميں’’عظيم ذبح ،،کے ساتھ بدل ديا گيا اور حضرت اسمٰ عيل عليہ السالم محفوظ و مامون
رہے۔
تعمير کعبہ سے کائنات کی امامت تک
سيدنا حضرت اسماعيل عليہ السالم سن بلوغت کو پہنچے ،تو مکہ معظمہ کی وادی ميں اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہيم
عليہ السالم کے ساتھ تشريف الئے۔ ﷲ رب العزت کی طرف سے انہيں کعبۃ ﷲ کی تعمير کا حکم ہوا ،يہ ايک بہت بﮍا اعزاز
تھا جو سرورکائنات حضور رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے حصہ ميں آيا۔ انہی کی نسل پاک ميں
مبعوث ہونے والے پيغمبر اعظم و آخر حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے حصے ميں يہ سعادت بھی آئی کہ کعبۃ
ﷲ کو تين سو ساٹھ بتوں سے پاک کر کے اس پر پرچم توحيد لہرايا۔
حضرت ابراہيم عليہ السالم کی حيات مقدسہ پر ايک نظر ڈاليں تو کار نبوت کی انجام دہی ميں انہيں ان گنت مصائب کا سامنا
رہا اور آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزرنا پﮍا۔ ﷲ کے اس عظيم پيغمبر نے راه حق ميں آنے والی ان مشکالت کا خنده
پيشانی سے مقابلہ کيا اور ہر آزمائش پر پورا اترے۔ کاميابی نے قدم قدم پر ان کے قدموں کو بوسہ دينے کا اعزاز حاصل کيا
چنانچہ قرآن حکيم ميں ﷲ
تعالی نے باربار سيدنا ابراہيم عليہ السالم کی داستان عزيمت کو شاندار الفاظ ميں دھرايا ہے سوره
ٰ
بقره ميں ارشاد خداوند ی ہے۔
َ
ُ
ﱠ
ﱢ
َ
ﱠ
اس إِ َما ًما قَا َل َو ِمن ُذ ﱢريﱠتِي قَا َل الَ يَنَا ُل َع ْھ ِدي الظﱠالِ ِمينَ َ Oوإِ ْذ َج َع ْلنَا ْالبَيْتَ
َ
ت فَأت ﱠمھُن قا َل إِني َجا ِعل َ
َوإِ ِذ ا ْبتَلَى إِ ْب َرا ِھي َم َربﱡهُ بِ َكلِ َما ٍ
ك لِلن ِ
ً
اس َوأَ ْمنا ً َواتﱠ ِخ ُذ ْ
صلّى َو َع ِھ ْدنَا إِلَى إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْس َما ِعي َل أَن طَھﱢ َرا بَ ْي ِت َي ِللطﱠا ِئ ِفينَ َو ْال َعا ِك ِفينَ َوالرﱡ ﱠك ِع
وا ِمن ﱠمقَ ِام ِإ ْب َرا ِھي َم ُم َ
َمثَابَةً لﱢلنﱠ ِ
ُ
ْ
َ
ْ
ّ
ﱠ
اآلخ ِر قَا َل َو َمن َكفَ َر فَأ َمتﱢ ُعهُ
ت َم ْن آ َمنَ ِم ْنھُم ِبا ِ َواليَوْ ِم ِ
ال ﱡسجُو ِدَ Oوإِذ قَا َل إِ ْب َرا ِھي ُم َربﱢ اجْ َعلْ ھَـ َ َذا بَلَدًا آ ِمنًا َوارْ ُز ْق أ ْھلَهُ ِمنَ الث َم َرا ِ
َ
ْ
ك أنتَ ال ﱠس ِمي ُع
ت َوإِ ْس َما ِعي ُل َربﱠنَا تَقَبﱠلْ ِمنﱠا إِنﱠ َ
ار َوبِ ْئ َ
صي ُرَ Oوإِ ْذ يَرْ فَ ُع إِ ْب َرا ِھي ُم ْالقَ َوا ِع َد ِمنَ البَ ْي ِ
س ْال َم ِ
قَلِيالً ثُ ﱠم أَضْ طَرﱡ هُ إِلَى َع َذا ِ
ب النﱠ ِ
ﱠحي ُمَ Oربﱠنَا َوا ْب َع ْ
ث فِي ِھ ْم
َاس َكنَا َوتُبْ َعلَ ْينَآ إِنﱠ َ
ك َو ِمن ُذ ﱢريﱠتِنَا أُ ﱠمةً ﱡم ْسلِ َمةً لﱠ َ
ْال َعلِي ُمَ Oربﱠنَا َواجْ َع ْلنَا ُم ْسلِ َمي ِْن لَ َ
ك َوأَ ِرنَا َمن ِ
ك أَنتَ التﱠوﱠابُ الر ِ
ك أَنتَ ال َع ِزي ُز ال َح ِكي ُمO
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َز ﱢكي ِھ ْم إِنﱠ َ
َرسُوالً ﱢم ْنھُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِھ ْم آيَاتِ َ
ك َويُ َعلﱢ ُمھُ ُم ْال ِكت َ
اور )وه وقت ياد کرو( جب ابراہيم کو ان کے رب نے کئی باتوں ميں آزمايا تو انہوں نے وه پوری کرديں) ،اس پر( ﷲ نے
فرمايا ميں تمہيں لوگوں کا پيشوا بناؤں گا ،انہوں نے عرض کيا )کيا( ميری اوالد ميں سے بھی؟ ارشاد ہوا )ہاں مگر( ميرا
وعده ظالموں کو نہيں پہنچتا۔ )اور ياد کرو( جب ہم نے اس گھر )خانہ کعبہ( کو لوگوں کيلئے رجوع )اور اجتماع( کا مرکز
اور جائے امان بنا ديا ،اور )حکم ديا کہ( ابراہيم کے کھﮍے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنالو ،اور ہم نے ابراہيم اور اسمٰ عيل
کو تاکيد فرمائی کہ ميرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے
پاک )صاف( کردو۔ اور جب ابراہيم نے عرض کيا اے ميرے رب! اسے امن واال شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح
طرح کے پھلوں سے نواز )يعنی( ان لوگوں کو جو ان ميں سے ﷲ پر اور يوم آخرت پر ايمان الئے) ،ﷲ نے( فرمايا اور جو
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کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت )کيلئے( فائده پہنچاؤں گا پھر اسے )اس کفر کے باعث( دوزخ کی
عذاب کی طرف )جانے پر( مجبور کردوں گا اور وه بہت بری جگہ ہے۔ اور )ياد کرو( جب ابراہيم اور اسمٰ عيل خانہ کعبہ کی
بنياديں اٹھا رہے تھے )تو دونوں دعا کر رہے تھے( کہ اے ہمارے رب! تو ہم سے )يہ خدمت( قبول فرما لے ،بے شک تو
خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے واال بنا اور ہماری اوالد
سے بھی ايک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا ،اور ہميں ہماری عبادت )اور حج کے( قواعد بتا دے اور ہم پر )رحمت و
مغفرت( کی نظر فرما ،بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے واال مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ،ان ميں انہی ميں سے )وه
آخری اور برگزيده( رسول مبعوث فرما جو ان پر تيری آيتيں تالوت فرمائے اور انہيں کتاب و حکمت کی تعليم دے )کر
دانائے راز بنا دے( اور ان )کے نفوس و قلوب( کو خوب پاک صاف کردے ،بے شک تو ہی غالب حکمت واال ہے۔
)البقره(129 - 124 : 2 ،
آزمائش کا مرحلہ گزر گيا۔ کاميابی کا نور سيدنا حضرت ابراہيم عليہ السالم کی مقدس پيشانی پر چمکنے لگا ،اس وقت پيغام
حق آيا کہ ابراہيم! ہم نے تيری عبديت کو پرکھ ليا ،ہم نے تيری شان خليلی کا امتحان لے ليا۔ ہم نے ديکھ ليا کہ تيرے دل ميں
ہماری محبت کے کتنے سمندر موجزن ہيں ،ہم نے تيری قربانيوں کا بھی مشاہده کيا ،قدم قدم پر تيرے صبر و استقامت کو
بھی ديکھا۔ ہم نے تيرے توکل اور کلمہ شکر کی ادائيگی کا حسن بھی ديکھا۔ ان تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد آ !
ابراہيم اب ايک خوشخبری بھی سن لے ،ايک مژده جانفزا بھی سماعت کر ،وه خوشخبری کيا ہے ،وه مژده جانفزا کيا ہے؟ وه
خوشخبری يہ ہے کہ ابراہيم ! ميں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں۔ پوری انسانيت کی امامت ،تمام امتوں کی
امامت ،اقوام عالم کی امامت۔
ُ
ﱠ
ﷲ
اس إِ َما ًما
ٰ
تعالی نے فرمايا۔ إِنﱢي َجا ِعل َ
ك لِلن ِ
تعالی يہ امامت صرف ميرے لئے ہے يا ميری ذريت اور نسل کے لئے بھی؟
باری
کيا
عرض
نے
السالم
عليہ
ابراہيم
سيدنا
ٰ
ارشاد ہوا ’’الَ يَنَا ُل َع ْھ ِدي الظﱠالِ ِمينَ  ،Oابراہيم! ہم نے تجھے بھی امامت دی اور يہ امامت تيری ذريت اور نسل کو بھی عطا
کی ،مگر شرط يہ ہے کہ يہ امامت اس کا مقدر بنے گی جو تيرے نقش قدم پر چلے گا جو صراط مستقيم کو اپنائے گا وه دنيا
کی امامت پائے گا ليکن جو تيری راه سے منحرف ہوگا ،امامت کا بھی حق دار نہ ہوگا۔
پھر تعمير کعبہ کا حکم ہوا۔ عظيم باپ اور عظيم بيٹا تعمير کعبہ ميں مصروف ہوگئے ايک ايک پتھر التے اور کعبہ کی
ديواريں تعمير کرتے۔ ديواريں بلند ہوگئيں ،ايک پتھر عطا ہوا جس پر کھﮍے ہوکر تعمير کا کام ہو رہا تھا۔ جوں جوں
ديواريں اونچی ہورہی تھيں توں توں يہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا اور سيدنا حضرت اسماعيل عليہ السالم تعمير کعبہ ميں اپنے
اعي ُل ،جب سيدنا ابراہيم
ت َوإِ ْس َم ِ
والد گرامی کی معاونت فرماتے ،پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر التے َوإِ ْذ يَرْ فَ ُع إِ ْب َرا ِھي ُم ْالقَ َوا ِع َد ِمنَ ْالبَ ْي ِ
عليہ السالم اور سيدنا اسماعيل عليہ السالم تعمير کعبہ ميں مصروف ہوتے تو يہ کلمات ان کی زبان اقدس پر جاری ہوتے
ك أَنتَ ال ﱠس ِمي ُع ْال َع ِلي ُم ،،موال! ہم تيرے گھر کی تعمير کر رہے ہيں ہماری يہ مشقت قبول فرما ،ہماری اس
’’ َربﱠنَا تَقَبﱠلْ ِمنﱠا إِنﱠ َ
ْ
تعالی! ہماری جبينيں تيرے حضور جھکی رہيں،
مزدوری کو قبوليت کا شرف عطا کرَ ،ربﱠنَا َواجْ َعلنَا ُم ْسلِ َمي ِْن لَكَ ،يا باری
ٰ
ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاه ميں قبول فرما۔ َو ِمن ُذ ﱢريﱠتِنَا أُ ﱠمةً ﱡم ْسلِ َمةً لﱠكَ ،ہماری آل اور ذريت ميں سے امت مسلمہ پيدا کر۔
پھر اگلی آيت ميں حکم ہوا تم نے آج ہمارا گھر تعمير کيا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو ،اپنی مشقت کا صلہ طلب کرلو ،بارگاه
خداوندی ميں ہاتھ اٹھ گئے ’’ َربﱠنَا َوا ْب َع ْ
ك أَنتَ ال َع ِزي ُز
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َز ﱢكي ِھ ْم إِنﱠ َ
ث فِي ِھ ْم َرسُوالً ﱢم ْنھُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِھ ْم آيَاتِ َ
ك َويُ َعلﱢ ُمھُ ُم ْال ِكت َ
تعالی ہم نے تيرے گھر کی ديواريں بلند کی ہيں ہم نے اپنی ذريت ميں سے امت مسلمہ مانگ لی ہے۔ اے
ال َح ِكي ُم ،،Oباری
ٰ
خدائے رحيم و کريم ،حضرت آدم عليہ السالم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے ميں نبی آخر الزماں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
کے ظہور کا اعالن کرتا رہا ہے ،يہ سلسلہ نبوت و رسالت اس مقدس ہستی پر جا کر ختم ہوجائے گا۔ وه رسول معظم صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم جس کی خاطر تو نے يہ بزم کائنات سجائی۔ کره ارض پر ہزارہا انبياء کو مبعوث فرمايا وه رسول آخر
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم جس کے لئے تو نے ملتوں کو پيدا کيا۔ دنيائے رنگ و بو کو آراستہ کيا ،آبشاروں کو تکلم کا ہنر
بخشا ،ہواؤں کو چلنے کی خو عطا فرمائی۔ وه رسول برحق جس کی خاطر تو نے اپنا جلوه بے نقاب کيا ،جس کی خاطر تو
نے اپنی مخلوقات کو پرده عدم سے وجود بخشا ،جس کی خاطر تو نے انسانوں کے لئے ہدايت آسمانی کے سلسلے کا آغاز
کيا ،اس رسول معظم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اوراس نبی آخر الزماں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو ميں
تعالی نے فرمايا ہاں ابراہيم ہمارا وه محبوب رسول آنے واال ہے ،بتا ابراہيم! تو کيا چاہتا ہے۔
ظہور ہونے واال ہے ،باری
ٰ
فرمايا رب کائنات! اگر تو تعمير کعبہ کی ہميں مزدوری دينا چاہتا ہے ،اگر تعميل حکم ميں ہميں تو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے
تو اے پروردگار اپنے اس آخری رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ميری اوالد ميں مبعوث ہونے کا شرف عطا فرما۔ ميری
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ذريت کو نور محمدی کے جلووں سے ہمکنار کردے ،ميری اوالد کو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی
سعادت بخش دے ،موال! مجھے اپنا محبوب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم دے دے۔ ارشاد ہوا ،ابراہيم تو نے تين چيزيں
) (1نبوت و رسالت
) (2ختم نبوت اور
) (3امت مسلمہ اپنی ذريت کے لئے مانگ لی ہيں ،ابراہيم تو نے ميری محبت اور رضا کيلئے ميرا گھر تعمير کيا ہے اور
دعا بھی وه مانگی ہے جسے ميں رد نہيں کرسکتا اس لئے ابراہيم! جا ہم نے تجھے تيری مزدوری کے صلے ميں يہ تينوں
چيزيں عطا کرديں۔
پتھر کی عظمت
روايات ميں ہے کہ سيدنا ابراہيم عليہ السالم نے جس پتھر پر کھﮍے ہوکر اپنی نسل ميں تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کی والدت با سعادت کی دعا مانگی تھی يہ وہی پتھر تھا جس پر کھﮍے ہوکر آپ نے تعمير کعبہ کا کام سر انجام ديا
تھا۔ اس مقدس پتھر کی عظمت پر جان و دل نثار جس پر کھﮍے ہوکر اپنی اوالد ميں نبی آخر الزماں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی جارہی ہے۔ رب نے کہا اے بے جان پتھر تجھے خبر ہے تجھ پر کھﮍے ہوکر ابراہيم عليہ
السالم نے ہم سے کيا مانگ ليا ہے اس لمحے کو اپنے سينے ميں محفوظ کرلے کہ يہ لمحہ قبوليت کا لمحہ ہے۔ اس لمحے
ہمارے محبوب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت رسول کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے تذکار
جليلہ سے روح کائنات معطر ہے ،قدرت خداوندی سے پتھر موم ہوگيا اور حضرت ابراہيم عليہ السالم کے قدموں کے نشان
قيامت تک کے لئے اس ميں پيوست ہوگئے۔
اس پتھر کا اعزاز يہ تھا کہ اس پر کھﮍے ہوکر ﷲ کے ايک جليل القدر پيغمبر نے اس کے محبوب کا تذکره چھيﮍ ديا تھا۔ ﷲ
کے نبی کی نسبت سے وه پتھر بھی محترم ہوگيا۔ بے شمار پتھروں پر حضرت ابراہيم عليہ السالم کے قدموں کے نشان لگے
ہونگے ،ان گنت پتھروں نے کف پائے ابراہيم عليہ السالم کو بوسہ دينے کا اعزاز حاصل کيا ہوگا ليکن امتداد زمانہ کے ساتھ
وه نقوش مٹتے گئے ،ماه و سال کی گرد انہيں اپنے دامن ميں چھپاتی رہی مگر جس پتھر پر کھﮍے ہوکر سيدنا حضرت
ابراہيم عليہ السالم نے طلوع صبح ميالد کی دعا مانگی تھی ،ﷲ سے اس کے محبوب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا۔
کونين کی دولت کو اپنے دامن ميں سميٹنے کی آرزو کی تھی وه پتھر حرم اقدس ميں مقام ابراہيم پر قيامت تک کے لئے
محفوظ کرديا گيا۔
ہم نے ابراہيم عليہ السالم کی دعا کو قبوليت کی خلعت فاخره عطا کی ،اور جو پتھر ابراہيم عليہ السالم کی دعا کا نشان تھا
اسے صحن کعبہ ميں قيامت تک کے لئے محفوظ کرديا اور باقی تمام پتھر حدود کعبہ سے ہٹا دئيے کيونکہ کعبہ ميری سجده
گاه ہے۔ يہ ميری توحيد کا مرکز ہے ،اس کی سمت منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے يہ محور حق ہے۔ خلقت کا منبع و مرکز
ہے ،مشرق سے مغرب تک لوگ ميرے کعبے ميں حج و عبادت کے ليے آئينگے ،حرم کی زمين کو اپنے سجدوں سے
بسائينگے۔ يہ فضاء ان کے نالہ ہائے نيم شبی سے معمور ہوگی۔ ميں انہيں يہ پتھر دکھاؤں گا جو دعائے خليل عليہ السالم کی
يادگار ہے جس پر کھﮍے ہوکر اس نے نبی آخر الزماں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے اپنی نسل ميں مبعوث ہونے کی دعا
مانگی تھی۔ اے حرم کعبہ تک آنے والو! اے ميرے گھر کی زيارت کی سعادت حاصل کرنے والو! يہ صدقہ ہے اس پتھر کا
مصطفے کا نقش ہے۔
جن پر ابراہيم عليہ السالم کے قدموں کے نشان ہيں کيونکہ يہ دعائے
ٰ
حکم ہوا َواتﱠ ِخ ُذ ْ
تعالی اس پتھر کو کيسے محفوظ کريں۔ فرمايا اس پتھر کو کعبے
صلًّى ،سوال ہوا کہ باری
ٰ
وا ِمن ﱠمقَ ِام إِ ْب َرا ِھي َم ُم َ
کے سامنے گاڑ دو ،اس وقت تک ميرے گھر کا طواف مکمل نہيں ہوگا جب تک طواف کرنے والے اس پتھر کے سامنے
ميرے حضور سجده ريز نہ ہوں گے تاکہ دنيا کو معلوم ہوجائے کہ يہ تمام انعامات و اکرامات صدقہ ہے اس پتھرکا۔
دعائے خليل کی قبوليت
دعائے خليل کو خلعت قبوليت عطا ہوئی ،کونين کی دولت سيدنا ابراہيم عليہ السالم کے دامن طلب ميں ڈال دی گئی يہ دعا
تعالی ہے :
پہلے پارے کے آخر ميں آئی ہے دوسرے پارے کے شروع ميں اس کا جواب بھی آگيا۔ ارشاد باری
ٰ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َعلﱢ ُم ُكم ﱠما لَ ْم تَ ُكونُ ْ
وا تَ ْعلَ ُمونَ  Oفَ ْاذ ُكرُونِي أَ ْذ ُكرْ ك ْمُ
َك َما أَرْ َس ْلنَا فِي ُك ْم َرسُوالً ﱢمن ُك ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِنَا َويُ َز ﱢكي ُك ْم َويُ َعلﱢ ُم ُك ُم ْال ِكت َ
ﷲَ َم َع الصﱠا ِب ِرينَ َ Oوالَ تَقُولُ ْ
وا ا ْستَ ِعينُ ْ
ُون Oيَا أَيﱡھَا الﱠ ِذينَ آ َمنُ ْ
َوا ْش ُكر ْ
وا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َسبِي ِل ّ
صالَ ِة إِ ﱠن ّ
صب ِْر َوال ﱠ
وا بِال ﱠ
ﷲِ
ُوا لِي َوالَ تَ ْكفُر ِ
أَ ْم َو ٌ
َي ٍء ﱢمنَ ْالخ ْ
ت َوبَ ﱢش ِر الصﱠا ِب ِرينَ O
ات بَلْ أَحْ يَا ٌء َولَ ِكن الﱠ تَ ْش ُعرُونَ َ Oولَنَ ْبلُ َونﱠ ُك ْم ِبش ْ
س َوالثﱠ َم َرا ِ
ص ﱢمنَ األَ ْم َوا ِل َو ْاألَنفُ ِ
ُوع َونَ ْق ٍ
َوف َو ْالج ِ
صيبَةٌ قَالُ ْ
صلَ َو ٌ
ك ھُ ُم ْال ُم ْھتَ ُدونَ O
ات ﱢمن ﱠربﱢ ِھ ْم َو َرحْ َمةٌ َوأُولَـ ِئ َ
اجعُونَ  Oأُولَـ ِئ َ
ك َعلَ ْي ِھ ْم َ
الﱠ ِذينَ إِ َذا أَ َ
صابَ ْتھُم ﱡم ِ
وا إِنﱠا ِ ّ ِ َوإِنﱠـا إِلَ ْي ِه َر ِ
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اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہيں ميں سے )اپنا ( رسول بھيجا جو تم پر ہماری آيتيں تالوت فرماتا ہے اور تمہيں )نفسا و
قلبا( پاک صاف کرتا ہے اور تمہيں کتاب کی تعليم ديتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہيں وه )اسرار معرفت و
حقيقت( سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم مجھے ياد کرو ميں تمہيں ياد رکھوں گا اور ميرا شکر ادا کيا کرو اور ميری
ناشکری نہ کيا کرو۔ اے ايمان والو صبر اور نماز کے ذريعے )مجھ سے( مدد چاہا کرو ،يقينا ً ﷲ صبر کرنے والوں کے
ساتھ )ہوتا ( ہے۔ اور جو لوگ ﷲ کی راه ميں مارے جائيں انہيں مت کہا کرو کہ يہ مرده ہيں) ،وه مرده نہيں( بلکہ زنده ہيں
ليکن تمہيں )ان کی زندگی کا ( شعور نہيں۔ اور ہم تمہيں ضرور بالضرور آزمائيں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ
مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ،اور )اے حبيب( آپ )ان( صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا ديں۔ جن پر
کوئی مصيبت پﮍتی ہے توکہتے ہيں بے شک ہم بھی ﷲ ہی کا )مال( ہيں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہيں۔
يہی وه لوگ ہيں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشيں ہيں اور رحمت ہے ،اور يہی لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔
)البقره(157 - 151 : 2 ،
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے ﷲ سے قوموں کی امامت کا سوال کيا ،امامت کی دو شکليں کردی گئيں۔ کيونکہ حضور
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت کو ختم ہونا تھا اور تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم
نبوت کا تاج سجايا جانا مقصود تھا اس لئے امامت کے دو جزو کرديئے گئے۔ ايک امامت سے نبوت اور دوسری امامت سے
واليت۔ حکمت يہ تھی کہ جب حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوجائے تو پھر فيض نبوت بشکل امامت
ميرے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنا شروع ہوجائے يوں سوره بقره آيت  151سے  157تک دعائے ابراہيم کا
جواب ہے۔
دعا تو فقط يہ تھی کہ موال! اپنا وه پيغمبر ،رسول آخر الزماں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ميری آل ميں ميری نسل ميں مبعوث
فرما۔ ﷲ رب العزت نے جواب ميں فرمايا کہ دو چيزيں عطا کرتا ہوں ايک نبی آخر الزماں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی بعثت
وا ا ْستَ ِعينُ ْ
اور پھر شہادت۔ فرمايا ’’ َك َما أَرْ َس ْلنَا ِفي ُك ْم َرسُوالً ﱢمن ُك ْم  ،،آگے اس سے متعلق فرمايا َيا أَيﱡھَا الﱠ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا ِبال ﱠ
ص ْب ِر
َ
ﷲَ َم َع الصﱠا ِب ِرينَ  Oاے ايمان والو! صبر اور نماز کے ذريعہ مدد مانگنا ’’ َوالَ تَقُولُ ْ
صالَ ِة إِ ﱠن ّ
ّ
ﷲ أ ْم َو ٌ
َوال ﱠ
ات،،
يل ِ
وا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َس ِب ِ
َ
ﱠ
جو ﷲ کی راه ميں شہيد ہوں انہيں مرده نہ کہو بَلْ أحْ يَا ٌء َولَ ِكن ال تَ ْش ُعرُونَ ’’ Oوه زنده ہيں ليکن تمہيں ان کی زندگی کا شعور
نہيں،،
بعثت محمدی اور شہادت کا باہمی ربط مذکوره آيات ميں بﮍے اہم نکات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دعائے ابراہيم عليہ
السالم کے جواب ميں ايک طرف حضو ٌر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بيان کی جارہی ہے تو دوسری طرف شہادت
کا ذکر ہے۔ اس وجدانی اور عرفانی نکتے کی وضاحت تو آئنده صفحات ميں کی جائے گی ،تاہم يہاں صرف اتنا بتا دينا کافی
ہے کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کے ساتھ آپ کو مرتبہ شہادت پر بھی فائز کرنا مقصود تھا جس کا
مظہر نواسہء رسول سيدنا امام حسين قرار پائے۔ يہی وجہ ہے کہ ہم شہادت امام حسين رضی ﷲ عنہ کو ہی ذبح عظيم کا
مصداق سمجھتے ہيں۔

ذبح عظيم

ذبح عظيم کا مفہوم
حضرت سيدنا ابراہيم عليہ السالم کی حيات مقدسہ ميں حضرت اسماعيل عليہ السالم کی قربانی کا واقعہ ايک ايسا واقعہ ہے
جس کی وجہ سے انہيں بارگاه خداوندی سے شرف امامت بھی عطا کيا گيا۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم ﷲ کی راه ميں اپنے
بيٹے کو قربان کرنے کے لئے خود بھی تيار ہوگئے تھے اور سعادت مند بيٹے نے بھی حکم خداوندی کے آگے سر تسليم خم
کرديا تھا۔ باپ بيٹے نے تسليم جاں کا يہ اظہار زبانی کالمی نہيں کيا بلکہ عمالً حکم کی بجا آوری کے لئے بيٹے کی قربانی
کی غرض سے حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اپنے ہاتھ ميں چھری بھی لے لی تھی۔ اس کا تفصيلی ذکر گزشتہ صفحات
ميں ہوچکا ہے ،حضرت اسماعيل عليہ السالم کی زندگی محفوظ رہی کہ ان کی نسل پاک سے نبی آخر الزماں صلی ﷲ عليہ
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وآلہ وسلم کی والدت باسعادت ہونا تھی ،خدائے بزرگ و برتر نے وفديناه بذبح عظيم کہہ کر اسماعيل کے ذبح کو ذبح عظيم
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی خاطر موقوف ہوئی۔ حکمت
کا فديہ قرار ديا۔ فرزند پيغمبر کی قربانی ہونا بعثت
ٰ
خداوندی يہ تھی کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہيں آئے گا اس لئے شہادت کے لئے اس کے
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سيدنا
لخت جگر کا انتخاب عمل ميں آئے گا اور ذبح اسماعيل عليہ السالم کو
ٰ
امام حسين عليہ السالم سے ذبح عظيم بنا ديں گے۔
ذبح اسمٰ عيل اور شہادت امام حسين کا باہمی تعلق
اگر شہادت حسين رضی ﷲ عنہ کا تعلق ذبح اسماعيل سے جوڑا نہ جائے تو بات مکمل نہيں ہوتی ،شہادت کا عمل ادھورا ره
جاتا ہے اور بات مکمل طور پرسمجھ ميں نہيں آتی۔ حضر ت اسماعيل کی قربانی کو صرف ’’ذبح ،،کے لفظ سے ذکر کيا
گيا۔ ان کی جگہ مينڈھے کی قربانی ہوئی تو اسے ’’ذبح عظيم ،،کہا گيا۔ اب يہ بات سمجھ ميں نہيں آتی کہ مينڈھے کی
قربانی کو ذبح عظيم اور پيغمبر کے بيٹے کی قربانی کو محض ذبح کہا جائے۔ اب سوال پيدا ہوتا ہے کہ اس ذبح عظيم سے
مراد کونسی قربانی ہے؟ ذبح عظيم يقينا ً وہی قربانی ہوگی جو ذبح اسمٰ عيل سے بﮍی قربانی کی صورت ميں ادا ہوگی۔
اسماعيل عليہ السالم حضرت سيدنا ابراہيم عليہ السالم کے فرزند تھے جبکہ سيدنا حسن رضی ﷲ عنہ حضور سرور کونين
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر تھے۔ قطع نظر اس کے کہ نبی اور صحابی کے مرتبے ميں بہت فرق
اعلی ہے عالوه ازيں سيدنا حسين عليہ السالم کو سبط پيغمبر
ہوتا ہے ليکن نسبت ابراہيمی سے نسبت مصطفوی يقينا ً ارفع و
ٰ
اور پسر بتول و حيدر ہونے کے ساتھ ساتھ نسبت ابراہيمی بھی حاصل ہے۔ نيز شہادت امام حسين چونکہ سيرت رسول صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا ہی باب ہے اس لئے کائنات کی اسی منفرد اور يکتا قربانی کو ہی ذبح عظيم ہونے کا شرف حاصل ہے۔
لہذا بﮍی صداقت کے ساتھ يہ بات پايہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت اسماعيل عليہ السالم کی قربانی کے ضمن ميں جس ذبح
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حسين ابن علی رضی ﷲ عنہما
عظيم کا فديہ ديا گيا وه ايک مينڈھا نہ تھا بلکہ وه لخت جگر
ٰ
کی قربانی تھی۔ حکيم االمت عالمہ اقبال رحمۃ ﷲ عليہ نے اس حقيقت کو بﮍے خوبصورت شعری قالب ميں ڈھاال ہے۔
ﷲ ﷲ بائے بسم ﷲ پدر معنئی ذبح عظيم آمد پسر
ذبح عظيم کے لئے نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا انتخاب کيوں؟
اب سوال پيدا ہوتا ہے کہ ذبح عظيم کا مصداق اگر امام حسين ہيں تو آپ کا تعلق حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
سے وه نہيں جو سيدنا اسمٰ عيل عليہ السالم کو سيدنا ابراہيم عليہ السالم کے ساتھ تھا۔ يعنی وه باپ بيٹا تھے اور يہاں بيٹا نہيں
بلکہ نواسہ رسول کا انتخاب ہورہا ہے۔ چاہيے تو يہ تھا کہ ذبح عظيم کا اعزاز حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے حقيقی
بيٹے کے حصے ميں آتا۔ اس ممکنہ سوال کے کئی جوابات ہوسکتے ہيں سب سے پہال جواب تو يہ ہے کہ حضور صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کا کوئی بيٹا جوانی يا بلوغت کی عمر کو پہنچا ہی نہيں ،ايسا کيوں ہوا؟ يہ ﷲ تعالی کی حکمت تھی جسکی
طرف قرآن نے يوں رہنمائی فرمائی۔
ﱠ
ﱠ
ُ
ﱠ
َي ٍء َعلِي ًماO
ﷲ َوخَ اتَ َم النبِيﱢينَ َو َكانَ ﷲُ بِك ﱢل ش ْ
ﱠما َكانَ ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ﱢمن ﱢر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن ﱠرسُو َل ِ
محمد)صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم( تمہارے مردوں ميں سے کسی کے باپ نہيں ہيں بلکہ ﷲ کے رسول اور خاتم النبين ہيں
تعالی سب چيزوں کو جاننے واال ہے )اسے علم ہے کہ ختم رسالت اور ختم
)يعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے( اور ﷲ
ٰ
نبوت کا وقت آگيا ہے۔(
)احزاب(40 : 33 ،
يعنی اب وحی الہٰی کا دروازه بند ہوتا ہے ،حضور تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد اب قيامت تک کوئی نبی
نہيں۔ قرآن آسمانی ہدايت پرمشتمل آخری صحيفہ ہے جو قيامت تک ﷲ کے بندوں کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔
اگر حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا کوئی جوان بيٹا ہوتا؟
تعالی نے فرمايا محمد تمہارے مردوں ميں سے کسی کے باپ نہيں ،يہ نکتہ قابل غور ہے وه تو ﷲ کے
آيت مذکوره ميں ﷲ
ٰ
رسول ہيں اور سلسلہ انبياء کی آخری کﮍی ہيں۔ ﷲ رب العزت نے اس بات پر کيوں زور ديا کہ ميرا رسول تم ميں سے کسی
مرد کا باپ نہيں يعنی يا وه کسی جوان بيٹے کے باپ نہيں؟ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا کسی جوان بيٹے کا باپ يا مخاطبين ميں
سے کسی مرد کا باپ ہونے واال شخص ﷲ کا رسول نہيں ہوسکتا مثالً
حضرت ابراہيم عليہ السالم ﷲ کے رسول تھے اور جوان بيٹوں کے باپ بھی ہيں۔ حضرت اسحق ﷲ کے جليل القدر پيغمبر
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ہيں اور حضرت يعقوب عليہ السالم کے والد گرامی بھی ہيں۔ اس طرح حضرت يعقوب عليہ السالم خود نبی ہيں اور حضرت
يوسف عليہ السالم کے والد بھی ہيں۔ حضرت داؤد عليہ السالم ﷲ کے پيغمبر اور حضرت سليمان عليہ السالم آپ کے فرزند
ارجمند۔
بنی اسرائيل ميں نسل در نسل نبوت کا سلسلہ جاری رہا ،پيغمبروں کی اوالد )بيٹے( بھی پيغمبر ہوئی۔ تو پھر ﷲ رب العزت
نے کيوں فرمايا کہ ميرا نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم تم مردوں ميں سے کسی کا باپ نہيں ،يا کسی جوان مرد کے باپ نہيں۔
آخر اس ميں کيا حکمت کار فرما ہے؟ رسول ہونا کسی مرد کے باپ ہونے کی راه ميں رکاوٹ نہيں بنتا۔
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ خدائے عليم و خيبر نے اس نکتے پر اس لئے زور ديا کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم خاتم
النبين ہيں۔ وه ميرے آخری نبی ہيں اگر محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوتے يعنی حضور صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کا کوئی بيٹا ہوتا اور وه جوان ہوتا تو دو صورتيں ممکن ہوتيں۔
1۔ ايک يہ کہ وه بيٹا بھی ﷲ کا رسول يا نبی ہوتا جيسا کہ سابقہ انبياء کے باب ميں ہم نے ديکھا کہ اگر باپ نبی ہے تو بيٹے
کو بھی خدا نے نبوت عطا کی۔
2۔ دوسری صورت يہ تھی کہ بيٹا نبی نہ ہوتا يعنی دو ہی امکانات ممکن تھے پہلی صورت ميں حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر ختم نہ ہوتا
وسلم خاتم النبين نہ رہتے ،بيٹا بھی جوان ہوکر نبی بنتا تو سلسلہ ختم نبوت
ٰ
اور يہ بات خدا کے فيصلے کے خالف ہوتی اس لئے تو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کی صفت سے
سرفراز کيا ہے۔ دوسری صورت ميں اگر حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا کوئی بيٹا جوان ہوتا اور نبی نہ بنتا تو دوسرے
نبيوں کی امتيں طعنہ ديتيں کہ ہمارے نبی کا تو بيٹا بھی نبی تھا ،ہمارے پيغمبر کا تو پوتا بھی پيغمبری کی صفت فاخره سے
نوازا گيا ،ہمارے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی پوری نسل ميں نبوت تھی۔ کوئی اعتراض کرسکتا تھا کہ حضور صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے پيروکارو! تمہارے پيغمبر کا تو بيٹا بھی ہوا ليکن اسے نبوت سے سرفراز نہ کيا گيا۔ اس اعتراض
ميں بظاہر دوسرے انبياء کے مقابلے ميں شان رسالت مآب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ميں ايک طرح کی کمی آجاتی اور اس
جہت سے ديگر انبياء فضيلت لے جاتے ليکن ﷲ رب العزت کو يہ بات منظور نہ تھی جس طرح اسے يہ منظور نہ تھا کہ
آمنہ کے الل کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج نہ سجايا جائے اسی طرح اسے يہ بھی گوارا نہ تھا کہ حضور صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کا کوئی جوان بيٹا ہو اور نبوت کی سعادت سے محروم رہے ،ظاہراً ہی سہی خدا کو کسی حوالے سے بھی يہ بات
منظور نہ تھی کہ کوئی پيغمبر فضيلت ميں
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے بﮍھ جائے اس کی مثال يوں ہے کہ قرآن
ٰ
عيسی کو ميرا
کبھی
جو
کو
مشرکوں
اور
فروں
کا
ان
ديں
فرما
محبوب
اے
کہ
فرمايا
مجيد فرقان حميد ميں ﷲ رب العزت نے
ٰ
بيٹا سمجھتے ہيں اور کچھ عزير کو ميرا فرزند قرار ديتے ہيں۔
قُلْ إِن َكانَ لِلرﱠحْ َم ِن َولَ ٌد فَأَنَا أَ ﱠو ُل ْال َعابِ ِدينَ O
آپ )ان احمقوں سے( کہئيے کہ اگر )خدائے( رحمٰ ن کا بيٹا ہوتا تو ميں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے واال ہوں۔
)الزخرف(81 : 43 ،
مدعا يہ ہے کہ اگر کوئی ﷲ کا بيٹا ہوتا تو ميں اس کی عبادت نہ کرتا؟ ﷲ کی شان کا تقاضا ہوتا کہ اس کا بيٹا بھی الوہيت کا
حامل ہوتا۔ اگر رب کا بيٹا ہوکر رب نہ بنتا تو اس کی فضيلت ميں کمی آجاتی۔ لوگ طعنہ ديتے کہ خدا کا بيٹا ہوکر خدا نہ بن
سکا۔ اسی طرح اگر )نعوذ با ( کوئی خدا کا بيٹا ہوتا اور وه بھی الوہيت کے منصب ميں ﷲ تعالی کا شريک ہوتا تو ظاہر ہے
باپ کے ساتھ خدائی ميں شراکت دار ہوتا ،اور يوں تصور توحيد ختم ہوجاتا۔ اس لئے فرمايا :
ﷲُ أَ َح ٌد Oﱠ
قُلْ ھُ َو ﱠ
ﷲُ ال ﱠ
ص َم ُد Oلَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْدَ Oولَ ْم يَ ُكن لﱠهُ ُكفُ ًوا أَ َح ٌدO
)اے نبی مکرم( آپ فرما ديجئے وه ﷲ ہے جو يکتا ہے۔ ﷲ سب سے بے نياز ہے ،سب کی پناه اور سب پر فائق ہے۔ نہ اس
سے کوئی پيدا ہوا ہے اور نہ ہی وه پيدا کيا گيا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔
)االخالص(112 ،
ﷲ جل شانہ نے اس مختصر سوره پاک ميں عقيده توحيد کی تمام جزئيات اور شرک کی ممکنہ شکلوں کو باطل قرار ديا،
عقائد اسالميہ کا يہ خوبصورت خالصہ اپنے اعجاز و اختصار کے باوجود اتنا جاندار ہے کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم نے سوره اخالص کو قرآن کا تيسرا جزو قرار ديتے ہوئے فرمايا جس نے تين مرتبہ اس سورت کو پﮍھا گويا اس نے
پورا قرآن پﮍھ ليا۔ )متفق عليہ(
حضور کے صاحبزادگان کی بچپن ميں وفات کی حکمت
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جس طرح اس سوره مبارکہ ميں بيان کئے جانے والے مضامين کا خالصہ يہی ہے کہ ﷲ تعالی وحده الشريک ہے ،وه بے
نياز ہے ،اس کا کوئی بيٹا نہيں ،اگر اس کا کوئی بيٹا ہوتا تو وه بھی خدا ہوتا اور يہی يہ شرک ہوتا اور اس کی وحدانيت پر
حرف آتا۔ توحيد ،توحيد نہ رہتی۔ جس طرح توحيد الوہيت نے رب کو بيٹے سے پاک رکھا اسی طرح شان ختم نبوت نے
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو جوان بيٹے سے عليحده رکھا۔ اگر حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا کوئی جوان بيٹا ہوتا
تو وه بھی پيغمبر ہوتا اور اگر پيغمبر نہ ہوتا تو )نعوذ با ( شان رسالت ميں کمی آتی اور پيغمبر ہوتا تو ختم نبوت کی شان
ختم ہوجاتی۔ حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم خاتم النبين نہ رہتے ،حديث پاک ميں آتا ہے ،حضرت ابراہيم رضی ﷲ
عنہ جو حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے بچپن ہی ميں وفات پاگئے ليکن ان کی عمر باقی
صاحبزادگان حضرات سے نسبتا ً زياده تھی۔
1۔ ان کی وفات پر آقائے دوجہاں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا :
عن ابن عباس قال لمامات ابراھيم ابن رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم وقال ان له مرضعا في الجنة ولو عاش لکان صديقا
نبيا ً
حضرت عبدﷲ بن عباس رضی ﷲ عنہما سے مروی ہے کہ جب ابراہيم بن رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم وفات پاگئے
توآپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازه پﮍھايا اور فرمايا ان کے لئے جنت ميں دودھ پالنے والی ہے اور اگر زنده
رہتے تو سچے نبی ہوتے۔
)سنن ابن ماجه (108 :
2۔ صحيح بخاری ميں حضرت عبدﷲ بن ابی اوفی انہی کے بارے ميں کہتے ہيں۔
مات صغير ولو قضي ان يکون بعد محمد صلي ﷲ عليه وآله وسلم نبي عاش ابنه ولکن ال نبي بعده
آپ )حضرت ابراہيم( صغر سنی ميں وصال فرماگئے اور اگر يہ فيصلہ قدرت کا ہوتا کہ محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے
بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے يہ صاحبزادے زنده ہوتے مگر حقيقت يہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہيں۔
)صحيح البخاري(914 : 2 ،
3۔ اسی طرح مسند احمد ميں روايت ہے :
عن السدی قال سمعت أنس بن مالک يقول لوعاش ابراھيم ابن النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم لکان صديقا ً نبياً.
حضرت سدی سے روايت ہے وه کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت انس بن مالک رضی ﷲ عنہ کو يہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر
حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہيم رضی ﷲ عنہ زنده رہتے تو وه ﷲ کا سچا نبی
ہوتا۔
)مسند احمد بن حنبل(133 : 3 ،
اس لئے ﷲ رب العزت نے انہيں بچپن ہی ميں اپنے پاس بالليا ،انہوں نے موت کو قبول کر کے حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کی شان ختم نبوت کو زنده رکھا۔ صحيح بخاری اور ديگر کتب صحاح کی روايات سے معلوم ہوا کہ اگر حضور صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوسکتا تو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بيٹے حضرت ابراہيم رضی ﷲ عنہ کو
زنده رکھا جاتا۔ انہيں بچپن ہی ميں موت کی آغوش ميں اس لئے دے ديا گيا کيونکہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد
کسی نبی کو نہيں آنا تھا۔

ذبح عظيم

باب  : 2فيض نبوت و واليت کی بقاء کا الوہی نظام
تعالی ميری ذريت سے خاتم االنبياء پيدا فرما۔ دوسرے
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے دو دعائيں مانگی تھيں ايک يہ کہ باری
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی شکل ميں نبی آخر الزماں
ميری ذريت کو منصب امامت عطا کر چنانچہ حضرت محمد
ٰ
تشريف لے آئے ،حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو جانے کے بعد اب يہ الزمی تقاضا تھا کہ حضور رحمت
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کونين صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فيض اب امامت و واليت کی شکل ميں آگے چلے ،حضرت ابراہيم عليہ السالم کی
مصطفی صلی ﷲ عليہ
ذريت ميں واليت بھی آ گئی ،حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا اپنا صلبی بيٹا نہ تھا۔ سو اب نبوت
ٰ
وآلہ وسلم کا فيض اور امامت و واليت مصطفوی کا مظہر تھا اسلئے ضروری تھا کہ يہ کسی مقدس اور محترم خاندان سے
چلے۔ ايسے افراد سے چلے جو حضور رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا صلبی بيٹا تو نہ ہو مگر ہو بھی جگر گوشہء
رسول ،چنانچہ اس منصب عظيم کے لئے حضرت علی کرم ﷲ وجہہ اور حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی الڈلی بيٹی
خاتون جنت سيده فاطمتہ الزہرا رضی ﷲ عنہا پر قدرت کی نگاه انتخاب پﮍی۔
حضرت علی رضی ﷲ عنہ اور حضرت سيده فاطمہ رضی ﷲ عنہ کی شادی کا آسمانی فيصلہ
عالی اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی خوشنودی رضا اور مشعيت سے يہ مقدس ہستياں رشتہ ازدواج ميں
ﷲت ٰ
منسلک ہوئيں۔ حديث پاک ميں ہے :
عن عبدﷲ بن مسعود عن رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم قال ان ﷲ امرني ان ازوج فاطمة من علي رضي ﷲ عنھما
حضرت عبدﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ بے شک ﷲ
تعالی نے مجھے حضرت فاطمہ رضی ﷲ عنہ کا حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم ديا۔
)المعجم الکبير للطبراني ،156 : 10 ،ح (10305 :
تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ علی رضی ﷲ عنہ اور فاطمہ رضی ﷲ عنہ کی شادی کا فيصلہ آسمانوں
مصطفی کے سلسلے
پر ہو چکا تھا۔ يہ شادی امر ٰالہی سے سرانجام پائی اس لئے کہ حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے واليت
ٰ
کو قائم ہونا تھا اور حضرت علی رضی ﷲ عنہ کو تکميل دعائے ابراہيم عليہ السالم کا ذريعہ بنانا تھا اسی مقصد کے لئے
تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے ان کی حضرت فاطمہ رضی ﷲ عنہ کے ذريعہ ايک اور مضبوط اور پاکيزه
نسبت بھی قائم ہوئی۔ آئنده صفحات ميں ہم دو الگ الگ فصلوں ميں ان دونوں مقدس ہستيوں کے فضائل و مناقب جو صحيح
روايات سے ثابت ہيں اور اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کی کتابوں ميں درج ہيں کو بيان کريں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ
موالئے کائنات حضرت علی کرم ﷲ وجہہ الکريم اور خاتون جنت سيده فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا اور ان کی اوالد اطہار
جمہور اہل اسالم کے ہاں محترم و مکرم اور قابل عزت و تکريم ہيں يہ نہ تو کسی خاص فرقے کا مشرب و مسلک ہے اور
نہ کسی کی خاص عالمت ہے اور ايسا ہو بھی کيونکہ يہ خانواده نبوت ہے اور جملہ مسلمانوں کے ہاں معيار حق اور مرکز
و محور ايمان و عمل ہے۔
فصل اول
فضائل موال ئے کائنات رضی ﷲ عنہ
مرتضی شير خدا کرم ﷲ وجہہ تحريک اسالمی کے عظيم قائد ،نبی آخر الزماں حضرت
خليفہ چہارم حضرت علی
ٰ
مصطفی اور داماد رسول تھے۔ آپ کی فضيلت
محمدمصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے انتہائی معتبر ساتھی ،جاں نثار
ٰ
ٰ
کے باب ميں ان گنت احاديث منقول ہيں جن ميں سے بعض کا تذکره ذيل ميں کيا جارہا ہے۔
حضرت علی رضی ﷲ عنہ کی صلب سے نبی کی ذريت
 .1عن جابر رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم ان اﷲ عز و جل جعل ذرية کل نبي في صلبه و ان اﷲ
جعل ذريتي في صلب علي رضي ﷲ عنه بن ابي طالب رضي ﷲ عنه رضي اﷲ
تعالی نے ہر نبی
حضرت جابر رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ﷲ تبارک و
ٰ
کی ذريت اس کی صلب سے جاری فرمائی اور ميری ذريت حضرت علی بن ابی طالب رضی ﷲ عنہ کی صلب سے چلے
گی۔
 .1المعجم الکبير لطبراني ،44 : 3 ،ح 2630 :
 .2مجمع الزوائد172 : 9 ،
 .3تاريخ بغداد317 : 1 ،
 .4کنزل العمال’  ،400 : 11ح 32892 :
 .5لسان الميزان ،429 : 3 ،ح 1683 :
 .6ميزان االعتدال ،586 : 2 ،ح 4954 :
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 .7العلل المتناھية البن جوزي210 : 1 ،
حضرت علی رضی ﷲ عنہ نبی کے قائم مقام
 .2عن سعد بن ابي وقاص قال خلف رسول اﷲ علي بن ابي طالب في غزوه تبوک فقال يا رسول اﷲ تخلفني في النساء والصبيان
فقال اما ترضي ان تکون مني بمنزلة ھارون من موسي غير انه ال نبي بعدي
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی
ﷲ عنہ کو غزوه تبوک ميں اپنا خليفہ بنايا تو انہوں نے عرض کيا۔ اے ﷲ کے رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے
عورتوں اور بچوں ميں خليفہ بنايا ہے۔ اس پر حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ آپ اس چيز پر راضی نہيں کہ
آپ ميرے لئے اس طرح بن جائيں جس طرح کہ ہارون عليہ السالم حضرت
موسی عليہ السالم کے قائم مقام تھے مگر يہ کہ
ٰ
ميرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
 .1صحيح مسلم ،1871 -1870 : 4 ،کتاب فضائل الصحابه ،باب  4من فضائل علي بن ابي طالب رضي ﷲ عنه ،ح 2404 :
 .2صحيح البخاري ،1358 : 3 ،کتاب المناقب باب  9فضل الصحابه ،ح 3503 :
 .3صحيح البخاري ،1602 : 4 ،کتاب المغازي ،باب 74غزوه تبوک،ح 1454 :
 .4سنن الترمذي ،641 - 640 : 5 ،کتاب المناقب ،باب  30مناقب علي رضي ﷲ عنه بن ابي طالب ،ح ،3730 ،3724 :
3731
 .5سنن ابن ماجه ،42 : 1 ،المقدمه ،باب فضل علي بن ابي طالب ح 115 :
 .6المستدرک للحاکم ،109 : 3 ،کتاب معرفة الصحابه ،باب ذکر بغض فضائل علي رضي ﷲ عنه
 .7المعجم الکبير لطبراني ،146 : 1 ،ح 328 :
 .8المعجم الکبير لطبراني ،148 : 1 ،ح 334 ،333 :
 .9المعجم الکبير لطبراني ،247 : 2 ،ح 2036 :
 .10المعجم الکبير لطبراني ،203 : 5 ،ح 5095 ،5094 :
 .11المعجم الکبير ،61 : 11 ،ح 11087 :
 .12مسند احمد بن حنبل،32 : 3 ،
 .13مسند احمد بن حنبل438 : 4 ،
 .14مسند احمد بن حنبل338 : 3 ،
 .15مسند ابي يعلي ،286 : 1 ،ح 345 :
 .16مسند ابي يعلي ،57 : 2 ،ح 698 :
 .17مسند ابي يعلي ،66 : 2 ،ح 709 :
 .18مسند ابي يعلي ،73 : 2 ،ح 718 :
 .19مسند ابي يعلي ،86 : 2 ،ح 738 ،739 :
 .20مسند ابي يعلي ،99 : 2 ،ح 755 :
 .21مصنف عبدالرزاق ،226 : 11 ،ح  ،20390 :باب اصحاب النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم
 .22مجمع الزوائد ،109 : 9 ،باب منزلة رضي ﷲ تعالي عنه
 .23سنن ابن ماجه .43 - 42 : 1 ،المقدمه ،باب  11فضل علي بن ابي طالب رضي ﷲ عنه ،ح 115 :
امام ترمذی نے اس حديث پاک کو حضرت جابر رضی ﷲ عنہ سے روايت کيا ہے اور اس کے رجال اور سند کو ثقہ کہا
ہے۔
1۔ امام ابو يعلی اورامام طبرانی نے جو حديث ام سلمہ سے روايت کی ہے اسکی اسناد ثقہ ہے۔
2۔ امام بزار اور امام طبرانی نے جو حديث ابن عباس سے روايت کی ہے اسکی اسناد بھی ثقہ ہے۔
3۔ امام طبرانی نے حضرت زبير سے جو روايت کی ہے اسکے رجال کی اسناد بھی ثقہ ہے۔
 .3عن زيد بن ارقم قال کانت فلنفرمن اصحاب رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم ابواب شارعة في المسجد فقال يوما ً سدوا ھذه
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االبواب االباب علي قال فتکلم في ذالک ناس فقام رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم فحمد اﷲ و اثني عليه تم قال اما بعد فاني
امرت بسد ھذه االبواب غير باب علي فقال فيه قائلکم وﷲ ماسددت شيئا وال فتحته ولکن امرت شي فاتبعته
حضرت زيد بن ارقم رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ اصحاب رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ميں سے بعض کے گھروں
کے دروازے مسجد نبوی )کے صحن( کی طرف کھلتے تھے ايک دن حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا
ان تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے باب علی کے ،راوی کہتے ہيں کہ بعض لوگوں نے چہ می گوئياں کيں اس پر حضور
نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمايا  :حمد و ثناء کے بعد فرمايا مجھے باب علی کے سوا ان تمام
دروازوں کو بند کرنے کا حکم ديا گيا ہے پس تم ميں سے کسی نے اس بات پر اعتراض کيا ہے خدا کی قسم نہ ميں کسی
چيز کو کھولتا اور نہ بند کرتا ہوں مگر يہ کہ مجھے اس چيز کے کرنے کا حکم ديا جاتا ہے پس ميں اس )حکم خداوندی(
کی اتباع کرتا ہوں۔
)المستدرک للحاکم(125 : 3 ،
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ ميں وہی فيصلے کرتا ہوں جن کا مجھے حکم ديا جاتا ہے۔ حکمت اس ميں يہ
تھی کہ جب کسی پر غسل واجب ہو گا اور وه غسل کے لئے گھر سے نکلے گا تو ايسی حالت ميں مسجد نبوی ميں قدم
رکھے گا اور مسجد کا تقدس مجروح ہو گا ،غسل واجب ہو تو صرف دو افراد مسجد ميں قدم رکھ سکتے ہيں ايک محمد
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اور دوسرے علی
مرتضی رضی ﷲ عنہ۔ حديث پاک ميں آتا ہے :
ٰ
ٰ
 .4عن ابي سعيد قال قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم لعلي يا علي ال يحل الحد ان يجنب في ھذا المسجد غيري و غيرک
حضرت ابو سعيد خدری رضی ﷲ عنہ روايت کرتے ہيں کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی ﷲ عنہ
سے فرمايا اے علی ميرے اور تمہارے سوا کسی کے لئے جائز نہيں کہ اس مسجد )نبوی( ميں حالت جنابت ميں رکھے۔
يہ اس لئے کہ حضرت علی کرم ﷲ وجہہ کا حضور نبی رحمت صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر اور روح اقدس سے
ظاہری بھی اور باطنی بھی ايک خاص تعلق قائم ہو چکا تھا۔
اس حديث کو جن اجل ائمہ کرام نے اپنی کتب ميں روايت کيا ہے وه مندرجہ ذيل ہيں۔
 .1مسند ابي يعلي ،311 : 2 ،ح 1042 :
 .2مجمع الزوائد115 : 9 ،
 .3المعجم الکبير الطبراني ،246 : 2 ،ح 2031 :
 .4مسند احمد بن حنبل175 : 1 ،
 .5مسند احمد بن حنبل331 : 1 ،
 .6مسند احمد بن حنبل26 : 2 ،
 .7مسند احمد بن حنبل369 : 4 ،
 .8کنزالعمال ،598 : 11 ،فضائل علي رضي ﷲ عنه ،رقم حديث 32877 :
منافق کی نشانی
حديث ميں آتا ہے :
 .5عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة و برالنسمة انه لعھد النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم الي ان ال يحبني اال مومن وال
يبغضني اال منافق
حضرت علی رضی ﷲ عنہ بيان کرتے ہيں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چيرا اور جس نے جانداروں کو پيدا کيا
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعده فرمايا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف
منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔
)صحيح مسلم(60 : 1 ،
حضرت علی شير خدا نے فرمايا کہ حضور رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی! مجھے اس
رب کی قسم ہے جس نے مخلوق کو پيدا کيا کہ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہيں کر سکتا اور سوائے منافق کے
کوئی تجھ سے بغض نہيں رکھ سکتا۔
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6۔ ام المومنين حضرت سلمہ رضي ﷲ عنہا فرماتي ہيں کہ :
کان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم يقول ال يحب عليا منافق وال يبغضه مومن
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم يہ ارشاد فرمايا کرتے تھے کہ کوئی منافق علی رضی ﷲ عنہ سے محبت نہيں کر سکتا اور
کوئی مومن علی رضی ﷲ عنہ سے بغض نہيں رکھ سکتا۔
)جامع الترمذي(213 : 2 ،
ہم نے ان فرامين رسول کو بھال ديا ہے ،ہم نے خود کو شيعہ سنی کے خانوں ميں تقسيم کر رکھا ہے ،ہم اپنے آنگنوں ميں
نفرت کی ديواريں تعمير کر رہے ہيں حاالنکہ شيعہ سنی جنگ کا کوئی جواز ہی نہيں۔ علمی اختالفات کو علمی دائرے ميں
ہی رہنا چاہئے ،انہيں نفرت کی بنياد نہيں بننا چاہئے ،مسجديں اور امام بارگاہيں مقتلوں ميں تبديل ہو رہی ہيں مسلک کے نام
پر قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے ،بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے اب نفرت اور کدورت کی ديواروں کو گر جانا چاہئے،
ہر طرف اخوت اور محبت کے چراغ جلنے چاہئيں ،حقيقت ايمان کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تاجدار کائنات صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنين حضرت ام
سلمی رضی ﷲ عنہ کی زبانی رسول خدا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
ٰ
کے اس فرمان سے بﮍھ کر بﮍی شہادت اور کيا ہوتی۔ چنانچہ حق و باطل کے درميان يہی کيفيت صحابہ کرام کا معيار تھی۔
يہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ جتنی احاديث روايت کی گئی ہيں پاکی جائيں گی سب صحاح ستہ اور اہل سنت
کی ديگر کتب احاديث سے لی گئی ہيں يہ اس لئے تاکہ معلوم ہوکہ شيعہ اور سنی بھائيوں کے درميان اختالفات کی جو خليج
حائل کر دی گئی ہے وه سراسر بے بنياد ہے فکری مغالطوں اور غلط فہميوں کے سوا ان ميں کچھ بھی نہيں۔ حديث پاک ميں
آتا ہے :
 .7عن ابي سعيد الخدري رضي ﷲ عنه قال ان کنا لنعرف المنافقين نحن معشر االنصار ببغضھم علي ابن طالب
حضرت ابو سعيد خدری رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے وه کہتے ہيں کہ ہم لوگ انصار ميں سے ہيں۔ ہم منافقوں کو حضرت
علی رضی ﷲ عنہ کے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے پہچانتے ہيں۔
)جامع الترمذي(213 ،2 ،
فرمايا کہ اپنے دور ميں ہميں اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو يہ پہچان حضرت علی رضی ﷲ عنہ کے بغض سے
کر ليتے جس کے دل ميں حضرت علی شير خدا رضی ﷲ عنہ کا بغض ہوتا صحابہ رضی ﷲ عنہ پہچان ليتے کہ وه منافق
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا سلسلہ علی شير خدا
ہے اس لئے کہ صحابہ رضی ﷲ عنہ بھی جانتے تھے کہ واليت
ٰ
رضی ﷲ عنہ سے چلے گا۔ اس مفہوم کی ديگر روايات مندرجہ ذيل کتب ميں بھی منقول ہيں۔
 .1سنن نسائي ،116 : 8 ،کتاب االيمان ،باب عالمة االيمان
 .2سنن نسائي ،117 : 8 ،کتاب االيمان ،باب عالمة المنافق
 .3سنن ابن ماجه ،42 : 1 ،المقدمه ،فضل علي رضي ﷲ عنه بن ابي طالب رضي ﷲ عنه ،ح 131 :
 .4مسند احمد بن حنبل128 ،95 ،84 : 1 ،
 .5مسند ابي يعلي ،251 : 1 ،ح 291 :
 .6مسند الحميدي ،31 : 1 ،ح 58 :
 .7المعجم االوسط لطبراني ،89 : 3 ،ح 2177 :
 .8مسند ابي يعلي ،179 : 3 ،ح 1602 :
 .9مجمع الزوائد132 : 9 ،
 .10مسند احمد بن حنبل292 : 6 ،
علی مجھ سے اور ميں علی سے ہوں
8۔ بخاری شريف ميں حضرت براء رضی ﷲ عنہ کی ايک روايت ہے وه فرماتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم نے حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے فرمايا :
انت مني و انا منک
)صحيح البخاري(610 : 2 ،
اے علی تو مجھ سے ہے اور ميں تجھ سے ہوں۔
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فرمايا تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے کہ علی! اعالن کر دو کہ دنيا والے جان ليں کہ علی رضی ﷲ عنہ مجھ
سے ہے اور ميں علی سے ہوں ،حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کے بارے ميں يہ روايت عام ہے :
عن يعلي بن مرة قال قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم عليه السالم حسين مني و انا من حسين ،احب ﷲ من احب حسينا
حسين سبط من االسباط
حضرت يعلی بن مرة سے مروی ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا حسين مجھ سے ہے اور ميں حسين
سے ہوں۔ ﷲ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس نے حسين سے محبت کی حسين نواسوں ميں ايک نواسا ہے۔
)جامع الترمذي(29 : 2 ،
جبکہ مذکوره باال روايت ميں يہی بات حضرت علی کے بارے ميں ارشاد فرمائی ميں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔
اب تو غلط فہميوں کا گرد و غبار چھٹ جانا چاہئے ،محبت کی ايک نئی صبح کا سورج طلوع ہونا چاہئے ،مسالک کو ختم
کرنا ممکن نہيں ليکن مسالک کے نام پر نفرتوں کی تقسيم کا کاروبار تو بند ہونا چاہئے ،حديث مذکوره کا مطلب ہے کہ علی!
تو ميرا مظہر ہے اور ميں تيرا مظہر ہوں ،تيرا صدور مجھ سے ہے اور ميرا ظہور تجھ سے ہے۔ ديگر بہت سے ائمہ حديث
نے بھی اس مفہوم کی روايات بيان کی ہيں مثال۔
 .1سنن الترمذي ،635 : 5 ،کتاب المناقب ،باب  ،21ح 3716 :
 .2المستدرک للحاکم120 ،111 ،110 : 3 ،
 .3المعجم الکبير لطبراني ،318 : 1 ،ح 941 :
 .4المعجم الکبير للطبراني ،16 : 4 ،ح 3511 ،12 ،13 :
 .5مسند احمد بن حنبل438 : 4 ،

ذبح عظيم

علی کرم ﷲ وجھہ شہر علم و حکمت کا دروازه
ايک حديث عام ہے کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ ميں علم کا شہر ہوں اور
علی اس کا دروازه ہے۔ مکمل حديث يوں ہے :
 .9عن ابن عباس رضي ﷲ عنه انه قال النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم انا مدينة العلم و علي بابھا فمن اراد العلم فليات الباب
حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ميں شہر علم ہوں
اور علی اس کا دروازه ہيں پس جو کوئی علم کا اراده کرے وه دروازے کے پاس آئے۔
 .1المعجم الکبير لطبراني55 : 11 ،
 .2مستدرک للحاکم ،127 - 126 : 3 ،رح 11061 :
 .3مجمع الزوائد114 : 9 ،
حديث پاک کا دوسرا حصہ کہ پس جو کوئی علم کا اراده کرے وه دروازے کے پاس آئے ،بہت کم بيان کيا جاتا ہے۔ ارشاد کا
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا علم درکار ہے وه علی کے دروازے پر آئے يہ در چھوڑ کر
مدعا يہ ہے کہ جس کو
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی دہليز کو نہيں پا سکتا۔
کوئی علم
ٰ
10۔ اسی طرح ايک روايت ہے کہ :
عن علي رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم انا دارالحکمة و علي بابھا
حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ميں حکمت کا گھر ہوں
اور علی اس کا دروازه ہيں۔
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 .1جامع الترمذی ،637 : 5 ،کتاب المناقب باب 21
 .2کنز العمال ،147 ،13 ،ح 36462 :
علی کا ذکر عبادت ہے
اصحاب رسول اخوت و محبت کے الزوال رشتے ميں بندھے ہوئے تھے ،يہ عظيم انسان حضور کے براه راست تربيت يافتہ
تھے ان کی شخصيت کی تعمير اور کردار کی تشکيل خود معلم اعظم حضور سرور کونين صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے
فرمائی تھی ،حکمت اور دانائی حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے گھر کی باندی تھی ،ايثار و قربانی کا
جذبہ ان کے رگ و پے ميں موجزن تھا۔ مواخات مدينہ کی فضا سے اصحاب رسول کبھی باہر نہ آ سکے يہ فضا اخوت و
محبت کی فضا تھی ،بھائی چارے کی فضا تھی۔ محبت کی خوشبو ہر طرف ابر کرم کی طرح برس رہی تھی ،صحابہ کرام
اور اہل بيت اطہار ميں کوئی فرق نہ تھا۔ اعتماد اور احترام کے سرچشمے سب کی روحوں کو سيراب کر رہے تھے اور
عمالً ثابت ہو رہا تھا کہ فکری اور نظرياتی رشتے خون کے رشتوں سے زياده مستحکم اور پائيدار ہوتے ہيں۔ غلط فہميوں
پر مبنی تفريق و دوری کی خودساختہ کہانياں بعد ميں تخليق کی گئيں۔ جنگ جمل کے تلخ واقع کو ذھن ميں رکھتے ہوئے
عام طور پر بعض کوتاه انديش يہ سمجھتے ہيں کہ ام المؤمنين سيده عائشہ رضی ﷲ عنہا اور حضرت علی کرم ﷲ وجہہ
الکريم کے درميان بغض وعداوت کی بلند و باالديواريں قائم رہيں ،حاالنکہ حقيقت اس کے برعکس ہے ،جنگ جمل کے
اسباب کچھ اور تھے جو اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہيں ليکن ان دونوں عظيم ہستيوں ميں مخاصمت کے افسانے
تراشنے والوں کو اس روايت پر غور کرناچاہيے۔
 .11عن عائشه انه قال ذکر علي عبادة
حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا حضرت علی
کا ذکر عبادت ہے۔
 .1فردوس االخبار للديلمي ،367 : 2 ،ح 2974 :
 .2کنزالعمال ،601 : 11 ،ح 32894 :
گھر ميں تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا کے سوا کوئی تيسرا شخص
موجود نہ تھا ،حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا تنہا فرمان رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سن رہی تھيں اگر چاہتيں تو باہر کسی
سے بيان نہ کرتيں۔ دل ميں )خدانخواستہ( کھوٹ يا ميل ہوتا تو چپ سادھ ليتيں اور يہ حديث چھپا ليتيں کہ اس ميں حضرت
علی رضی ﷲ عنہ کی فضيلت کا بيان ہے۔ ليکن بال کم و کاست فرمان رسول نقل کر ديا کيونکہ حقيقت چھپا کر رکھنا منافقت
تعالی نے صحابہ کرام اور اہلبيت اطہار کو بغض و منافقت جيسی روحانی بيماريوں سے کليتا ً صاف
کی عالمت ہے اور ﷲ
ٰ
فرمايا تھا۔
ﷲ کی عزت کی قسم اگرکسی کی ساری رات حب علی ميں علی علی کرتے گزر گئی تو خدا کے حضور يہ ورد عبادت ميں
شمار ہو گا کيونکہ رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بيان کے مطابق علی کا ذکر عبادت ہے۔
چہره علی رضی ﷲ عنہ کو ديکھنا بھی عبادت
12۔ اسی طرح ام المؤمنين سيده عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا ہی روايت کرتی ہيں۔
کان ابوبکر يکثر النظر الي وجه علي فساله عائشة فقال سمعت رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم النظر الي وجه علي عبادة
حضرت ابوبکر صديق رضی ﷲ عنہ بﮍی کثرت کے ساتھ حضرت علی رضی ﷲ عنہ کے چہرے کو ديکھتے رہتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا نے ان سے اس بارے ميں پوچھا تو آپ نے فرمايا کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو ديکھنا عبادت ہے۔
)الصواعق المحرقه(177 ،
13۔ اسی طرح ايک اور روايت ہے :
عن عبدﷲ عن النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال النظر الي وجه علي عبادة
حضرت عبدﷲ ابن مسعود رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ حضرت
علی کے چہرے کی طرف ديکھنا عبادت ہے۔
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 .1المستدرک للحاکم142 - 141 : 3 ،
 .2المعجم الکبير للطبراني ،77 : 10 ،ح32895 ،
 .3فردوس االخبار للديلمي ،42 : 5 ،ح 1717 :
 .4کنز العمال ،60 : 11 ،ح 32895 :
 .5مجمع الزوائد119 ،111 : 9 ،
يار غار حضرت ابوبکر صديق رضی ﷲ عنہ فرماتے ہيں کہ علی کے چہرے کو ديکھنا عبادت ہے۔ ام المومنين حضرت
عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا کا بيان ہے کہ حضرت علی شير خدا کا ذکر جميل بھی عبادت ہے پھر ابوبکر کے ماننے والوں
اور حضرت علی کے پيروکاروں ميں يہ دورياں کيوں؟ يہ فاصلے کيوں؟ علی کو ماننے والو! تم ابوبکر کو ماننے والوں
سے دور کيوں ہو گئے ہو؟
ان مقدس ہستيوں ميں کوئی مغائرت اور دوری نہيں تھی وه توايک ہی مشعل کی نورانی کرنيں تھيں مگر آج مسلمانوں نے
خود ساختہ ترجيحات نکال نکال کر کئی گروه تشکيل دے رکھے ہيں اور آئے روز ان کے درميان خون ريزی کا بازار گرم
رہتا ہے۔
گرفتار ابوبکر و علی ہوشيار باش
اے
ِ
حضرت علی )رض( موالئے کائنات
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا فيض حضرت علی سے چلنا تھا اور ’’ذبح عظيم ،،حسين کو ہونا تھا اس
چونکہ واليت
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ،واليت علی شير خدا بن جائے اور واليت علی شير خدا واليت
لئے ضروری تھا کہ واليت
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم تصور کی جائے۔ روايت کے آئينہ خانے ميں ايک اور عکس ابھرتا ہے غبار نفاق چھٹ
ٰ
جاتا ہے اور حقائق کا چہره مزيد اجال ہو جاتا ہے :
 .14عن رياح بن الحرث قال جاء رھط الي علي بالرحبط فقالوا السالم عليکم يا موالنا قال کيف اکون موال کم و انتم قوم عرب
قالوا سمعنا رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم يو غديرخم يقول من کنت مواله فان ھذا مواله
حضرت رياح بن حرث رضی ﷲ عنہ روايت کرتے ہيں کہ ايک گروه حضرت علی کے پاس رحبط کے مقام پر آيا انہوں نے
کہا اے ہمارے موال تجھ پر سالم ہو آپ نے فرمايا ميں کيسے تمہارا موال ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو انہوں نے کہا کہ ہم نے
’’غديرخم ،،کے مقام پر حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا ميں ولی ہوں اس کا يہ )علی( موال
ہے۔
)مسند احمدبن حنبل(419 : 5 ،
حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکﮍ کر بلند کيا اور فرمايا کہ جس کا ميں ولی ہوں علی
اس کا موال ہے۔
15۔ ايک دوسرے مقام پر آتا ہے :
عن زيد بن ارقم عن النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال من کنت مواله فعلي مواله
حضرت زيد بن ارقم رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ميں جس کا موال ہوں اس
کا علی موال ہے۔
)جامع الترمذي(213 : 2 ،
پہلے تاجدار عرب و عجم نے فرمايا کہ جس کا ميں ولی ہوں علی اس کا موال ہے پھر فرمايا جس کا ميں موال ہوں اس کا
علی بھی موال ہے۔ نبی ہونے اور نبی کا امتی ہونے کا فرق رہتا ہے ليکن دوئی کا ہر تصور مٹ جاتا ہے اس لئے کہ باطل
دوئی پسند اور حق ال شريک ہے۔ پھر حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے بارگاه خداوندی ميں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ديئے
اور فرمايا ميرے ﷲ جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن جا يعنی جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس کا دوست بن جا
اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن ہو جا ،جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر اور جو علی کے
ساتھ ہے تو بھی اس کے ساتھ ہو جا ،ذيل ميں متعلقہ حديث پاک درج کی جا رہی ہے:
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 .16عن عمرو بن ذي مرو زيد بن أرقم قاال خطب رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم يوم غديرخم فقال من کنت مواله فعلي
مواله اللھم وال من وااله و عاد من عاده وانصرمن نصره و اعن من اعانه
حضرت عمرو بن ذی مرو اور حضرت زيد بن ارقم رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے وه کہتے ہيں کہ حضور نبی کريم صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے يوم غديرخم کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمايا کہ جس کا ميں ولی ہوں علی اس کے ولی ہيں۔ ’’ اے ﷲ
تو اس سے الفت رکھ جو علی سے الفت رکھتا ہے اور تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھتا ہے اور تو اس کی
مدد کر جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی اعانت کر جو علی کی اعانت کرتا ہے۔،،
المعجم الکبير للطبراني ،17 : 4 ،ح 3514 :
گويا حضرت علی کے چہره انور کو ديکھتے رہنا بھی عبادت ،ان کا ذکر بھی عبادت ،حضور فرماتے ہيں کہ علی تو مجھ
سے ہے اور ميں تجھ سے ہوں ارشاد ہوا کہ جس کا ولی ميں ہوں علی اس کا موال ہے پھر ارشاد ہوا کہ جس کا ميں موال
علی بھی اس کا موال اور يہ کہ ميں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازه ،علم کا حصول اگر چاہتے ہو تو علی کے دروازے
پر آ جاؤ اور دوستی اور دشمنی کا معيار بھی علی ٹھہرے۔
 .17عن ابي طفيل قال جمع علي رضي ﷲ عنه الناس في الرحبة ثم قال لھم انشد ﷲ کل امرئي مسلم سمع رسول ﷲ صلي ﷲ
عليه وآله وسلم يقول يوم غديرخم ماسمع لما قام فقام تالثون من الناس و قال ابو نعيم فقام ناس کثير فشھدوا حين اخد بيده فقال
للناس اتعلمون اني اولي بالمومنين من انفسھم قالوا نعم يا رسول ﷲ قال من کنت مواله فھذا علي مواله اللھم وال من وااله و عاد
من عاداه
حضرت ابی طفيل رضی ﷲ عنہ روايت کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی ﷲ عنہ کے پاس رحبہ کے مقام پر بہت سارے
لوگ جمع تھے ان ميں سے ہر ايک نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ميں سے ہر شخص نے حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے غديرخم کے موقع پر خطاب فرمايا جس کو وہاں کھﮍے ہوئے تيس آدميوں نے سنا۔ ابو نعيم نے
کہا کہ بہت سارے لوگ جمع تھے انہوں نے گواہی دی کہ جب حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا
ہاتھ پکﮍ کر لوگوں سے فرمايا کہ کيا تم جانتے نہيں کہ ميں مومنين کی جانوں سے بھی زياده قريب ہوں انہوں نے کہا ہاں يا
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جس کا ميں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے اے ﷲ تو
بھی الفت رکھ جو اس سے الفت رکھتا ہے اور تو اس سے عداوت رکھ جو اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔
)مسند احمد بن حنبل(370 : 4 ،
اصحاب بدر کی گواہی
روايات ميں مذکور ہے کہ ان تيس صحابہ ميں اصحاب بدر بھی موجود تھے ،غزوه بدر ميں شريک ہونے والوں نے بھی
گواہی دی کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا تھا اور ہم نے سنا تھا اور ديکھا کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
نے حضرت علی کا ہاتھ پکﮍ کر اونچا کيا اور ہم سب سے کہا تھا کہ مسلمانو! کيا تم نہيں جانتے کہ ميں مسلمانوں کی جانوں
سے بھی زياده قريب تر ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کيا سچ فرمايا يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم آپ نے ،آپ ہم سب
کی جانوں سے بھی قريب تر ہيں ،فرمايا مجھے عزيز رکھنے والو سنو! ميں اس کا عزيز ہوں جو علی کو عزيز رکھتا ہے
جس کا ميں موال ہوں اس کا علی بھی موال ہے ،اے مالک! تو بھی اس کا ولی بن جا جو علی کو ولی جانے۔
 .18عن زياد بن ابي زياد سمعت علي بن ابي طالب ينشد الناس فقال انشد ﷲ رجال مسلما سمع رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله
وسلم يقول يوم غديرخم ما قال فقام اثنا عشر بدر يا فشھدوا
حضرت زياد بن ابی زياد نے حضرت علی سے سنا کہ جو لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ميں ﷲ کی قسم کھا کر کہتا
ہوں کہ جو کچھ ميں نے غديرخم کے موقع پر حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے سنا وه سچ ہے اور اس چيز کی
باره بدری صحابہ نے کھﮍے ہو کر گواہی دی۔
)مسند احمد بن حنبل(88 : 1 ،
اس حديث کو روايت کرنے والوں ميں حضرت ابوہريره ،حضرت انس بن مالک ،حضرت عبدﷲ بن عمر ،حضرت عبدﷲ بن
عباس ،حضرت مالک بن حويرث ،ابو سعيد خدری ،حضرت عمار بن ياسر ،حضرت براء بن عازب ،عمر بن سعد ،عبدﷲ
ابن مسعود ،حضرت زيد بن ارقم رضی ﷲ عنہم جيسے جليل القدر صحابہ کے اسمائے گرامی شامل ہيں۔
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مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا منکر ہے ،جو فيض علی کا منکر ہے وه
جو شخص واليت علی کا منکر ہے وه نبوت
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا بھی منکر ہے جو نسبت علی کا منکر ہے ،وه نسبت
فيض
ٰ
ٰ
وسلم کا منکر ہے ،جو قربت علی کا باغی ہے وه قربت رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا باغی ہے ،جو حب علی کا باغی
ہے وه حب
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا باغی ہے وه خدا
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا بھی باغی ہے اور جو
ٰ
ٰ
کا باغی ہے۔
19۔ فرمايا رسول محتشم نے :
عن عمار بن ياسر قال قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم اوصي من آمن بي وصدقني بو الية علي بن ابي طالب من تواله
فقدتوالني ومن توالني فقد تولي ﷲ عزوجل ومن احبه فقد اجني
حضرت عمار بن ياسر سے مروی ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جو شخص مجھ پر ايمان اليا اور
جس نے ميری نبوت کی تصديق کی ميں اس کو وصيت کرتا ہوں کہ وه علی کی واليت کو مانے جس نے علی کی واليت کو
مانا اس نے ميری واليت کو مانا اور جس نے ميری واليت کو مانا اس نے ﷲ عزوجل کی واليت کو مانا۔
حضور اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جو شخص قيامت تک مجھ پر ايمان اليا اور جس نے ميری نبوت کی تصديق
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے ،واليت
کی ميں اس کو وصيت کرتا ہوں کہ وه علی کی واليت کو مانے۔ علی وصيت
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے ،حضور عليہ السالم نے فرمايا جس نے علی کی واليت کو مانا اس نے
علی وصيت
ٰ
ميری واليت کو مانا جس نے ميری واليت کو مانا اس نے ﷲ کی واليت کو مانا ،جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ
سے محبت کی۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ،جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے
بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے ﷲ سے بغض رکھا۔
 .20ومن احبني فقد احب ﷲ تعالي ومن ابغضه فقد ابغضي ومن ابغضي فقد ابغض ﷲ عزوجل
اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی جس
نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے ﷲ سے بغض رکھا۔
)مجمع الزوائد(109 : 9 ،
اسی مفہوم کی ديگر روايات مندرجہ ذيل کتب ميں مالحظہ کريں۔
 .1مسند احمد بن حنبل84 : 1 ،
 .2مسند احمد بن حنبل119 : 1 ،
 .3مسند احمد بن حنبل370 : 4 ،
 .4ابن ماجه المقدمه  ،43 :باب  11فضل علي ابن ابي طالب ،ح 116 :
 .5المعجم الکبري للطبراني ،357 : 2 ،ح 2505 :
 .6المعجم الکبري للطبراني ،173 : 4 ،ح 4052 :
 .7المعجم الکبري للطبراني ،174 : 4 ،ح 4053 :
 .8المعجم الکبري للطبراني ،192 : 5 ،ح 4059 :
 .9المعجم االوسط لطبراني ،69 : 3 ،ح 2131 :
 .10المعجم الکبري االوسط لطبراني ،100 : 3 ،ح 2204 :
 .11المعجم الصغير64 : 1 ،
 .12مسند ابي يعلي ،429 ،428 : 1 ،ح 567 :
 .13مسند ابي يعلي ،81 - 80 : 2 ،ح 458 :
 .14مسند ابي يعلي ،87 : 2 ،ح 464 :
 .15مسند ابي يعلي ،105 : 2 ،ح 479 :
 .16مسند ابي يعلي ،105 : 2 ،ح 480 :
 .17م سند ابي يعلي ،274 : 2 ،ح 454 :
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 .18مسند ابي يعلي ،139 : 3 ،ح 937 :
 .19کنز العمال ،154 : 13 ،ح 3648 :
 .20کنز العمال ،157 : 13 ،ح 36486 :
 .21کنز العمال ،158 : 13 ،ح 36487 :
 .22مجمع الزوائد107 ،106 : 9 ،
 .23موارد النعمان ،544 ،ح 2205 :
بغض علي رضي ﷲ عنہ بغض خدا
21۔ ام المومنين حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہا کی روايت مالحظہ فرمائيں :
عن ام سلمه قالت اشھد اني سمعت رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم يقول من احب عليا فقد احبني ومن احبني فقد احب اﷲ
ومن ابغض عليا فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض اﷲ
حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے وه فرماتی ہيں کہ ميں گواہی ديتی ہوں کہ ميں نے اپنے کانوں سے رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ
سے محبت کی اس نے ﷲ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ
سے بغض رکھا تحقيق اس نے ﷲ سے بغض رکھا۔
)ايضا ً (132 :
دونوں جہانوں کے سيد
 .22عن ابن عباس رضي ﷲ عنھما قال نظر النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم الي علي فقال يا علي انت سيد في الدنيا سيد في
االخره حبيبک حبيبي و حبيبي حبيب ﷲ وعدوک عدوي و عدوي عدوﷲ والويل لمن ابغضک بعدي
حضرت عبدﷲ ابن عباس رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی
رضی ﷲ عنہ کی طرف ديکھا اور فرمايا اے علی تو دنيا ميں بھی سيد ہے اور آخرت ميں بھی سيد ہے ،جو تيرا حبيب
)دوست( ہے وه ميرا حبيب ہے اور جو ميرا حبيب ہے وه ﷲ کا حبيب ہے ،جو تيرا دشمن ہے وه ميرا دشمن ہے اور جو ميرا
دشمن ہے وه ﷲ کا دشمن ہے اور بربادی ہے اس شخص کيلئے جو ميرے بعد تجھ سے بغض رکھے۔
)المستدرک للحاکم(128 : 3 ،
بﮍی واضح حديث ہے فرمايا علی تو دنيا ميں بھی سيد ہے اور آخرت ميں بھی سيد ہے تيرا حبيب ميرا حبيب ہے اور ميرا
حبيب خدا کا حبيب ،تيرا دشمن ميرا دشمن اور ميرا دشمن خدا کا دشمن ،آقائے دوجہاں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم واليت علی
کو واليت
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم قرار دے رہے ہيں۔ سوال پيدا ہوتا ہے کيوں؟ يہ حديث اس کی وضاحت کر رہی
ٰ
ہے۔ مسند احمد بن حنبل ميں حضرت بريده رضی ﷲ عنہ فرماتے ہيں کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے ايک موقع پر
حضرت علی رضی ﷲ عنہ کے بارے ميں تکرار کے ساتھ فرمايا :
 .23فانه منی و انا منه وھو وليکم بعدي
علی مجھ سے ہے ميں علی سے ہوں ميرے بعد وه تمہارا ولی ہے۔
)مسند احمد بن حنبل(356 : 5 ،
24۔ اور حضرت جابر رضی ﷲ عنہ سے حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا کی روايت بھی مالحظہ ہو وه فرماتے ہيں کہ :
قال قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم ادعوا لي سيد العرب فقالت عائشة رضي ﷲ عنه الست سيد العرب يا رسول ﷲ فقال
انا سيد ولد آدم و علي سيد العرب
حضرت جابر رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ عرب کے سردار کو
ميرے پاس بالؤ۔ حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا نے کہا کہ کيا آپ عرب کے سردار نہيں ہيں يا رسول ﷲ ،آپ نے فرمايا کہ
ميں اوالد آدم کا سردار ہوں اور علی رضی ﷲ عنہ عرب کے سردار ہيں۔
 .1مستدرک للحاکم124 : 3 ،
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 .2مجمع الزوائد116 : 9 ،
 .3کنزالعمال619 : 11 ،
غوثيت سے قطبيت تک وسيلہ جليلہ
واليت علی کے فيض کے بغير نہ کوئی ابدال بن سکا اور نہ کوئی قطب ہوسکا۔ واليت علی کے بغير نہ کسی کوغوثيت ملی
اور نہ کسی کو واليت ،حضرت غوث االعظم جو غوث بنے وه بھی واليت علی کے صدقے ميں بنے ،امامت ،غوثيت،
قطبيت ،ابداليت سب کچھ واليت علی ہے ،اس لئے آقائے کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا۔
 .25عن أم سلمه قالت سمعت رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم يقول من سبعليا فقدسبني
حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنھا سے مروی ہے کہ ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم نے فرمايا
)مسند احمد بن حنبل(323 : 6 ،
) المتدد ،للحاکم(121 : 3 ،
جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔
اس سے بﮍ ھ کردوئی کی نفی کيا ہوگی اور اب اس سے بﮍھ کر اپنائيت کا اظہار کيا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم نے فرمايا جس نے علی کو گالی دی وه علی کو نہيں مجھے دی۔
طبرانی اور بزار ميں حضرت سلمان سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی
ﷲ عنہ سے فرمايا
 .26محبک محبي ومبغضک مبغضي
علی تجھ سے محبت کرنے واال ميرا محب ہے اور تجھ سے بغض رکھنے واال مجھ سے بغض رکھنے واال ہے۔
المعجم الکبير للطبراني ،239 : 6 ،رقم حديث 6097 :
حديث پاک اپنی تشريح آپ ہے۔ اوپر ہم نے اس حوالے سے سيدنا علی کے جو فضائل علی رضی ﷲ عنہ بيان کئے ہيں وه
محض استشھاد ہيں ورنہ حضرت علی کو رب کائنات اور رسول کائنات نے جو فضيلتيں عطا کيں ان کا احاطہ ممکن نہيں۔

ذبح عظيم

اطاعت علی اطاعت خدا کی ضمانت
 .27عن ابی ذر رضی اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم من اطاعنی فقد اطاع اﷲ ومن عصانی فقد عصی
اﷲ ومن اطاع عليا فقد اطاعني ومن عصي عليا ً فقد عصاني
حضرت ابوذر رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہا کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جس نے ميری اطاعت کی
اس نے ﷲ کی اطاعت کی اور جس نے ميری نافرمانی کی اس نے ﷲ کی نافرمانی کی اور جس نے )حضرت( علی کی
اطاعت کی تحقيق اس نے ميری اطاعت کی اور جس نے )حضرت( علی کی نافرمانی کی اس نے ميری نافرمانی کی۔
المستدرک للحاکم121 : 3 ،
حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم علی کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی بتا رہے ہيں۔ مدعا يہ تھا کہ يہ بات طے پا
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا فيض حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے
جائے اور اس ميں کوئی ابہام نہ رہے کہ واليت
ٰ
چال ہے اور علی کی اطاعت چونکہ رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ﷲ کی اطاعت کی ضامن ہے لہذا علی کی
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اطاعت اطاعت ال ٰہی کا ذريعہ ہے۔
قرآن اور علی کرم ﷲ وجھہ رضی ﷲ عنہ
28۔ حضرت ابوذر رضی ﷲ عنہ ہی سے روايت ہے کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا۔
علی مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفر قاحتي ير دا علي الحوض
علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے يہ دونوں )اس طرح جﮍے رہيں گے اور( جدا نہيں ہوں گے حتی کہ
حوض کوثر پر مل کر ميرے پاس آئيں گے۔
)ايضاً(124 ،
يہ کہہ کر بات ختم کر دی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ،قرآن ﷲ رب العزت کی آخری الہامی کتاب ہے۔
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا ہے اوپر ہم نے ديکھا کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اپنی
ذات سے علی رضی ﷲ عنہ کی ذات کو جدا نہيں کرتے۔ يہاں قرآن سے علی کے تعلق کی بھی وضاحت فرمائی کہ قرآن و
علی اس طرح جﮍے ہوتے ہيں کہ روز جزا بھی يہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے گا اور علی اور قرآن اسی حالت ميں ميرے پاس
حوض کوثر پر آئيں گے۔
قرابت دارانا ن رسول ہاشمی
 .29صحيح مسلم شريف ميں حضرت سعد بن ابي وقاص رضي ﷲ عنہ سے روايت ہے.
ولما نزلت ھذه االية ندع ابناء نا و ابناء کم دعا رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم عليا و فاطمة و حسنا ً و حسينا ً فقال اللھم
ھؤالء اھلي
جب يہ آيت )مباھلہ( کہ ’’ہم )مل کر( اپنے بيٹوں کو اور تمہارے بيٹوں کو بالليتے ہيں ،،نازل ہوئی تو رسول اﷲ صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ ،حضرت حسن اور حضرت حسين رضی ﷲ عنہم کو جمع کيا اور فرمايا اے
ﷲ يہ ميرے اہل بيت ہيں۔
)الصحيح لمسلم(278 : 2 ،
جب آيت مباہلہ نازل ہوئی توحضور عليہ الصلوة والسالم نے عيسائيوں کو چيلنج کرتے ہوئے فرمايا کہ
1۔ ہم اپنے بيٹوں کو التے ہيں تم اپنے بيٹوں کو الؤ۔ 2۔ ہم اپنی ازواج کو التے ہيں تم اپنی عورتوں کو الؤ۔ بيٹوں کو النے کا
وقت آيا تو حضورعليہ الصلوة والسالم نے 1۔ حسن اور حسين رضی ﷲ عنہ کو پيش کرديا۔ 2۔ عورتوں کا معاملہ آيا تو
حضرت فاطمہ کو پيش کرديا اور اپنی جانوں کو النے کی بات ہوئی تو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ علی
رضی ﷲ عنہ کو لے آئے يعنی حضرت علی رضی ﷲ عنہ کو اپنی جان کے درجے پر رکھا۔ آيت اور حديث مبارکہ کے
الفاظ پر غور فرمائيں آيت کريمہ ميں فرمايا جا رہا ہے کہ
تعالوا ندع أبناء ناو أبناء کم و نساء نا و نسائکم و أنفسنا و انفسکم
آ جاؤ ہم )مل کر( اپنے بيٹوں کو اور تمہارے بيٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی
اور تمہيں بھی )ايک جگہ پر( بال ليتے ہيں۔
)آل عمران (61 : 3
حديث پاک ميں فرمايا جا رہا ہے دعا عليا و فاطمۃ و حسنا ًو حسينا ًيعنی عليا ً )انفسنا( اور فاطمۃ )نساء نا( اور حسنا ً و
حسينا ً)ابناء نا( ہوئے۔ يہ عقيده کسی شيعہ کا نہيں اہلنست و الجماعت کا ہے اور جو لوگ اس مغالطے ميں مبتال ہيں کہ
اہلسنت حب علی يا حب اہل بيت اطہار سے عاری ہيں وه دراصل خود فريبی ميں مبتال ہيں ،اہلسنت سواد اعظم بنتا ہی تب ہے
جب ان نقوش قدسيہ سے محبت ان کے عقائد کا مرکز و محور بن جائے۔ سيدنا علی ہوں يا سيده کائنات اور حسنين کريمين يہ
شجر نبوت کی شاخيں ہيں جن کے برگ و بار سے دراصل گلستان محمدی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ميں ايمان و عمل کی
بہاريں جلوه فگن ہيں ان سے صرف نظر کر کے يا ان سے بغض و حسد کی بيماری ميں مبتال کوئی شخص حضور صلی ﷲ
ٰ
تقوی کے دعوے کرتا پھرے۔
عليہ وآلہ وسلم کا امتی کہالنے کا حقدار نہيں کجا کہ وه ايمان اور
رسول اور علی ايک ہی درخت ہے
30۔ حضرت جابر بن عبدﷲ رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ
سمعت رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم يقول الناس عن شجر شتي و انا و علي من شجرة واحدة
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ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا تمام لوگ جدا جدا درختوں سے
ہيں مگر ميں اور علی ايک ہی درخت سے ہيں۔
)معجم االوسط للطبرانی ،89 : 5 ،ح (4162 :
ايک ہی درخت سے ہونے ميں ايک تو نسبتی قربت کا اظہار ہو رہا ہے ،دوسری قربت وه نظرياتی کومٹ منٹ تھی جو اسالم
کے دامن رحمت ميں آنے اور براه راست شہر علم کے علم حکمت اور دانائی کے چراغوں سے روشنی کشيد کرنے کے بعد
حاصل ہوئی۔
 .31عن علي رضي اﷲ عنه إبن أبي طالب ان النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن و حسين فقال من احبني و احب ھذين
و اباھما و امھا کان معي في درجتي يوم القيامة
حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے بے شک حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن و حسين رضی ﷲ
عنہ کا ہاتھ پکﮍا اور فرمايا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے محبت کی وه قيامت
کے روز ميرے ساتھ ميری قربت کے درجہ ميں ہو گا۔
) جامع الترمذي ،642 : 5 ،ح (3733 :
فرشتوں کی نصرت
 .32عن ابي رافع ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم بعث عليا مبعثا فلما قدم قال له رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم اﷲ و
رسوله و جبريل عنک رضوان
حضرت ابو رافع رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے بے شک نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی ﷲ عنہ
کو ايک جگہ بھيجا جب وه واپس تشريف الئے تو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمايا ﷲ تعالی اور اس کے
رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اور جبريل امين آپ سے راضی ہيں۔
)المعجم الکبير(319 : 1 ،
 .33خطب الحسن بن علي حين قتل علي فقال يا اھل الکوفه او يا اھل العراق لقد کان بين اظھرکم رجل قتل الليلة او اصيب اليوم
ولم يسبقه االولون بعلم ولو يدرکه االخرون کان النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم اذا بعثه في سرية کان جبريل عن يمينه و ميکائيل
عن يساره فال يرجع حتي يفتح اﷲ عليه
حضرت حسن بن علی نے حضرت علی کی شہادت کے موقع پر خطاب فرمايا اے اہل کوفہ يا اہل عراق تحقيق تم ميں ايک
شخصيت تھی جو آج رات قتل کر ديئے گئے يا آج وفات پا جائيں گے۔ نہ کوئی پہلے علم ميں ان سے سبقت لے سکا اور نہ
بعد ميں آنے والے ان کو پا سکيں گے۔ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم جب آپ کو کسی سريہ ميں بھيجتے تو حضرت
جبرئيل عليہ السالم ان کے دائيں اور حضرت ميکائيل عليہ السالم ان کے بائيں طرف ہوتے ،پس آپ ہميشہ فتح مند ہوکر
واپس لوٹتے۔
)مصنف ابن ابي شيبه(60 : 12 ،

ذبح عظيم

جالل نبوی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے وقت گفتگو کا يارا
 .34عن ام سلمة رضي ﷲ عنه قالت  :کان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم اذا غضب لم يجتري احدان يکلمه اال علي
حضرت ام سلمہ سے روايت ہے آپ فرماتی ہيں کہ جب حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حالت غضب ميں ہوتے
تھے تو کسی ميں يہ جرات نہيں ہوتی تھی کہ وه آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے کالم کرے سوائے حضرت علی رضی ﷲ
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عنہ کے۔
) (2المستدرک للحاکم130 : 3 ،
علی رضی ﷲ عنہ کی خاطر سورج کا پلٹنا
 .35عن اسماء بنت عميس رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم کان يوحي اليه و راسه في حجر علي فلم يصل
العصر حتي غربت الشمس فقل النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم اصليت يا علي قال ال فقال اللھم انه کان في طاعتک و طاعة
رسولک فاردد عليه الشمس قالت اسمائ رضي ﷲ عنه فرايتھا غربت ثم رايتھا طلعت بعد ما غربت
حضرت اسماء بنت عميس رضی ﷲ عنھما سے روايت ہے بے شک نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی
گئی اس حال ميں کہ آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی ﷲ عنہ کی گود ميں تھا۔ پس حضرت علی
رضی ﷲ عنہ نے نماز عصر ادا نہ فرمائی يہاں تک کہ سورج غروب ہو گيا حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے دريافت
فرمايا اے علی رضی ﷲ عنہ کيا تو نے نماز ادا نہيں کی؟ عرض کيا نہيں! آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا اے ﷲ بے
شک علی رضی ﷲ عنہ تيری اور تيرے رسول کی اطاعت ميں تھا پس اس پر سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی ﷲ
عنہ فرماتی ہيں کہ ميں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے ديکھا پھر ميں نے اس کو غروب کے بعد طلوع ہوتے ہوئے
ديکھا۔
)مشکل اآلتار(388 : 4 ،
علی رضی ﷲ عنہ کی قوت فيصلہ دعائے رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا ثمر
 .36عن علي رضي ﷲ عنه قال بعثني رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم الي اليمن فقلت يا رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم
بعثني و انا شاب اقضي بينھم وال ادري ما القضاء فضرب صدري بيده ثم قال اللھم اھد قلبه ثبت لسانه فوالذي خلق الحبة ما
شککت في قضاء بين اثنين
حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے انہوں نے کہا کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے مجھے يمن کی طرف
بھيجا ميں نے عرض کيا يا رسول ﷲ آپ مجھے بھيج تو رہے ہيں ليکن ميں نوجوان ہوں ميں ان لوگوں کے درميان فيصلے
کيونکر کروں گا؟ ميں جانتا ہی نہيں ہوں کہ قضا کيا ہے؟ پس حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس ميرے
سينے پر مارا پھر فرمايا اے ﷲ اس کے دل کو ہدايت عطا کر اور اس کی زبان کو استقامت عطا فرما ،اس ذات کی قسم جس
نے دانے کو پيدا فرمايا مجھے دو آدميوں کے مابين فيصلے کرتے وقت کوئی شکايت نہيں ہوئی۔
)المستدرک(135 : 3 ،
يہی وجہ ہے کہ سيدنا علی رضی ﷲ عنہ کی بصيرت دانائی اور قوت فيصلہ ضرب مثل بن گئی۔ عہد رسالت مآب صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خالفت راشده تک تمام دقيق علمی ،فقہی اور روحانی مسائل کے لئے لوگ آپ سے ہی رجوع
کرتے تھے۔ خود خلفائے رسول سيدنا صديق اکبر ،فاروق اعظم اور سيدنا عثمان رضوان ﷲ عليہم اجمعين آپ کی رائے کو
ہميشہ فوقيت ديتے تھے اور آپ نے ان تينوں خلفاء کے دور ميں مفتی اعظم کے منصب جليلہ پر فائز رہے۔ اسی دعا کی
تاثير تھی کہ آپ فہم فراست علم و حکمت اور فکر و تدبر کی ان بلنديو ں پر فائز ہوئے جو انبيائے کے عالوه کسی شخص
کی استطاعت ميں ممکن نہيں۔
جنت علی رضی ﷲ عنہ کا منظر
 .37ان النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال ان الجنة لتشتاق الي ثالثة علي و عمار و سلمان
نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا بے شک جنت تين آدميوں کا اشتياق رکھتی ہے اور وه حضرت علی رضی ﷲ
عنہ ،حضرت عمار رضی ﷲ عنہ اور حضرت سلمان رضی ﷲ عنہ ہيں۔
)جامع الترمذي(3797 : 7 ،667 : 5 ،
جنت ميں داخل ہونے واال ہراول دستہ
 .38عن ابي رافع ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال لعلي ان اول اربعة يرضون الجنة انا و انت والحسن والحسين و ذرا
رينا خلف ظھورنا و ازواجنا خلف ذرا رينا و شيعتنا عن ايماننا و عن شمائلنا
حضرت ابو رافع رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی ﷲ عنہ کو
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فرمايا بے شک جنت ميں سب سے پہلے داخل ہونے والے چار آدميوں ميں ميری ذات اور آپ اور حسن و حسين ہوں گے
اور ہماری اوالد ہمارے پيچھے ہو گی اور ہمارے پيروکار ہمارے دائيں اور بائيں جانب ہوں گے۔
المعجم الکبير ،119 : 3 ،ح 950 :
متبعين کے ہمراه حوض کوثر پر خوشنما چہروں کے ساتھ حاضری
 .39عن ابي رافع رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال لعلي انت و شيعتک تردون علي الحوض رواء مروين
مبيضة وجوھکم و ان عدوک يردون علي ظماء مقبحين
حضرت ابو رافع رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا آپ اور آپ کی حمايت کرنے
والے ميرے پاس حوض پر خوشنما چہرے اور سيرابی کی حالت ميں آئيں گے ان کے چہرے سفيد ہوں گے اور بے شک
تيرے دشمن ميرے پاس بھوک کی حالت ميں بدنما صورت ميں آئيں گے۔
المعجم الکبير319 : 1 ،
 .40عن ابن عمر رضي ﷲ عنه قال قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيد اشباب اھل الجنة و ابوھما خير
منھا
حضرت ابن عمر رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے وه فرماتے ہيں کہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا حسن و
حسين جنت کے جوانوں کے دو سردار ہيں اور ان کے باپ ان دونوں سے بہتر ہيں۔
ابن ماجه ،44 : 1 ،ح 118 :
المستدرک167 : 3 ،
محبت علی ميں افراط و تفريط کرنے والے گمراه
حضرت علی رضی ﷲ عنہ خود فرماتے ہيں کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ جس طرح يہود نے حضرت
ٰ
نصاری نے بﮍھائی اور گمراہی و ہالکت کے حقدار ٹھہرے اسی طرح ميری وجہ
عيسی عليہ السالم کی شان کم کی اور
ٰ
سے بھی دو گروه ہالک ہوں گے۔
 .41محب يفرط لي لما ليس في و مبغض مفتر يحمله شناني علي ان يبھتني
 .1مسند احمد بن حنبل160 : 1 ،
 .2المستدرک123 : 3 ،
 .3مسند ابي لعلي407 : 1 ،
 .4مجمع الزوائد133 : 9 ،
ايک وه محبت کرنے واال جو مجھے بﮍھائے اور ايسی چيز منسوب کرے جو مجھ ميں نہيں اور دوسرا وه بغض رکھنے واال
شخص جو ميری شان کو کم کرے۔

ذبح عظيم

فصل دوم :
مناقب فاطمة الزھرا رضي ﷲ عنھا
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا نور عام کرنے کے ليے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی
ذبح عظيم کی تکميل اور واليت
ٰ
ذريت ميں سے جس عالی مرتبت جوڑے کا انتخاب ہوا يہ جوڑا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی ﷲ عنھما کا جوڑا
تھا جن کی شادی کا فيصلہ آسمانوں پر ہوچکا تھا۔ قدرت نے ان دو منتخبہ شخصيات کے نور نظر سيدنا امام حسين کی قسمت
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ميں ذبح عظيم کا منصب جليلہ لکھ ديا تھا۔
حضرت فاطمہ الزہرا حضور عليہ الصلوة والسالم کی الڈلی بيٹی ہيں ،خاتون جنت انہی کو کہتے ہيں۔ ان کی فضائل کے
حوالے سے چند ارشادات نبوی مالحظہ فرمائيں۔
رسول کی محبوب ترين ہستی
 .1عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي علي عائشة فسئلت اي الناس کان احب الي رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم
؟ قالت فاطمة  :فقيل من الرجال؟ قالت زوجھا ان کان ما علمت صواما ً قواما ً
حضرت جميع بن عمير التيمی رضی ﷲ عنہ روايت کرتے ہيں کہ ميں اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ صديقہ
رضی ﷲ عنھا کی خدمت ميں حاضر ہوا ،ميں نے پوچھا لوگوں ميں سے کون سب سے بﮍھ کر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کو محبوب تھا؟ حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنھا نے جواب ديا حضرت فاطمہ ،دوباره پوچھا گيا کہ مردوں ميں
سے کون سب سے بﮍھ کر محبوب تھے؟ فرمايا فاطمہ کا شوہر )علی رضی ﷲ عنہ( اور پھر فرمايا کہ ميں خوب جانتی ہوں
کہ وه بﮍے روز ه رکھنے والے اور تہجد پﮍھنے والے تھے۔
)جامع الترمذي(227 : 2 ،
)المستدرک(155 : 3 ،
اصحاب رسول اور صحابيات رسول رضی ﷲ عنھم اپنے قول و عمل ميں بھی سچے اور کھرے تھے ،مصلحت ،منافقت اور
رياکاری کا ان پر شائبہ تک نہيں پﮍا تھا۔ اندر بھی روشن اور باطن بھی روشن ،ذہنی اور جسمانی طہارت اور پاکيزگی کے
پيکر ،اپنی ذاتی رائے کی بنياد بھی عدل کو بناتے ،سچ ان کا شعار ،ہدايت قرآنی ان کا معيار۔ اب يہاں حضرت عائشہ صديقہ
رضی ﷲ عنہا اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہی ہيں ،اس رائے سے بے پناه خصوصی ،اپنائيت اور رواداری کا اظہار ہو
رہا ہے اور يہی اوصاف اسالمی معاشرے کے بنيادی پتھر ہيں۔ يہی اوصاف اپنے اندر پيدا نہ کرسکنے کی وجہ ہے کہ ہم
قوت برداشت کے وصف سے محروم ہوچکے ہيں ،تحمل اور بردباری کے الفاظ کو ہم نے اپنی لغت ہی سے خارج کر ديا
ٰ
فتوی پوچھا جا رہا تھا کہ بتائيے محبوب خدا کو دنيا ميں سب سے زياده
ہے۔ حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا سے
محبوب ہستی کون تھی؟ ذہن پر زور دينے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی بال توقف فرمايا حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
کو پوری کائنات ميں سب سے بﮍھ کر محبت شہزادی کائنات سيده فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا سے تھی۔ پوچھا گيا بتائيے
مردوں ميں محبوب تر کون تھا؟ انہوں نے بے ساختہ ارشاد فرمايا فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی ﷲ عنہ۔
شيعہ سنی فسادات کی حقيقت
شيعہ سنی فسادات کا يک بنيادی نکتہ يہ ہے کہ شيعہ حضرات سيده عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا کو اپنے غيض و غضب
اور لعن طعن کی غليظ حرکت ميں مبتالء ہيں اور دوسری طرف بعض بدبخت اہل بيت اطہار سے خدا واسطے کا بير
رکھتے ہيں ،يہ دونوں رويے اپنے پس منظر اور حاليہ شدت ميں بہت سی غلط فہميوں سے پيدا ہيں ان غلط فہميوں کاازالہ
کئے بغير اختالفات کی خليح مٹانی مشکل ہے بلکہ اسالم دشمن انہی غلط فہميوں کو ہوا ديکر لﮍائياں اور فسادات کرواتے
ہيں اور امت کی اجتماعی قوت کو منتشر کرنے ميں ہميشہ کامياب رہتے ہيں۔ تحمل اور حقيقت پسندی سے معامالت کا جائزه
ليا جائے تو بہت سی تلخيوں کا تدارک ممکن ہے۔ مثال زير نظر روايت ہی کو ليجئے اس ميں بہت سی غلط فہميوں اور
بدگمانيوں کا ازالہ ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی اور سيده عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا کی مخاصمت کو ہوا دينے
والے خود سوچيں کے کتب احاديث ميں سيده فاطمۃ رضی ﷲ عنہا کے فضائل و مناقب کی بيشتر روايات سيده عائشہ رضی
ﷲ عنہا سے مروی ہيں جو شخص دوسرے کے متعلق حسد بغض اور کينہ رکھتا ہو بھال وه اس طرح کی روايات بيان کرتا
ہے۔ عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا چاہتيں تو سائل کے سوال پر يہ بھی فرما سکتی تھيں کہ حضور تاجدار کائنات صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کو سب سے زياد محبوب ميں خود تھی ،اور مردوں ميں ميرے والد سيدنا صديق اکبر رضی ﷲ عنہ۔ اگر يہ
روايت ہوتی بھی تو قرين قياس تھی ،حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا سيده عائشہ رضی ﷲ عنہا اور ان کے والدگرامی
سے تعلق محبت ايک مسلمہ حقيقت ہے ليکن جو چيز حق ہے اسے بيان کرنے ميں ذرا تامل نہيں فرمايا۔ اسی طرح اور کئی
روايات ہيں ،جو اس بات کا ثبوت ہيں کہ وه لوگ آپس ميں کتنے رحيم کريم تھے ،باہمی احترام کی فضاء آخر وقت تک قائم
رہی ،فسادی اور مجرمانہ خصلت لوگوں کو اس وقت بھی بدامن اور مخاصمت منظور تھی اور آج بھی ہے يہ ابليس مشن
کے کارندے ہيں جو ہر دور ميں سرگرم رہتے ہيں۔
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خاتون جنت
يہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی وہی الڈلی بيٹی ہيں جن سے تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا تھا کہ
ميری فاطمہ کيا تو اس بات پر راضی ہے کہ ساری کائنات کے مومنوں کی عورتوں کی تو سردار ہو۔
صحيح مسلم ميں حضرت عروه بن زبير ام المومنين حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا سے روايت کرتے ہيں کہ حضور
تعالی عنہا
نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اس دنيا سے پرده فرمانے کے آخری دنوں ميں حضرت فاطمہ رضی ﷲ
ٰ
کے کانوں ميں کچھ راز کی بات کہی جس سے ايک دفعہ تو وه مغموم ہوکر رونے لگيں جبکہ دوسری دفعہ مسکرا پﮍيں بعد
ميں ان سے پوچھا گيا کہ رونے کی کيا وجہ تھی تو وه فرمانے لگيں کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر
کی وجہ سے روئيں جبکہ مسکرا نے کی وجہ دريافت کرنے پر کہنے لگيں کہ آقائے دوجہاں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے
فرمايا :
 .2االترضين ان تکوني سيدة نساء اھل الجنة او نساء المؤمنين
اے فاطمہ کيا تم اس بات پر راضی نہيں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو يا تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو۔
)صحيح البخاري(512 : 1 ،
)الصحيح لمسلم(291 : 2 ،
3۔ اما م حاکم سيده عائشہ رضی ﷲ عنہا سے روايت کرتے ہيں کہ آنحضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے سيده فاطمہ رضی
ﷲ عنہا کو فرمايا :
يا فاطمة االترضين ان تکوني سيده نساء العالمين؟ و سيدة نساء المؤمنين؟ و سيدة نساء ھذه االمة
اے فاطمہ کيا تم اس بات پر راضی نہيں کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنائی جاؤ اور تمام مومنوں کی عورتوں کی
سردار ہو؟ اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟
 .1صحيح مسلم291 : 2 ،
 .2المسند156 : 3 ،
 .3طبقات248 : 2 ،
رضا فاطمہ کی رضائے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اپنی پياری بيٹی کی رضا چاہتے ہيں اور پوری کائنات حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
کی رضا کی طالب ہے اور خود حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اپنے رب کی رضا کے طالب ہيں۔
4۔ صحيح بخاری کی حديث ہے :
عن المسور بن مخرمه ان رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن اغضبھا فقد اعضبني
حضرت مسور بن مخرمہ رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا )ميری بيٹی( فاطمہ
ميرے جگر کا ٹکﮍا ہے پس جس نے اسے ناراض کيا بے شک اس نے مجھے ناراض کيا۔
)صحيح البخاري(532 : 2 ،
جگر گوشہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہونے کے حوالے سے تمام کتب احاديث ميں بکثرت روايات موجودہيں مثالً)(1
صحيح مسلم (2) ،290 : 2 ،جامع ترمذی (3) ،226 : 2 ،مسند احمد بن حنبل (4) ،326 : 4 ،المستدرک159 : 3 ،۔
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ ميرے جگر کا ٹکﮍا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کيا اس نے
مجھے ناراض کيا۔ اور جس نے حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ناراض کيا اور ارشادات نبوی سے روگردانی کی بال
شبہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
حشر ميں فاطمہ بنت رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی آمد
عرش اور فرش ہر جگہ خاتون جنت رضی ﷲ عنہا کے سر اقدس پر احترام اور تقدس کی چادر ہے۔ اہل محشر سے کہا
جائے گا کہ اپنی نگاہيں جھکاؤ محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی بيٹی فاطمہ رضی ﷲ عنہا تشريف ال رہی ہيں۔
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 .5عن علي عليه السالم قال سمعت النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم يقول اذا کان يوم القيامة ناد منا ٍد من وراء الحجاب يا اھل
الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمة بنت محمد صلي ﷲ عليه وآله وسلم حتي تمر.
تعالی عنہ سے روايت ہے وه فرماتے ہيں کہ ميں نے نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو يہ
حضرت علی رضی ﷲ
ٰ
فرماتے ہوئے سنا کہ جب قيامت کا دن ہوگا تو )اچانک( پردوں کے پيچھے سے کوئی منادی اعالن کريگا اے اہل محشر!
اپنی نگاہيں جھکالو فاطمہ بنت محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے )وه آرہی ہيں( حتی کہ وه گزر جائيں گی۔
)المستدرک للحاکم(153 : 3 ،
چشم تصور! ذرا ميدان حشر ميں چل ،مخلوق خدا بارگاه خداوندی ميں حاضر ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے ،سورج سوا نيزے
پر آگ برسا رہا ہے۔ اچانک پردوں کے پيچھے سے آواز آتی ہے ،منادی دينے واال منادی دے رہا ہے ،اہل محشر سے
مخاطب ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکالو ،سر تاپا پيکر نياز بن جاؤ ،کہ فاطمہ بنت محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم آرہی ہيں جب
تک فاطمہ رضی ﷲ عنہا گزر نہ جائيں قيامت کے دن کسی کو اپنی نگاه اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی ،روز محشر يہ عزت،
يہ احترام يہ تقديس کسی اور کے حصے ميں نہيں آئے گی ،يہ مقام کسی اور کو عطا نہ ہوگا صرف اور صرف حضور
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی الڈلی بيٹی اس سلوک کی سزاوار ٹھہريں گی۔
ناراضی فاطمہ ناراضی خدا
 .6عن علی رضی اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم لفاطمة ان ﷲ يغضب لغضبک و يرضي لرضاک
حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے انہوں نے کہا کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی
تعالی عنھا سے مخاطب ہوکر فرمايا )اے بيٹی( ﷲ تيری ناراضی کو ديکھ کر ناراض ہوتا ہے اور تيری خوشی کو ديکھ
ﷲ
ٰ
کر خوش ہوتا ہے۔
)المستدرک للحاکم(154 : 3 ،
کائنات کے آقا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے فاطمہ! ﷲ تيری خوشی کو ديکھ کر خوش ہوجاتا ہے اور
تيری ناراضی کو ديکھ کر ناراض ہو جاتا ہے ،فاطمہ رضی ﷲ عنہا خوش ہوتی ہے تو خدا خوش ہوتا ہے ،فاطمہ رضی ﷲ
عنہا ناراض ہوتی ہے تو خدا بھی اس طرف سے چہره پھير ليتا ہے۔
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات ميں افضل ترين
 .7عن عائشة قالت مارأيت افضل عن فاطمة غير ابيھا
تعالی عنہا نے خود بيان کيا ہے کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ
ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ
ٰ
وسلم کے سوا فاطمہ سے کائنات ميں کسی کو افضل نہيں ديکھا۔
)رواه الطبراني في االوسط(
)مجمع الزوائد(201 : 9 ،
ام المومنين حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا سے پوچھا نہيں گيا بلکہ خود فرماتی ہيں کہ رب ذوالجالل کی عزت کی
مجتبی حضور رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے سوا فاطمہ سے افضل کائنات ميں کوئی
مصطفی
قسم کہ ميں نے
ٰ
ٰ
نہيں ديکھا اور حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کا يہ عالم ہے کہ اس عالم کی کوئی انتہا ہی نہيں کيونکہ واليت
مصطفی صلی ﷲ
رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا آغاز علی رضی ﷲ عنہ اور فاطمہ رضی ﷲ عنہا سے ہونا تھا۔ امامت
ٰ
عليہ وآلہ وسلم کی ہوگی مگر چلے گی فاطمہ اور علی سے۔
 .8عن ام المؤمنين عائشه رضي اﷲ عنھا انھا قالت مارأيت احداً کان اشبه کالما ً و حديثا ً من فاطمة برسول اﷲ صلي ﷲ عليه
وآله وسلم و کانت اذا دخلت عليه رحب بھا وقام اليھا فاخذ بيدھا فقبلھا واجلسھا في مجلسه
ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنھا سے روايت ہے وه فرماتی ہيں کہ ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ
تعالی عنہا جب کبھی حضور صلی
وسلم کے ساتھ کسی کو فاطمہ سے بﮍھ کر مشابہ نہيں پايا اور حضرت فاطمہ رضی ﷲ
ٰ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں آتيں تو آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ خوش ہو جاتے اور )محبت سے
استقبال کيلئے( کھﮍے ہوجاتے ،حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکﮍ ليتے اس کو بوسہ ديتے اور پھر اپنی نشست پرحضرت فاطمہ
رضی ﷲ عنہ کو بٹھا ديتے۔
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)المستدرک للحاکم(154 : 3 ،
اور ايک جگہ روايت کے الفاظ اس طرح ہيں۔
 .9قامت اليه مستقبلة وقبلت يده
آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی ﷲ عنہ کے استقبال کيلئے )از راه محبت( کھﮍے ہو جاتے اور سيده آپ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چومتيں
)ايضا (140 :
بيٹی! ميرے ماں باپ تجھ پر قربان
تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا معمول يہ تھا کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا حضور صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کی بارگاه بے کس پناه ميں شرف حاضری حاصل کرتيں تو آقائے دو جہاں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ازره شفقت
اور ازره محبت اپنی الڈلی بيٹی کے استقبال کيلئے کھﮍے ہوجاتے ،مرحبا يا فاطمہ! کہہ کر ان کا ہاتھ پکﮍ ليتے اور اسے
چومتے اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا کو اپنی جگہ پر بيٹھا ديتے جب آقائے دوجہاں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
فاطمہ رضی ﷲ عنہا کے گھر تشريف لے جاتے تو وه احتراما ً کھﮍے ہوکر اپنے اباجان کا استقبال کرتيں اور ان کی دست
بوسی فرماتيں۔ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اپنی الڈلی بيٹی پر نثار ہو ہو جاتے ،اپنے پاس بٹھاتے اور ان کی دلجوئی
فرماتے۔ امام شوکانی روايت کرتے ہيں۔
 .10عن عمر بن خطاب رضي اﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم قال لفاطمة فداک ابي و امي.
امير المؤمنين حضرت عمر فاروق رضی ﷲ عنہ فرماتے ہيں کہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی
ﷲ عنہا کو مخاطب ہو کر فرمايا ميرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔
)در السحابه (279 :
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہے يا اصحاب رسول حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
ساری دنيا جب
ٰ
کی بارگاره ميں عرض کرتے ہيں تو کہتے ہيں يا رسول ﷲ ميرے ماں باپ آپ پر قربان۔ يہ تھا صحابہ رضی ﷲ عنہ کا
عمل ،سيدنا حضرت فاروق اعظم رضی ﷲ عنہ فرماتے ہيں خدا کی عزت کی قسم ميں نے اپنے آقا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم
مصطفی
کی زبانی سنا ہے کہ جب آپ فاطمہ رضی ﷲ عنہا کو بالتے تو فرماتے ،فاطمہ! ميرے ماں باپ تم پر قربان ہوں،
ٰ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کو فاطمہ رضی ﷲ عنہا پر قربان کر رہے ہيں اس لئے کہ فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ
مصطفی
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی امين ہيں ،يہ محبت رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے ،يہ قربت
عنہا واليت
ٰ
ٰ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے ،يہ کيفيت نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ہے ،حقيقت يہ ہے کہ خاندان رسول کی غالمی ہی
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا غالم ٹھہرا۔ کيوں؟ اس لئے
غالموں کا سب کچھ ہے جو فاطمہ کے در کا دربان گيا وه
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہی نہيں حسنين کريمين کی امی جان بھی ہيں
کہ فاطمہ رضی ﷲ عنہا صرف
ٰ
اس گود ميں حسين رضی ﷲ عنہ کی پرورش ہوئی ہے۔ جنت کے سرداردوں کی تربيت ہوئی ہے۔ اس لئے فاطمہ سے
فرمايا کہ بيٹی ميرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔
غالم بے نوا کا سالم
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا کا نام نامی ہونٹوں پر آتا ہے تو پلکيں بہر احترام جھک جاتی ہيں ،فضا ميں
احترام کی چادر سی تن جاتی ہے ،حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی الڈلی بيٹی سے ميری عقيدت اور احترام کا يہ عالم
ہے کہ ميں خود کو در فاطمہ رضی ﷲ عنہا کا منگتا سمجھتا ہوں اور اپنے لئے اسے بہت بﮍا اعزاز تصور کرتا ہوں ،مدينہ
منوره کی حاضری کے دنوں ميں ميرا معمول يہ ہوتا ہے کہ جنت البقيع ميں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا کی قبر
انور پر حاضری ديتا ہوں ،سامنے گنبد خضرا اپنے جلوے بکھير رہا ہوتا ہے بصد ادب عرض کرتا ہوں کہ اے حسنين
کريمين کی امی جان! اے جنت کی خواتين کی سردار! اے سيده کائنات! آپ کے در کا کتا آيا ہے اپنے ابا حضور سے ايک
ٹکﮍا لے کر دے ديجئے۔ ميرے کشکول آرزو ميں خيرات ڈال ديجئے۔ اپنے ابا حضور سے سفارش فرما ديں کہ بابا! آپ کا
ايک غالم بے نوا دراقدس پر حاضری کی اجازت چاہتا ہے ،بابا! اس کی چشم تر کے آبگينے قبول فرمائيں ،اس کو اپنے
دامن رحمت ميں چھپا ليجئے ،۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عمر بيت گئی بارگاه سيده کائنات ميں يہ التجا کرتے ہوئے کہ کبھی تو وه اپنے
منگتے کو کرم کے ٹکﮍوں سے نوازيں گے ،کبھی تو دامن طلب ميں رحمت کے سکے گريں گے۔ پھر سوچتا ہوں کہ وه
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کون سا لمحہ ہے جو ان کے کرم سے خالی ہے ان کے کرم کی چادر تو ازل سے برہنہ سروں کو کﮍی دھوپ سے بچا رہی
ہے ،ہر ساعت کے ہونٹوں پر ان کی رحمت کا زمزم بہہ رہا ہے اور ميں کہ ايک تشنہ لب اسی چشمہ رحمت سے اپنی
تشنگی کا مداوا کر رہا ہوں۔ يہ سب کچھ اسی خانواده پاک کی عطا ہی تو ہے۔

ذبح عظيم

باب  : 3ذبح عظيم کی تکميل
ذبح عظيم )ذبح اسماعيل سے ذبح حسين تک(
وه ذبح اسماعيل جس کا فديہ ذبح عظيم سے کرديا گيا تھا بعثت محمدی کے بعد پايہ تکميل کو پہنچنے واال تھا۔ امامت اور
واليت کی دعائے ابراہيمی کا حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد علی رضی ﷲ عنہ اور فاطمہ رضی ﷲ
عنہا کے ذريعہ اجرا ہو رہا تھا۔ اب اس وجود مسعود کی شہادت کا وقت قريب آگيا تھا جسے ذبح اسماعيل کا مظہر بنايا گيا
تھا يعنی کربال کے ميدان ميں نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی عظيم قربانی ،ذبح عظيم کا منظر پيش کرنے والی
تھی۔ ميدان کربال ميں خاندان رسول ہاشمی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے روشن ہونے والے چراغوں کا
منظر شام غريباں کے اندھيروں ميں اترنے واال تھا۔ مٹتی ہوئی قدروں کو خون حسين رضی ﷲ عنہ سے نئی توانائی عطا
ہونے والی تھی۔ ازلی صداقتوں کے تحفظ کے لئے حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ اپنے خون سے افق عالم پر حريت فکر
کا نيا عہد نامہ تحرير کرنے والے تھے۔ شہيد کربال۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فضيلت کا عمامہ بھی جن کے سر اقدس پر باندھا گيا حضور
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے محبوبيت کی دستار سے بھی جنہيں نوازا ،عظمت کی خلعت بھی عطا ہوئی اور شہادت کا پيرہن
مصطفے صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی قربانی قرار ديا
بھی جن کا مقدر بنا۔ اس لئے کہ اس عظيم انسان کی قربانی کو
ٰ
جاسکے۔
فصل اول
مناقب حسين رضی ﷲ عنہ
حسنين رضی ﷲ عنھما جنت کے جوانوں کے سردار
1۔ حضرت ابو سعيد خدری رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا :
الحسن و الحسين سيد اشباب اھل الجنة
حسن اور حسين )رضی ﷲ عنہما( جنت کے نوجوانوں کے سردار ہيں۔
)جامع الترمذی(218 : 2 ،
خاتون جنت کے فرزندان ذی حشم علی کرم ﷲ وجھہ الکريم کے لخت جگر حسن رضی ﷲ عنہ اور حسين رضی ﷲ عنہ کو
جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمايا گيا ہے اور يہ فرمانا ہے تاجدار کائنات نبی آخر الزمان رحمۃ اللعالمين صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کا۔
حسنين کی محبت ،محبت رسول ہے
2۔ ايک حديث پاک ميں آتا ہے :
عن أبی ھريرة رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم من أحبھما فقد أحبني و من أبغضھا فقد أبغضني يعني
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حسنا و حسينا ً.
حضرت ابوھريره رضی اﷲ عنہ سے روايت ہے کہ رسول اﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جس نے حسن اور حسين
دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
)مسند احمد بن حنبل(288 : 2 ،
تاجدار عرب و عجم حضور رحمت عالم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما سے جس نے
محبت کی گويا اس نے مجھ سے محبت کی ،جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ذرا غور
کريں کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ اس کے دين اور ايمان کی کيا وقعت
ہے؟
تعالی حسنين کريمين سے تو بھی محبت کر
باری
ٰ
 .3عن عطاء ان رجالً اخبره أنه رأی النبی صلی ﷲ عليه وآله وسلم يضم اليه َح َسنا ً و حسينا ً يقول اللھم أني أحبھا فأحبھا.
حضرت عطاء سے روايت ہے کہ کسی شخص نے اسے بتايا کہ اس نے نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ديکھا کہ آپ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنين کريمين کو اپنے سينے سے چمٹايا اور فرمايا ’’اے ﷲ ميں حسن اور حسين
سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر،،
)مسند احمد بن حنبل(369 : 5 ،
بارگاه خداوندی ميں آقائے کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ اٹھے ہوئے ہيں معطر اور معتبر لبوں پر دعائيہ
تعالی تو بھی حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما کو اپنی محبت کا سزاوار ٹھہرا ،يہ دعائيہ
کلمات مہک رہے ہيں کہ باری
ٰ
کلمات بھی حضور رحمت عالم کے لب اقدس سے نکلے کہ اللھم انی احبھما فاحبھما  .....فمن احبھما فقد احبنی ،موال ! مجھے
حسن اور حسين رضی ﷲ عنہ سے بﮍا پيار ہے تو بھی ان سے پيار کر۔ جو حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما سے پيار کرتا
ہے گويا وه مجھ سے پيار کرتا ہے۔

ذبح عظيم

دوش پيمبر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر سواری
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو اپنے الڈلے نواسوں سے کتنی محبت تھی وه انہيں کتنا چاہتے تھے شايد آج ہم اس کا
اندازه نہ کرسکيں کيونکہ ہم جھگﮍوں ميں پﮍگئے ہيں ،حقيقتيں ہماری نظروں سے اوجھل ہوچکی ہيں ،حقائق کا چہره گرد
آلود ہے ،آئينے دھند ميں لپٹے ہوئے ہيں حاالنکہ خلفائے راشدين اور اہل بيت نبوی رضی ﷲ عنھم اخوت اور محبت کے
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے احترام کی فضائے نور قلب و نظر پر محيط
گہرے رشتوں ميں منسلک تھے۔ خاندان
ٰ
تھی۔ علی رضی ﷲ عنہ کے نور نظر ،اصحاب رسول کی آنکھوں کا تارا تھے۔
 .4عن عمر يعني ابن الخطاب قال رأيت الحسن والحسين علي عاتقي النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم فقلت نعم الفرس تحتکما فقال
النبي صلي ﷲ عليه وآله وسلم ونعم الفارسان
حضرت عمر بن خطاب رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ ميں نے حسن اور حسين دونوں کو ديکھا کہ نبی اکرم صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہيں ميں نے کہا کتنی اچھی سواری تمہارے نيچے ہے پس نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم نے معا ً فرمايا سوار کتنے اچھے ہيں۔
)مجمع الزوائد(182 : 9 ،
)رواه ابو يعلي في الکبير ورجاله رجال الصحيح(
وه منظر کيا دلکش منظر ہوگا۔ جنت کے جوانوں کے سردار شہزاده حسن اور شہزاده حسين اپنے نانا جان کے مقدس کندھوں
پر سوار ہيں ،سيدنا فاروق اعظم رضی ﷲ عنہ يہ روح پرور منظر ديکھتے ہيں اور شہزادوں کو مبارکباد ديتے ہوئے بے
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ساختہ پکار اٹھے ہيں ،شہزادو! تمہارے نيچے کتنی اچھی سواری ہے۔ فرمايا تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے :
عمر! ديکھا نہيں سوار کتنے اچھے ہيں؟ وه حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما ،جنہيں آقائے دوجہاں کے مقدس کندھوں پر
سواری کا شرف حاصل ہوا اور وه حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے جنہيں
چوسنے کے لئے اپنی زبان مبارک عطا کی ،جنہيں اپنے لعاب دہن سے نواز ،جنہيں اپنی آغوش رحمت ميں بھاليا۔
حالت نماز ميں پشت اقدس کے سوار
 .5عن ابی ھريرة رضي اﷲ عنه قال کنا نصلي مع رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين
علي ظھره فاذا رفع رأسه أخذھما بيده من خلفه أخذاً رقيقا ً و يضعھما علي االرض فاذا عاد عادا حتي قضي صلوته .فاقعدھما
علي فخذيه.
حضرت ابوھريره رضی ﷲ عنہ روايت کرتے ہيں کہ ہم نے )دير سے( عشاء کی نماز آقا عليہ الصلوة والسالم کے ساتھ
پﮍھی۔ جب آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سجده ميں گئے حسن اور حسين دونوں بھائی حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی
پشت مبارک پر چﮍھ گئے ،جب حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے سر انور سجدے سے اٹھايا تو دونوں کو اپنے ہاتھوں
سے آرام سے تھام ليا اور زمين پر بيٹھا ليا۔ جب آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سجدے ميں جاتے تو وه دونوں يہی عمل دہراتے
حتی کہ آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اسی حالت ميں پوری نماز ادا فرمائی۔ پھر دونوں شہزادوں کو اپنی گود ميں بٹھايا۔
)مسند احمد بن حنبل(513 : 2 ،
يہ سجده خدا کے حضور ہو رہا ہے ،حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حالت نماز ميں ہيں ،سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو تھام ليا کہ کہيں يہ معصوم شہزادے نيچے نہ گر
جائيں اور بﮍی احتياط سے انہيں زمين پر بٹھا ديا۔ حسن اور حسين نماز کے دوران پشت مبارک پر چﮍھے رہے۔ حضور
نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حالت نماز ميں احتياط سے انہيں اتارتے رہے حتی کہ نماز مکمل ہوئی اور حضور نبی
کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے آغوش محبت ميں سميٹ ليا۔
جن کے لئے سجده طويل کرديا گيا
 .6عن أنس قال کان رسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم يسجد فيحبئي الحسن و الحسين فيرکب ظھره فيطيل السجود فيقال يا نبي
اﷲ أطلت السجود فيقول ارتحلني ابني فکر ھت ان اعجله
حضرت انس بن مالک رضی ﷲ عنہ فرماتے ہيں حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حالت نماز ميں سجدے ميں تھے
کہ حسن اور حسين آئے اور پشت مبارک پر چﮍھ گئے پس آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے )ان کی خاطر( سجده طويل کرديا
)نماز سے فراغت کے بعد( عرض کيا گيا۔ اے ﷲ کے نبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کيا سجده طويل کرنے کا حکم آگيا۔ فرمايا
نہيں ميرے دونوں بيٹے حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما ميری پشت پر چﮍھ گئے تھے ميں نے يہ ناپسند کيا کہ جلدی کروں۔
)مسند من حديث عبدﷲ بن شداد(495 : 3 ،
)مجمع الزواند(181 : 9 ،
يعنی حسن اور حسين رضی ﷲ عنہم جب حالت نماز ميں حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہوگئے
تو حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے قصداً سجده طويل کرديا تا کہ حسن اور حسين رضی ﷲ عنھم گر نہ پﮍيں ان
کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔
يہ دونوں شہزادے حضرت علی شير خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کے فرزندان ارجمند تھے۔ ليکن يہ تاجدار
کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھے۔ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے پوری دنيا کو اپنے قول
و عمل سے بتا ديا کہ علی اور فاطمہ سالم ﷲ عليھما ،حسن اور حسين رضی ﷲ عنہما ميرے بھی لخت جگر ہيں يہ ميری
نسل سے ہيں ،يہ ميری ذريت ہيں اور فرمايا ہر نبی کی اوالد کا نسب اپنے باپ سے شروع ہوکر دادا پر ختم ہوتا ہے مگر
اوالد فاطمہ کا نسب بھی ميں ہوں وه ميرے بھی لخت جگر ہيں۔
 .7فاطمة مضغة منی يقبضني ماقبضھا ويبسطني ما بسطھا و ان االنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي و سببي و صھري.
فاطمہ ميرے جگر کا ٹکﮍا ہيں مجھے بے چين کر ديتی ہے ہر وه چيز جو اسے بے چين کرتی ہے اور مجھے خوش کرتی
ہے ہر وه چيز جو اسے خوش کرتی ہے قيامت کے روز تمام نسبی رشتے منقطع ہو جائيں گے ما سوا ميرے نسبی ،قرابت
داری اور سسرالی رشتے کے۔
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 .1مسند احمد بن حنبل323 : 4 ،
 .2المستدرک158 : 3 ،
حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مشابہت
مصطفے
حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہونے کے ناطے حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کو چونکہ قربانی
ٰ
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا مظہر بنايا گيا تھا اور انہيں ذبح عظيم کی خلعت فاخره عطا کی گئی تھی اس لئے امام حسين
رضی ﷲ عنہ کے جسم کو جناب رسالت مآب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے قريبی مشابہت کے اعزاز سے
بھی نوازا گيا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگوں کو اپنے عظيم پيغمبر کی ياد
ستاتی ،جب حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے چہره اقدس کی ياد دلوں ميں اضطراب پيدا کرتی تو وه فاطمہ رضی ﷲ عنہا
کے در دولت پر حاضر ہوتے اور حسين رضی ﷲ عنہ کی زيارت کر کے اپنی آنکھوں کی تشنگی کا مداوا کرتے۔ حضور
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا چہره اقدس نظروں ميں سما جاتا۔ صحابہ يہ بھی جانتے تھے کہ نواسہء رسول کو خلعت شہادت
سے سرفراز ہونا ہے کيونکہ وه حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حسين رضی ﷲ عنہ کی شہادت کا
تذکره سن چکے تھے اس حوالے سے بھی حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ اصحاب رسول کی نگاہوں کا مرکز بن گئے
تھے۔
 .8عن علی قال الحسن اشبه برسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم مابين الصدر الي الرأس والحسين اشبه برسول اﷲ صلي ﷲ
عليه وآله وسلم ما کان النفل من ذلک
حضرت علی کرم ﷲ وجھہ الکريم سے مروی ہے کہ حضرت حسن سينے سے ليکر سر تک رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کے مشابہ تھے اور حضرت حسين اس سے نيچے آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔
)جامع الترمذي(219 : 2 ،
حسين کی محبت ﷲ کی محبت
 .9عن يعلي بن مره قال قال رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم حسين مني و انا من حسين احب اﷲ من احب حسينا ً
حضرت يعلی بن مره سے روايت ہے وه کہتے ہيں کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا حسين مجھ سے ہے اور
ميں حسين سے ہوں ﷲ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسين سے محبت کرتا ہے۔
)جامع الترمذی(219 : 2 ،
وه حسين رضی ﷲ عنہ ابن علی رضی ﷲ عنہ جن کے بارے ميں تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم فرما رہے ہيں کہ
حسين مجھ سے اور ميں حسين سے ہوں اور يہ کہ ﷲ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسين رضی ﷲ عنہ سے محبت
کرتا ہے اب جس سے ﷲ محبت کرتا ہے۔ اس سے عداوت رکھنا اور اس کا خون ناحق بہانا کتنا بﮍا جرم ہے؟ استقامت کے
کوه گراں سے يہ توقع رکھنا کہ وه ايک فاسق اور فاجر کے دست پليد پر بيعت کرلے گا بالکل فضول سی بات ہے۔ اہل حق
راه حيات ميں اپنی جان کا نذرانہ تو پيش کرديتے ہيں ليکن اصولوں پر کسی سمجھوتے کے روادار نہيں ہوتے اگر کربال
کے ميدان ميں حق بھی باطل کے ساتھ سمجھوتہ کرليتا تو پھر قيامت تک حق کا پرچم بلند کرنے کی کوئی جرات نہ کرتا،
کوئی حرف حق زبان پر نہ التا ،درندگی ،وحشت اور بربريت پھر انسانی معاشروں پر محيط ہوجاتی اور قيامت تک کے
لئے جرات و بيباکی کا پرچم سرنگوں ہوجاتا اور نانا کا دين زاغوں کے تصرف ميں آ کر اپنی اقدار اور روح دونوں سے
محروم ہوجاتا۔
10۔ اسی طرح ايک اور روايت ہے :
عن ابی ھريرة رضي اﷲ عنه قال رأيت رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم و ھو حامل الحسين بن علي و ھو يقول اللھم اني
احبه فاحبه
حضرت ابوھريره رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ديکھا۔ آپ صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم نے حضرت حسين عليہ السالم کو اٹھايا ہوا تھا اور يہ فرما رہے تھے اے ﷲ ميں اس )حسين( سے محبت کرتا ہوں
تو بھی اس سے محبت کر۔
)المستدرک للحاکم(177 : 3 ،
اگر ہم حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی غالمی کا دم بھرتے ہيں ،اگر رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا
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اوڑھنا بچھونا قرار ديتے ہيں ،اگر عشق رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو اپنا تشخص گردانتے ہيں تو پھر حضور صلی ﷲ
تعالی ميں حسين سے محبت
عليہ وآلہ وسلم جس سے محبت کرتے ہيں اور بارگاه خداوندی ميں عرض کرتے ہيں کہ باری
ٰ
کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر ،رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے اس محبوب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے بغض
عداوت کا تصور بھی ہمارے ذہن ميں نہيں آنا چاہيے بلکہ محبوب صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے اس محبوب سے والہانہ
محبت کا اظہار کر کے اپنے رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے گہری وابستگی کو مزيد مستحکم بنانا چاہئے کہ قصر ايمان
کی بنيادوں کو مضبوط بنانے کا يہ ايک موثر ذريعہ ہے۔
اہل بيت کی محبت اور اصحاب رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی محبت دراصل ايک ہی محبت کا نام ہے۔ ان محبتوں کو
خانوں ميں تقسيم کر نا ،امت مسلمہ کے اتحاد کو پاره پاره کرنا ہے ،اس ملت اسالميہ کو دوئی کے ہر تصور کو مٹا کر
اولی کے مسلمانوں کا طره امتياز اور
اخوت و محبت اور يگانگت کے ان سرچشموں سے اپنا ناطہ جوڑ لينا چاہيے جو قرون ٰ
شوکت و عظمت اسالم کا مظہر تھا۔ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حسين رضی ﷲ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار
ديا گويا حسين سے نفرت حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے محبت کی عمالً نفی ہے اور کوئی مسلمان اس کا تصور بھی
نہيں کرسکتا۔
 .11عن علی رضی اﷲ تعالی عنه قال قال رسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم للحسين بن علي ’’من احب ھذا فقد أحبني،،
حضرت علی رضی ﷲ عنہ سے روايت ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حسين بن علی رضی ﷲ عنھما کے
بارے ميں فرمايا "جس نے اس )حسين( سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی''۔
)المعجم الکبير ،3 ،ح (2643 :
عالم بيداری ميں شہادت حسين رضی ﷲ عنہ کی خبر
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا
حضور ختمی مرتبت صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا فيض دو طريق سے عام ہوا۔ مشابہت
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا فيض ،ايک فيض کے عام ہونے کا ذريعہ حضرت علی کرم ﷲ وجہہ
فيض اور روحانيت
ٰ
بنے اور دوسرے فيض کے عام ہونے کا اعزاز حضرت فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا کے حصہ ميں آيا ،فيض کے يہ دونوں
مرتضی رضی ﷲ عنہما کی ذات ميں آ کر مل گئے کيونکہ حسين رضی ﷲ عنہ کو ذبح عظيم بنانا
دھارے حسين ابن علی
ٰ
مقصو دتھا؟ ذبح اسماعيل کے بارے ميں تو حضرت ابراہيم عليہ السالم کو خواب ميں حکم مال ليکن ذبح حسين رضی ﷲ عنہ
کے لئے حضور آئينہ رحمت کو عالم خواب ميں نہيں ،عالم بيداری ميں وحی خداوندی کے ذريعہ مطلع کيا گيا۔ آپ صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کو عالم بيداری ميں جبرئيل امين عليہ السالم نے اطالع دی کہ يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ! عراق
کی سر زمين ميں آپ کے شہزادے حسين رضی ﷲ عنہ کو قتل کرديا جائے گا اور حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے طلب
کرنے پر جبرئيل امين عليہ السالم نے آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو حسين رضی ﷲ عنہ کے مقتل کی مٹی بھی الکر دی
کہ يہ ہے سر زمين کربال کی مٹی جہاں علی رضی ﷲ عنہ کے نور نظر اور فاطمہ رضی ﷲ عنہا کے لخت جگر کا خون
ناحق بہا ديا جائے گا وه حسين رضی ﷲ عنہ جو دوش پيغمبر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا سوار تھا۔ وه حسين رضی ﷲ عنہ
جو حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت ميں پروان چﮍھا تھا۔ وه حسين رضی ﷲ عنہ جو نماز کی حالت ميں
پشت اقدس پر چﮍھ بيٹھا تو تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول دے ديا کہ کہيں گر کر شہزادے
کو چوٹ نہ آجائے۔ وه حسين رضی ﷲ عنہ جو يتيموں کے آقا اور غريبوں کے موال صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور
شفقتوں کا محور تھا اور وه حسين رضی ﷲ عنہ جس کے منہ ميں رسول آخر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس
دے دی اور اپنے لعاب دہن کو لب حسين سے مس کيا کہ ايک دن ميدان کربال ميں ان نازک ہونٹوں کو پرتشنگی کی فصلوں
کو بھی لہلہانا ہے۔ اس حوالے سے چند روايات مندرجہ ذيل ہيں۔

ذبح عظيم
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1۔ ام سلمہ رضی ﷲ عنھا کی روايت
عن ام سلمه قالت قال رسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم أخبرني جبرئيل ان ابني الحسين يقتل بأرض العراق فقلت لجبرئيل
ارني تربة االرض التي يقتل فيھا ،فجاء فھذه تربتھا.
ام المؤمنين حضرت ام سلمہ رضی اﷲ عنھا روايت کرتی ہيں کہ رسول اﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا مجھے
جبرئيل امين نے )عالم بيداری ميں( بتايا کہ ميرا يہ بيٹا حسين عراق کی سرزمين ميں قتل کر ديا جائيگا ميں نے کہا جبرئيل
مجھے اس زمين کی مٹی ال کر دکھا دو جہاں حسين کو قتل کر ديا جائے گا پس جبرئيل گئے اور مٹی ال کر دکھا دی کہ يہ
اس کے مقتل کی مٹی ہے۔
 .1البدايه والنھايه200 - 196 : 8 ،
 .2کنز العمال ،126 : 12 ،ح 34313 :
2۔ عائشہ کی روايت
ايک دوسری روايت ہے :
عن عائشة عنه انه قال أخبرنی جبرئيل ان ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف
حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنہا سے مروی ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ جبرئيل امين نے
مجھے خبر دی کہ ميرا يہ بيٹا حسين ميرے بعد مقام طف ميں قتل کر ديا جائے گا۔
)المعجم الکبير ،107 : 3 ،ح (2814 :
حضرت عائشہ صديقہ رضی ﷲ عنھا کی روايت بھی کم و بيش وہی ہے جو اوپر بيان کی گئی ہے ،يہ بھی قتل حسين رضی
ﷲ عنہ کی اطالع ہے۔ يہ روح فرسا اطالع پا کر قلب اطہر پر کيا گزری ہوگی اس کا تصور بھی روح کے در و بام کو ہال
ديتا ہے ،پلکوں پر آنسوؤں کی کناری سجنے لگتی ہے اور گلشن فاطمہ رضی ﷲ عنہا کی تباہی کا دلخراش منظر ديکھ کر
چشم تصور بھی اپنی پلکيں جھکا ليتی ہے۔
3۔ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس ميں آنسو
اسی طرح ام المؤمنين حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنھا سے مروی ہے کہ آقا عليہ السالم کے چشمان مقدس سے آنسو رواں
تھے ميں نے پوچھا يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم آج کيا بات ہے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہيں؟ فرمايا کہ مجھے
ابھی ابھی جبرئيل خبر دے گيا ہے کہ
ان امتک ستقتل ھذا بأرض يقال لھا کربالء
آپ کی امت آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے اس بيٹے حسين کو اس سر زمين پر قتل کر دے گی جس کو کربال کہا جاتا ہے۔
)المعجم الکبير ،109 : 3 ،ح (2819 :
4۔  61ہجری کے اختتام کی نشاندہی
عن ام سلمة قالت قال رسول اﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم يقتل حسين بن علي علي رأس سيتن من المھاجري
)مجمع(190 : 9 ،
ام المؤمنين حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷲ نے فرمايا حسين بن علی کو ساٹھ ہجری کے اختتام
پر شہيد کر ديا جائے گا۔
)بحواله طبراني في االوسط(
غيب کی خبريں بتانے والے آقا صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کے مقتل کی
نشاندہی کردی کہ يہ عراق کا ميدان کربال ہوگا بلکہ يہ بھی بتا ديا کہ يہ عظيم سانحہ  61ہجری کے اختتام پر رونما ہوگا۔
5۔ ابوہريره کی دعا
ابوہريره اکثر دعا فرمايا کرتے :
اللھم انی اعوذبک من رائس الستين وامارة الصبيان
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اے ﷲ ميں ساٹھ ہجری کی ابتدا اور )گنوار( لﮍکوں کی حکومت سے تيری پناه مانگتا ہوں۔
الصواعق الحرقه 221 :
 60ہجری کی ابتدا ميں ملوکيت کی طرف قدم بﮍھايا جاچکا تھا اور يہی ملوکيت وجہ نزاع بنی۔ اور اصولوں کی پاسداری
اور اسالمی امارت کے شہريوں کے بنيادی حقوق کی خاطر نواسہ رسول حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کو کربال کے
ميدان ميں حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنی اور اپنے جان نثاروں کی جانوں کی قربانی دينا پﮍی۔ انہوں نے ثابت کر ديا کہ
اہل حق کٹ تو سکتے ہيں کسی يزيد کے دست پليد پر بيعت کرکے باطل کے سامنے گھٹنے ٹيکنے کا تصور بھی نہيں
کرسکتے۔ وه نيزے کی انی پر چﮍھ کر بھی قرآن سناتے ہيں۔ ان کے بے گور و کفن الشوں پر گھوڑے تو دوڑائے جاسکتے
ہيں ليکن انہيں باطل کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر آماده نہيں کيا جاسکتا ،يہی لوگ تاريخ کے چہرے کی تابندگی کہالتے ہيں
اور محکوم و مظلوم اقوام کی جدوجہد آزادی انہی نابغان عصر کے عظيم کارناموں کی روشنی ميں جاری رکھتے ہيں
حضرت ابوہريره رضی ﷲ عنہ  60ہجری کی ابتدا سے پناه مانگتے تھے کہ خلفائے راشدين کے نقش قدم سے انحراف کی
راه نکالی جا رہی تھی ،لﮍکوں کے ہاتھ ميں عنان اقتدار دے کر اسالمی رياست کو تماشا بنايا جا رہا تھا۔ کہ اب سنجيدگی کی
جگہ ال ابالی پن نے لے لی تھی۔
يحی حضرمی کا ارشاد ہے کہ سفر صفين ميں مجھے شير خدا حضرت علی رضی ﷲ عنہ کی ہمرکابی کا شرف
حضرت ٰ
حاصل ہوا۔ جب ہم نينوا کے قريب پہنچے تو داماد رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا اے ابو عبدﷲ! فرات کے کنارے
صبر کرنا ميں نے عرض کيا ’’يہ کيا؟ حضرت علی رضی ﷲ عنہ نے فرمايا کہ تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے
فرمايا کہ مجھے جبرئيل نے خبر دی ہے :
ان الحسين يقتل بشط الفرات و اراني قبضة من تربته
حسين رضی ﷲ عنہ فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھائی۔
ٰ
الکبری (12 : 2
)الخصائص
حضرمی روايت کرتے ہيں کہ جب حضرت علی شير خدا رک کر اس زمين کو ديکھنے لگے تو اچانک بلند آواز ميں گويا
ہوئے۔ ابو عبدﷲ! حسين رضی ﷲ عنہ بر کرنا۔ ہم سہم گئے ہمارے رونگٹے کھﮍے ہوگئے ،آنکھوں ميں آنسو آگئے۔ ورطہ
حيرت ميں ڈوب گئے کہ يا الہی يہ ماجرا کيا ہے؟ حضرت علی رضی ﷲ عنہ نے فرمايا کہ ميں نے تاجدار کائنات صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ميدان کربال ميں ميرا حسين رضی ﷲ عنہ شہيد ہوگا۔
6۔ مقتل حسين رضی ﷲ عنہ
حضرت اصبغ بن بنانہ رضی ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ :
اتينا مع علي موضع قبر الحسين فقال ھھنا مناخ رکابھم و موضع رحالھم و مھراق دمائھم فئة من ال محمد صلي ﷲ عليه وآله
وسلم يقتلون بھذه العرصة تبکی عليھم السماء واالرض
ہم حضرت علی رضی ﷲ عنہ کے ساتھ قبر حسين رضی ﷲ عنہ کی جگہ پر آئے تو آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا
يہ ان کے اونٹوں کے بيٹھنے کی جگہ اور يہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور يہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل
محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا ايک گروه اس ميدان ميں شہيد ہوگا جس پر زمين و آسمان روئيں گے۔
)الخصائص الکبری(126 : 2 ،
)سر الشھادتين (13 :
گويا حضرت علی رضی ﷲ عنہ نے اپنے بيٹے حسين رضی ﷲ عنہ کے مقتل کا پورا نقشہ کھينچ ديا کہ يہاں پر وه شہادت
کے درجہ پر فائز ہوگا اور يہاں خاندان رسول ہاشمی کا خون بہے گا۔
7۔ جس دن يہ مٹی سرخ ہوجائے گی
حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہا کی روايت کا ذکر پہلے ہوچکا ہے حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ
حسين کو عراق ميں قتل کرديا جائے۔ اور يہ کہ جبرئيل نے کربال کی مٹی الکر حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو
دی تھی۔ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا :
يا ام سلمه اذا تحولت ھذه الترته دما فاعلمي ان ابني قد قتل فجعلتھا ام سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر اليھا کل يوم و تقول ان
يوما تحولين دما ليوم عظيم
اے ام سلمہ رضی ﷲ عنہاجب يہ مٹی خون ميں بدل جائے تو جان لينا کہ ميرا يہ بيٹا قتل ہوگيا ہے۔ ام سلمہ رضی ﷲ عنھا
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نے اس مٹی کو بوتل ميں رکھ ديا تھا اور وه ہرروز اس کو ديکھتيں اور فرماتيں اے مٹی! جس دن تو خون ہوجائے گی وه
دن عظيم ہوگا۔
)الخصائص الکبری(125 : 2 ،
)سر الشھادتين(28 ،
) المعجم الکبير للطبرانی(108 : 3 ،
شہادت امام حسين کی عظمت کا يہ پہلو بطور خاص اہميت رکھتا ہے کہ اسکے تذکرے عہد رسالت ميں ہی ہونے لگے تھے۔
کسی واقع کا وقوع سے قبل شہرت اختيار کرلينا اسکے غير معمولی ہونے کی سب سے بﮍی دليل ہے۔

ذبح عظيم

فصل دوم
خاندان رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے لہو سے تحرير ہونے والی
داستان حريت و ايثار

 10محرم کوحضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا اضطراب
گزشتہ فصل ميں ہم نے بيان کيا کہ تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہا کو کربال کی
مٹی دے کر فرمايا ’’ام سلمہ رضی ﷲ عنہا! ياد رکھنا اور ديکھتے رہنا کہ جب يہ مٹی خون ميں بدل جائے تو سمجھ لينا
ميرا حسين رضی ﷲ عنہ شہيد ہوگيا ہے۔) ،،گويا حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے علم ميں تھا کہ ام سلمہ ،شہادت حسين
رضی ﷲ عنہ کے وقت زنده ہوں گی( ام سلمہ فرماتی ہيں کہ ميں نے وه مٹی سنبھال کر رکھی حتی کہ ہجری کے  60برس
گزر گئے 61 ،کا ماه محرم آيا۔  10محرم الحرام کا دن تھا دوپہر کاوقت تھا ميں ليٹی ہوئی تھی خواب ميں ديکھا کہ حضور
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم تشريف الئے ہيں آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم رو رہے ہيں ،ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں
ہيں ،سر انور اور ريش مبارک خاک آلوده ہے ،ميں پوچھتی ہوں يا رسول ﷲ! يہ کيفيت کيا ہے؟ ميرے آقا صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم روتے ہوئے فرماتے ہيں ام سلمہ! ميں ابھی ابھی حسين کے مقتل )کربال( سے آ رہا ہوں ،حسين رضی ﷲ عنہ کی
شہادت کا منظر ديکھ کر آيا ہوں ،ادھر حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہا نے خواب ميں حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کی زيارت کی اور ادھر مکہ معظمہ ميں حضرت عبدﷲ ابن عباس رضی ﷲ عنھما فرماتے ہيں کہ دوپہر کا وقت تھا
ميں ليٹا ہوا تھا۔ خواب ديکھتا ہوں کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم تشريف ال ئے ہيں ،پريشان حال ہيں ،آپ صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کے دست مبارک ميں ايک شيشی ہے ،اس شيشی ميں خون ہے ميں نے پوچھا کہ يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم يہ خون کيسا ہے فرمايا! ابن عباس! ابھی ابھی مقتل حسين سے آيا ہوں يہ حسين اور اس کے ساتھيوں کا خون ہے ،آج
سارا دن کربال ميں گزرا۔ کربال کے شہيدوں کا خون اس شيشی ميں جمع کرتا رہا ہوں۔
اگر کوئی سوال کرنے واال يہ سوال کرے کہ  72شہيدوں کاخون ايک شيشی ميں کيسے سما سکتا ہے تو جواب محض يہ
ہوگا کہ جس طرح  1400صحابيوں کے غسل کا پانی حضور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے ايک لوٹے ميں بند ہوگيا
تھا يا پندره سو صحابہ کا کھانا ايک ہنڈيا ميں سما گيا تھا اسی طرح  72شہداء کا خون بھی ايک شيشی ميں سما سکتا ہے۔
ام المومنين حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہا کے بارے ميں حضرت سلمی کہتی ہيں :
دخلت علی ام سلمة و ھی تبکی فقلت  :ما يبکيک؟ قالت  :رايت رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم في المنام و علي رأسه
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ولحيته التراب فقلت  :مالک يا رسول اﷲ قال  :شھدت قتل الحسين انفا.
ميں حضرت ام سلمہ کی خدمت ميں حاضر ہوئی۔ وه رو رہی تھيں ميں نے پوچھا ’’آ پ کيوں رو رہی ہيں؟ ،،حضرت ام
سلمہ رضی ﷲ عنہانے فرمايا ’’ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو خواب ميں ديکھا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کے سرانور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ ميں نے عرض کيا ’’يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کيا بات
ہے؟ )يہ گرد وغبار کيسا ہے( آپ نے فرمايا ’’ميں نے ابھی ابھی حسين رضی ﷲ عنہ کو شہيد ہوتے ديکھا ہے۔ ،،
)سنن ،ترمذي ،ابواب المناقب(
شب عاشور ،عبادات کی رات
البدايہ والنہايہ اور ابن کثير ميں کثرت کے ساتھ ان روايات کو مختلف انداز ميں بيان کيا گيا ہے کہ  9محرم الحرام کو نواسہ
رسول ،حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنی خيمے کے سامنے ميدان کربال کی ريت پر
تشريف فرما ہيں۔ اپنی تلوار سے ٹيک لگا رکھی ہے ،يوم عاشور کا انتظار کر رہے ہيں کہ اونگھ آگئی ،ادھر ابن سعد نے
حتمی فيصلہ ہوجانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دے ديا کہ حسين رضی ﷲ عنہ اور ان کے ساتھيوں پر حملہ کردو،
يزيدی عساکر حملہ کی نيت سے امام عالی مقام کے اہل بيت اطہار کے خيموں کے قريب پہنچ گئے۔ يزيدی عساکر کا شور و
غوغہ سن کر حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کی ہمشيره محترمہ سيده حضرت زينب رضی ﷲ عنہا باہر تشريف الئيں اور
حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کو بيدار کيا۔ آپ نے سر انور اٹھايا اور پوچھا زينب رضی ﷲ عنہا کيا بات ہے؟ عرض
کی امام عالی مقام ! دشمن کی طرف سے حملے کی تياری مکمل ہوچکی ہے فرمايا ہمشيره زينب رضی ﷲ عنہا! ہم بھی
تياری کرچکے ہيں’’ بھائی جان تياری سے کيا مراد ہے؟ زينب رضی ﷲ عنہانے مضطرب ہوکر پوچھا۔ ۔ ۔ فرمايا! زينب
رضی ﷲ عنہا ابھی ابھی ميری آنکھ لگی تھی ،نانا جان خواب ميں تشريف الئے اور بتايا کہ تم عنقريب ہمارے پاس آنے
والے ہو! بہن ! ہم اس انتظار ميں ہيں ،حضرت زينب رضی ﷲ عنہا فرمانے لگيں تو بھيا! يہ مصيبت کی گھﮍی آپہنچی؟
فرمايا زينب رضی ﷲ عنہا افسوس نہ کر ،صبر کر بہن! ﷲ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام عالی مقام رضی ﷲ عنہ نے حضرت
عباس رضی ﷲ عنہ کے ذريعہ يزيدی لشکر سے ايک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے ميں اپنے رب کی
جی بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ يزيدی لشکر نے نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ايک رات کی مہلت دے دی۔
حسين رضی ﷲ عنہ کے اصحاب وفادار
البدايہ النہايہ ميں ابن کثير روايت کرتے ہيں حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ نے اپنے رفقاء کو جمع کيا اور فرمايا ديکھو
کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے۔ کل کا دن يوم شہادت ہے۔ آزمائش کی بﮍی کﮍی گھﮍی آنے والی ہے۔ ميں تمہيں
اجازت ديتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ميں وعده کرتا ہوں کہ قيامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور
تمہاری بے وفائی کا گلہ نہيں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان يہ ميرے وفادار تھے ،ميں نے بخوشی انہيں جانے کی
اجازت دی تھی۔ جس جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ ،يزيديوں کو صرف ميری گردن کی ضرورت ہے جب
ميری گردن کاٹ ليں گے تو ان کے کليجے ٹھنڈے ہوجائيں گے تم اپنی جانيں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔
جودوسخا کے پرورده امام حسين عليہ السالم آخری لمحات ميں بھی دوسروں کا بھال چاہتے نظر آتے ہيں اور اپنے ساتھيوں
کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراه يزيدی انتقام کی بھينٹ چﮍھنے سے بچانا چاہتے ہيں ليکن عزيمت کے
مسافروں کو آفرين کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجيح دی۔ حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ
کے جان نثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کيا کہ امام عالی مقام! خدا وه دن نہ الئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے
جائيں .......آپ کے بغير دنيا ميں ره کر ہم کيا کريں گے۔ ۔ ۔ ہم کٹ مريں گے۔ ۔ ۔ ہماری گردنيں آپ کے قدموں ميں ہوں گی
......ہم اپنی جانيں آپ پر نثار کر ديں گے ......ہماری الشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ۔ ۔ ہم
ہرگز ہرگز آپ کو تنہا نہيں چھوڑيں گے۔ حضرت امام حسن رضی ﷲ عنہ نے اپنے اصحاب وفادار کا يہ جذبہ ايثار ديکھا تو
فرمايا اچھا! يہ آخری رات ہے ،سجدے ميں گر جاؤ ،ساری رات عبادت اور مناجات ميں گزری۔ جان نثاران حسين کے
خيموں سے رات بھر ﷲ کی حمد و ثنا کی صدائيں آتی رہيں۔
يوم عاشور
نماز فجر جان نثار اصحاب نے امام عالی مقام کی اقتداء ميں ادا کی ،بارگاه خداوندی ميں کربال والے سربسجود تھے وه سر
جنہيں آج شام نيزوں پر بھی قرآن پﮍھنا تھا ،ﷲ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے موال! يہ زندگی تيری ہی عطا
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

کرده ہے ہم اسے تيری راه ميں قربان کرنے کے لئے تيار ہيں! يزيدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز
ادا کی 10 ،محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون ميں ڈوبا ہوا تھا ،آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے
حلقوم ميں تير پيوست ہونا تھا خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پياسے شہزادوں کے خون سے ريگ کربال کو سرخ ہونا تھا۔
حر کی توبہ
يزيدی  72جان نثاروں اور عورتوں اور بچوں کے خالف صف آراء ہوئے ،دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا
آغاز ہوا۔ يزيدی لشکر سے ايک شہ سوار نکال ،ابن سعد سے پوچھا کيا واقعی تم نے امام حسين رضی ﷲ عنہ کو شہيد
کرنے کا فيصلہ کرليا ہے؟ وه بدبخت جواب ديتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چاره ہی نہيں۔ يہ سن کر شہ سوار پر
لرزه طاری ہو جاتا ہے کہ يہ بدبخت تو نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو قتل کردے گا۔ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کے گھرانے کا خون بہائے گا۔ اس کے دل ميں ايمان کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے جوش مارا ،قدرت نے
اسے اس محبت اہل بيت کا ثمر ديا ،اس کے اندر کا انسان بيدار ہو گيا۔ وه خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی يہ کيفيت ديکھ کر
ايک شخص اس سے پوچھتا ہے ،تم تو کوفہ والوں ميں سے سب سے بہادر شخص ہو ،تمہاری بہادری کی تو مثاليں دی
جاتی ہيں ،ميں نے آج تک تمہيں اتنا پژمرده نہيں ديکھا ،تمہاری حالت غير کيوں ہو رہی ہے؟ وه شخص سر اٹھاتا ہے اور
امام عالی مقام کی طرف اشاره کرکے کہتا ہے ميرے ايک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے۔ ۔ ۔ مجھے آج اور
اسی وقت دونوں ميں سے کسی ايک کا انتخاب کرنا ہے ! تھوڑے سے توقف کے بعد وه شہ سوار سلسلہ کالم جاری رکھتے
ہوئے کہتا ہے .......ميں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فيصلہ کرليا ہے اور اپنے لئے جنت کو منتخب کيا ہے ،پھر وه اپنے
گھوڑے کو ايﮍی لگاتا ہے اور امام عالی مقام کی خدمت ميں پہنچتا ہے۔ نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم حضرت امام
حسين رضی ﷲ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے  :حضور! ميں آپ کا مجرم ہوں ،ميں ہی آپ کے قافلے کو گھير کر ميدان
کربال تک اليا ہوں کيا اس لمحے ميں بھی ميری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ شافع محشر کے نور نظر امام عالی مقام نے فرمايا
کہ اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی قبول ہوسکتی ہے۔ وه کہتا ہے کيا ميرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حسين رضی ﷲ
عنہ  :ہاں تيرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ ليکن يہ تو بتا کہ تيرا نام کيا ہے ،اس شہسوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو
جاتے ہيں ،عرض کرتا ہے ميرا نام حر ہے ،امام عالی مقام نے فرمايا حر تمہيں دنيا ميں بھی اور آخرت ميں بھی آزاد کر ديا
گيا ہے۔ فرمايا  :حر نيچے آؤ! وه کہتا ہے  :نہيں امام عالی مقام! اب زنده نيچے نہيں آؤں گا ،اپنی الش آپ کے قدموں پر
نچھاور کروں گا اور يزيد کے لشکر کے سامنے سيسہ پالئی ہوئی ديوار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد خوش بخت حر نے يزيدی
لشکر سے خطاب کيا ليکن جب آنکھوں پر مفادات کی پٹی باندھ دی جائے تو کچھ نظر نہيں آتا۔ کوفی لشکر پر حر کی باتوں
کا کوئی اثر نہ ہوا۔
)البدايه والنھايه(181 - 180 : 8 ،
انفرادی جنگ کا آغاز
اس ذبح عظيم کا لمحہ جوں جوں قريب آرہا تھا آل رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی سختياں بﮍھتی چلی جا رہی تھيں تين
دنوں کے پياسے حسينی سپاہيوں نے منافقت کے خالف فيصلہ کن معرکے کی تياری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز
ہوا۔ جناب حر اصحاب حسين رضی ﷲ عنہ کے پہلے شہيد تھے اب ايک مجاہد لشکر حسين رضی ﷲ عنہ سے نکلتا اور
ايک يزيدی لشکر سے۔ آپ کے جان نثار دشمن کی صفوں کی صفيں الٹ ديتے ،کشتوں کے پشتے لگاتے رہے ،يزيديوں کو
واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار
ہوجاتے ،پہلے اصحاب حسين شہيد ہوئے ،غالم نثار ہوئے ،قرابت دار ايک ايک کرکے حق شجاعت ديتے ہوئے صفت
شہادت سے سرفراز ہوئے۔

ذبح عظيم
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خاندان رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی جانثاری
اب پيغمبر اعظم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے۔ بھوک اور
پياس سے برا حال ہو رہا تھا ليکن جذبہ شہادت کے جوش ميں دنيا کی يہ چيز ان کے نزديک بے وقعت ہوکر ره گئی تھی۔
علی اکبر ،جسے ہمشکل پيغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا ،بارگاه حسين رضی ﷲ عنہ ميں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جان! اب
مجھے اجازت ديجئے۔ حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ نے اس کی پيشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جواں سال
بيٹے کو سينے سے لگا ليا اور بيٹے کو حسرت بھری نظروں سے ديکھا اور دعائيں دے کر مقتل کی طرف روانہ کيا کہ
بيٹا! جاؤ ﷲ کی راه ميں اپنی جان کا نذرانہ پيش کرو علی اکبر شير کی طرح ميدان جنگ ميں آئے ،سراپا پيکر رعنائی،
مصطفی و مجتبی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی تصوير کامل ،يزيدی لشکر سے نبرد آزما
سراپا پيکر حسن ،سراپا پيکر جمال،
ٰ
تھا۔ حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ مقتل کی طرف بﮍھے کہ اپنے بيٹے کی جنگ کا نظاره کريں وه دشمن پر کس طرح
جھپٹتا ہے؟ ليکن لشکر يزيد ميں اتنا گرد و غبار چھايا ہوا تھا کہ امام عالی مقام داد شجاعت ديتے ہوئے علی اکبر کو نہ ديکھ
سکے۔
امام عالی مقام آرزو مند تھے کہ ديکھيں ميرا بيٹا کس طرح راه حق ميں استقامت کا کوه گراں ثابت ہوتا ہے کس طرح يزيدی
لشکر پر وار کرتا ہے ،شجاعت حيدری کے پيکر علی اکبر برق رعد بن کر يزيدی عسا کر پر حملے کر رہے تھے ،صفيں
کی صفيں الٹ رہے تھے۔ لشکر يزيد جس طرف دوڑتا امام عالی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے
رہا ہے ،اسی طرح سمتوں کا تعين ہوتا رہا ،يزيدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے ،علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔
تين دن کے پياسے تھے ،گرد و غبار سے فائده اٹھا کر گھوڑے کو ايﮍی لگا کر واپس آئے عرض کی اباجان! اگر ايک
گھونٹ پانی مل جائے تو تازه دم ہوکر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمايا  :بيٹا! ميں تمہيں پانی تو نہيں دے سکتا ميری زبان کو
چوس لو ،امام عالی مقام رضی ﷲ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے ،امام عالی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ ميں
ڈال دی کہ بيٹا اسی طرح ناناجان اپنی زبان ميرے منہ ميں ڈاال کرتے تھے۔ شايد وه ميرے منہ ميں اپنی زبان آج کے دن کے
لئے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی ،ايک نيا حوصلہ اور ولولہ مال۔ پلٹ کر پھر لشکر
يزيد پر حملہ کرديا اچانک لﮍتے لﮍتے آواز دی۔
يا ابتاه ادرکنی
ابا جان آ کر مجھے تھام ليجئے
حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ سمجھ گئے کہ جواں سال بيٹے کی شہادت کی گھﮍی آگئی ،دوڑ کر علی اکبر کی طرف
آئے ،قريب ہوکر ديکھا تو ہمشکل پيغمبر علی اکبر زمين پر تھا۔ لشکر يزيد کے کسی بدبخت سپاہی کا نيزه علی اکبر کے
سينے ميں پيوست ہوچکا تھا ،امام عالی مقام زمين پر بيٹھ گئے اپنے زخمی بيٹے کا بوسہ ليا ،علی اکبر نے کہا اباجان! اگر
يہ نيزے کا پھل سينے سے نکال ديں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام عالی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود ميں لے ليا،
نيزے کا پھل کھينچا تو سينے سے خون کا فواره بہہ نکال اور روح قفس عنصری سے پرواز کرگئی انا و انا اليہ راجعون۔
امام عالی مقام جواں سال بيٹے کی الش کو ليکر اپنے خيموں کی طرف پلٹے ،راوی بيان کرتا ہے کہ جب حضرت امام
حسين رضی ﷲ عنہ ميدان کربال ميں آئے تھے تو  10محرم کے دن آپ کی عمر مبارک  56برس پانچ ماه اور پانچ دن تھی
مگر سر انور اور ريش مبارک کا ايک بال بھی سفيد نہ تھا ليکن جب جوان علی اکبر کا الشہ اپنے بازوں ميں سمٹ کر پلٹے
تو سر انور کے سارے بال اور ريش مبارک سفيد ہوچکی تھی۔ حضرت صفيہ رضی ﷲ عنہا حضرت زينب رضی ﷲ عنہا
سے کہہ رہی تھيں کہ پھوپھی جان! بابا جان بوڑھے ہوگئے ہيں۔ غم نے باپ کو نڈھال کرديا تھا۔
علی اکبر کے بعد قاسم بھی شہيد ہوگئے
امام عالی مقام رضی ﷲ عنہ ديکھ رہے ہيں کہ اب کونسا گل رعنا عروس شہادت سے ہمکنار ہونے کے لئے مقتل کی طرف
روانہ ہوتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب کون مفارقت کے داغوں سے سينہ
چھلنی کرتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب کون تشنہ لب حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی پياس بجھاتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب کون اپنے لہو سے داستان
حريت کا نيا باب تحرير کرتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ؟ نظريں اٹھا کر ديکھتے ہيں تو سامنے امام حسن رضی ﷲ عنہ کے لخت جگر
قاسم کھﮍے ہيں ،يہ وه جوان ہيں جن کے ساتھ حضرت سکينہ کی نسبت طے ہوچکی ہے ،عرض کرتے ہيں چچا جان!
اجازت ديجئے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کردوں ،امام عالی مقام جو مقام رضا پر فائز ہيں فرماتے ہيں۔ قاسم! تو تو
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ميرے بﮍے بھائی حسن رضی ﷲ عنہ کی اکلوتی نشانی ہے ،تمہيں ديکھ کر مجھے بھائی حسن رضی ﷲ عنہ ياد آجاتے ہيں،
تجھے مقتل ميں جانے کی اجازت کيسے دے دوں؟ قاسم نے کہا چچا جان! يہ کيسے ممکن ہے کہ ميں اپنے خون سے حق
کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان! مجھے جانے ديجئے ،ميری الش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا ،اگر آج آپ
کے قدموں پر جان نثار نہ کرسکا تو کل ابا جان کو کيا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں ميں خانوادهء رسول صلی
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا يہ چشم و چراغ بھی ميدان شہادت کی طرف بﮍھنے لگا۔
حميد بن زياد ،ابن زياد کی فوج کا سپاہی ہے ،البدايہ والنہايہ ميں امام ابن کثير کی روايت کے مطابق وه بيان کرتا ہے کہ ہم
نے اچانک ديکھا کہ اہل بيت کے خيموں ميں سے ايک خوبصورت اور کﮍيل جوان نکال ،اس کا چہره چاند کا ٹکﮍا معلوم
ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ ميں تلوار لہرا رہی تھی۔ غالبا ً اس کے بائيں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا وه شير کی طرح حملہ آور ہوا،
ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پﮍا اور يزيديوں کو واصل جہنم کرنے لگا ،يہ جوان امام حسن کا بيٹا قاسم تھا ،يزيديوں نے
چاروں طرف سے حملہ کر ديا کسی بدبخت نے شہزاده قاسم کے سر پر تلوار ماری آواز دی يا عماه! اور چکرا کر گر
پﮍے ،امام عالی مقام علی اکبر کے غم ميں نڈھال تھے ،بھتيجے کی الش کے گرنے کا منظر ديکھا تو اٹھے ،قاسم کی الش
پر آئے ،فرمايا بيٹے قاسم ،يہ کيسی گھﮍی ہے کہ ميں آج تيری مدد نہيں کرسکا ! امام عالی مقام نے قاسم کے الشے کو
اپنے سينے سے لگا ليا۔ امام ابن کثير کے مطابق راوی کا کہنا ہے کہ امام عالی مقام ايک جوان کی الش اٹھا کر خيموں کی
طرف الئے ،وه اتنا کﮍيل جوان تھا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگيں زمين پر لٹک رہی تھيں۔ ميں نے کسی سے پوچھا يہ جوان
جس کو حسين رضی ﷲ عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہيں کون ہے کسی نے مجھے بتايا کہ امام حسن رضی ﷲ عنہ کا بيٹا قاسم
ہے ،امام عالی مقام نے قاسم کی الش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی الش کے ساتھ لٹا ديا۔
معصوم علی اصغر کی شہادت
علی اکبر اور قاسم کے الشوں کو ايک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ ايک لمحہ کے لئے خيمے کے
دروازے پر بيٹھے ،دکھ اور کرب کی تصوير بنے کسی گہری سوچ ميں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان!
آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی امت نے آپ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے گلشن کو تاراج کر ديا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آپ صلی ﷲ عليہ
وآلہ وسلم کے شہزادے خون ميں نہائے ہوئے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وه ديکھئے علی اکبر اور قاسم کے الشے پﮍے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب
کچھ دير بعد خيموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ الشوں پر گھوڑے دوڑائے جائيں گے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نانا۔ ۔ ۔ ! آپ کی بيٹيوں
سے ردائيں چھين لی جائيں گی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ انہيں قيدی بنا کر شام کے بازاروں ميں پھيرايا جائے گا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
خياالت کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بيبيوں نے خيموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھيج ديا۔ امام عالی مقام نے
اپنے ننھے منے بيٹے کو اپنی گود ميں سميٹا ،بے ساختہ پيار کيا اور اس کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لئے
نصيحتيں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبيلے کے ايک بدبخت نے تير مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم ميں پيوست
ہوگيا۔ ننھا بچہ اپنے ہی خون ميں نہا گيا۔ امام عالی مقام نے اس معصوم کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال
تعالی ہم تيری رضا اور خوشی کے طلب گار ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ننھے علی اصغر کی يہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثير کی
ديا کہ باری
ٰ
روايت ہے جسے طبری نے بھی نقل کيا ہے کہ حضرت علی اصغر کی والدت بھی ميدان کربال ہی ميں ہوئی تھی ،بيبيوں
نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کے پاس اس لئے بھيجا تھا کہ وه نومولود کے کان ميں اذان
کہيں ادھر امام عالی مقام نے ﷲ اکبر کے الفاظ ادا کئے ادھر يزيدی لشکر کی طرف سے تير آيا جو علی اصغر کے گلے
سے پار ہوگيا اور ان کی معصوم روح قفس عنصری سے پرواز کرگئی۔ بعض روايات کے مطابق شہادت کے وقت علی
اصغر کی عمر چھ ماه تھی اور وه پياسے تھے امام عالی مقام کی خدمت ميں انہيں اس لئے روانہ کيا گيا کہ يزيديوں سے کہا
جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کرديا ہے ليکن اس معصوم بچے نے تمہارا کيا بگاڑا ہے اس کے لئے تو پانی دے دو۔
غيرت حسين کے منافی روايت کا تجزيہ
ميں سمجھتا ہوں کہ پانی مانگنے کی روايت امام عالی مقام کی غيرت اور حميت کے منافی ہے وه حسين رضی ﷲ عنہ جو
اصولوں کی خاطر ميدان کربال ميں اپنے شہزادوں کی قربانياں دے سکتے ہيں ،پانی کی ايک بوند کے لئے يزيدی لشکر کے
سامنے دست سوال دراز نہيں کرسکتے تھے۔ حسين رضی ﷲ عنہ ابن علی رضی ﷲ عنہ کی غيرت دست سوال دراز کرنے
کی اجازت نہيں ديتی۔ اگر علی اصغر کے لئے پانی مانگنا ہی تھا تو اس کا سوال يزيدی لشکر سے کيوں کيا جاتا؟ رب
ذوالجالل کی عزت کی قسم ! اگر حسين رضی ﷲ عنہ پانی کے لئے بارگاه خداوندی ميں ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف
اشاره کرتے تو چاروں طرف سے گھٹائيں دوڑ کر آتيں اور کربال کی تپتی ہوئی زمين تک کی پياس بجھ جاتی۔ حضرت
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اسماعيل عليہ السالم کی ايﮍھی سے زم زم کا چشمہ پھوٹ نکال تھا اگر نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ميدان کربال
ميں ايﮍی مارتے تو ريگ کربال سے الکھوں چشمے پھوٹ پﮍتے ،مگر نہيں يہ مقام رضا تھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يہ مقام توکل تھا۔ ۔ ۔ يہ
مقام تفويض اور مقام صبرتھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يہ مرحلہ استقامت تھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يہ لمحہ امتحان کا لمحہ تھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ امام عالی مقام رضی
ﷲ عنہ آزمائش کی اس گھﮍی ميں ڈگمگا نہيں سکتے تھے کيونکہ وه براه راست حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے تربيت
يافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا کوه گراں بنے رہے اس لئے کہ حسين رضی ﷲ عنہ کی نگاه ميں
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم تھے اور
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا خدا تھا۔ چشم فلک حسين
ٰ
ٰ
رضی ﷲ عنہ کی استقامت کا يہ منظر ديکھ رہی تھی۔ مکين گنبد خضرا کے ساتھ فاطمہ رضی ﷲ عنہا اور علی رضی ﷲ
عنہ کی نظريں بھی عزم و استقالل کے پيکر حسين رضی ﷲ عنہ کے جالل و جمال کا نظاره کر رہی تھيں۔ فاطمہ رضی ﷲ
عنہا زبان حال سے کہہ رہی تھيں بيٹا حسين رضی ﷲ عنہ ! ميں نے تجھے دودھ پاليا ہے۔ آج ميں کربال کے ميدان ميں
اپنے دودھ کی الج ديکھنے آئی ہوں۔ بيٹا! ميرے دودھ کی الج رکھنا۔ ديکھنا علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی کے وقت
ٰ
مرتضے شير خدا فرما رہے تھے حسين رضی ﷲ عنہ! راه خدا ميں استقامت سے
تيرے قدم ڈگمگانہ نہ جائيں ،ادھر علی
ڈٹے رہنا ،اپنے بابا کے خون کی الج رکھنا۔ ادھر محبت حسين! ميں تاجدار کائنات صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کربال کے
شہيدوں کا خون ايک شيشی ميں جمع فرما رہے تھے ،حسين! ميرے کندھوں پر سواری کی الج رکھنا۔
سوال پيدا ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے ليکر علی رضی ﷲ عنہ اور اپنی امی جان فاطمۃ
الزہرا رضی ﷲ عنہا کے مقدس چہرے سامنے ہوں تو حسين رضی ﷲ عنہ جيسے بہادر شخص کے قدم شاہراه شہادت پر
کيسے ڈگمگا سکتے ہيں؟ آپ يزيديوں کے سامنے دست سوال کس طرح دراز کرسکتے تھے؟ موت کی آنکھوں ميں آنکھيں
ڈال کر اسے للکارنے والے بھال موت سے کب ڈرتے ہيں؟ جو مرنا نہيں جانتے انہيں جينے کا بھی کوئی حق نہيں اور جو
مرنا جانتے ہيں وه ﷲ کی راه ميں اپنی جان کا نذرانہ پيش کرکے حيات جاوداں پاليتے ہيں اسی لئے کہاگيا کہ ﷲ کی راه ميں
مارے جانے والوں کو مرده نہ کہو وه زنده ہيں مگر تمہيں ان کی زندگی کا شعور نہيں۔ حسين رضی ﷲ عنہ آزمائش کی ان
گھﮍيوں ميں ثابت قدم رہے اس لئے کہ آج انہيں ذبح اسماعيل کا فديہ بنا کر ذبح عظيم کے مقام بلند پر رونق افروز ہونا تھا
آج حسين رضی ﷲ عنہ کو دعائے ابراہيم عليہ السالم کی تکميل کا باعث بننا تھا۔
قتل حسين اصل ميں مرگ يزيد ہے
نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کربال کے ميدان ميں تنہا کھﮍا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہيں۔ ۔
۔ ۔ ۔ ۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نينوا کے سينے سے فرات بہہ رہا تھا آج نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم کے عالوه يہ پانی ہر شخص کے لئے عام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ امام عالی مقام کے جان نثار ايک ايک کر کے راه حق ميں
توحيد کی گواہی ديتے ديتے جام شہادت نوش کر چکے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گلستان رسول اجﮍ چکا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ چمنستان فاطمہ رضی
ﷲ عنہا کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن ميں سميٹ رکھا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عون و محمد بھی رخصت ہوچکے ہيں۔ ۔ ۔ ۔
۔ ۔ عباس علمدار مقام شہادت پاچکے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ شہزاده قاسم موت کو گلے سے لگاچکے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ شہزاده علی اکبر کا
بے گور و کفن الشہ ريگ کربال پر پﮍا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ معصوم علی اصغر کا خون بھی فضا کربال کو رنگين کرگيا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
امام عالی مقام اپنے جان نثاروں کے الشے اٹھاتے اٹھاتے نڈھال ہوچکے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ليکن۔ ۔ ۔ علی رضی ﷲ عنہ کی
شجاعت ،بہادری اور جوانمردی پر ڈھلتی عمر کا سايہ بھی نہيں پﮍا۔ شير خدا حضرت علی رضی ﷲ عنہ کا شير اپنے تمام
اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصوير بنا ہوا ہے۔ ايمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ چہرے پر اعتماد کا
نور بکھرا ہوا ہے ،گھوڑے پر سوار ہوتے ہيں ،زينب رضی ﷲ عنہا رکاب تھامتی ہيں ،امام عالی مقام ميدان کربال ميں تلوار
لئے کھﮍے ہيں ،يزيدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ فرزند شير خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے۔ وه
جانتے ہيں کہ مدمقابل کون کھﮍا ہے۔ نواسہ رسول کو پہچانتے ہيں ان کی عظمت اور فضيلت سے آگاه ہيں۔ انہيں معلوم ہے
کہ ان کے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسين مجھ سے ہے اور ميں حسين سے ہوں ،وه جانتے ہيں کہ
نبض حسين نبض رسول ہے ،ليکن مصلحتيں پاؤں کی زنجير بنی ہوئی ہيں۔ مفادات نے ہونٹوں پر قفل ڈال رکھے ہيں۔ اللچ،
حرص اور طمع نے ان کی آنکھوں پر پرده ڈال رکھا ہے اور وه نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے دربار
يزيد ميں مسند شاہی کا قرب حاصل کرنے کے آرزو مند ہيں۔ يزيدی لشکر ميں سے کوئی نکل کر شہسوار کربال کا مقابلہ
کرنے کی جرات نہ کرسکا۔
يزيدی لشکر نے جان نثاران حسين رضی ﷲ عنہ کی استقامت ،شجاعت اور جرات ديکھ کر انفردی جنگ بند کردی تھی،
جب حسين مقتل ميں آئے تو اجتماعی حملہ جاری تھا ليکن پورا لشکر بھی اجتماعی طور پر نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ
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وسلم پر حملہ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ دور دور سے تير چالتے رہے’ کئی گھنٹوں تک حسين رضی ﷲ عنہ کے جسم پر
تلوار کا زخم نہ لگا کيونکہ قريب آ کر علی رضی ﷲ عنہ کی شجاعت کے وارث سے جنگ کرنے کا کسی کو حوصلہ نہ
ہوا۔ تيروں کی برسات ميں امام عالی مقام کا جسم اطہر چھلنی ہوگيا۔ زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کيا
گيا۔ شمر اور يزيد کے بدبخت سپاہی قريب آگئے ،يکبارگی حسين رضی ﷲ عنہ کو تلواروں کے نرغے ميں لے ليا گيا۔ آخر
مردانہ وار جنگ کرتے کرتے شہسوار کربال گھوڑے سے نيچے آگئے۔ نيزوں اور تلواروں سے بھی امام عالی مقام کا جسم
چھلنی کرديا گيا۔
زندگی کا آخری لمحہ آپہنچا ،امام عالی مقام نے دريافت فرمايا کہ کون سا وقت ہے جو اب مال نماز کا وقت ہے۔ فرمايا :
مجھے اپنے موال کے حضور آخری سجده کرلينے دو۔ خون آلوده ہاتھوں کے ساتھ تيمم کيا اور بارگاه خداوندی ميں سجده
تعالی يہ زندگی تيری ہی دی ہوئی ہے اسے تيری ہی راه ميں قربان کر رہا ہوں اے خالق کائنات! ميرا يہ
ريز ہوگئے باری
ٰ
آخری سجده قبول ہو۔ بدبخت شمر آگے بﮍھا اور چاہا کہ امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسين
رضی ﷲ عنہ نے کہا ميرے قاتل! ذرا مجھے اپنا سينہ تو دکھا کيونکہ ميرے نانانے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔
1۔ امام ابن عساکر نے سيدنا حسين بن علی رضی ﷲ عنہما سے روايت کی ہے کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمايا :
کأنی أنظر إلی کلب أبقع يلغ فی دماء اھل بيتی
)کنز العمال ،ح (34322 :
گويا کہ ميں ايک سفيد داغوں والے کتے کو ديکھ رہا ہوں جو ميرے اہل بيت کے خون ميں منہ مار رہا ہے۔
2۔ محمد بن عمرو بن حسين بيان کرتے ہيں :
کنا مع الحسين بنھر کربال فنظر إلي شمر ذي الجوشن فقال  :صدق اﷲ ورسوله! فقال رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وآله وسلم کائي
أنظر  :إلي کلب أبقع يلغ في دماء أھل بيتي و کان شمر أبرص
ہم سيدنا امام حسين رضی ﷲ عنہ کے ساتھ کربال کے دريا پر موجود تھے تو آپ رضی ﷲ عنہ نے شمر کے سينے کی
طرف ديکھا اور فرمايا  :ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے سچ فرمايا ہے۔ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم نے فرمايا تھا کہ گويا ميں اس سفيد داغوں والے کتے کی طرف ديکھ رہا ہوں جو ميرے اہل بيت کے خون ميں منہ مار
رہا ہے اور شمر برص کے داغوں واال تھا۔
)کنز العمال فضائل اھل بي ،قتل حسين(13 ،
چنانچہ آپ رضی ﷲ عنہ نے نشانی ديکھ کر فرمايا ہاں يہ بدبختی تيرا ہی مقدر ہے ،وه بدبخت آگے بﮍھا اور سر اقدس کو تن
سے جدا کر ديا۔ ادھر روح نے قفس عنصری سے پرواز کی ادھر ندا آئی۔
يَا أَيﱠتُھَا النﱠ ْفسُ ْال ُم ْ
ضيﱠةًO
اضيَةً ﱠمرْ ِ
ط َمئِنﱠةُ Oارْ ِج ِعي إِلَى َرب ِﱢك َر ِ
اے اطمينان پاجانے والے نفس۔ تو اپنے رب کی طرف اس حال ميں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی
رضا کا مطلوب بھی )گويا اس کی رضا تيری مطلوب ہو اور تيری رضا اس کی مطلوب(
حسين! ميں تجھ پر راضی ہوگيا۔ اے روح حسين! ميرے پاس لوٹ آ جنت کے دروازے کھلے ہيں ،حور وغلمان تيرے منتظر
ہيں ،قدسيان فلک تيرے انتظار ميں ہيں۔

ذبح عظيم

ذبح عظيم
امام عالی مقام اپنا سارا گھرانہ ﷲ کی راه ميں قربان کرچکے ہيں۔ اسالم کی عزت و حرمت پر علی اصغر جيسے معصوم
فرزند کی بھی قربانی دے چکے ہيں۔ اپنی جان کا نذرانہ دے کر توحيد ال ٰہی کی گواہی دے چکے ہيں ،آپ مقام صبر و رضا
پر استقامت سے ڈٹے رہے ،قدسيان فلک متحير ہيں کہ پيکران صبر و رضا ايسے بھی ہوتے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ؟
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امام عالی مقام نے اپنے نانا اور ابا کے خون اور اپنی امی کے دودھ کی الج رکھ لی ،حسين کامياب ہوگئے۔ حسينيت زنده
ہوگئی۔ واقعی يہ خانواده اور اس کا عالی وقار سربراه۔ ۔ ۔ ۔ اس ذبح عظيم کا سزاوار ہے۔ آج سيدنا ابراہيم عليہ السالم کی
روح بھی رشک کر رہی تھی کہ يہ شرف بھی انکی نسل کے ايک فرد فريد کے حصے ميں آيا۔ حسين رضی ﷲ عنہ اس
عظيم کاميابی پر قدسيان فلک باشندگان کره ارضی کا سالم قبول ہو ،حسين راه خدا ميں نذرانہ جان پيشں کر کے اور ملوکيت
اور آمريت کے اندھيروں ميں اپنے خون کے چراغ روشن کر کے ذريت ابراہيمی کی محافظت کی عالمت بن گئے ،شہادت
مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کا نشان بنا ديا۔ حسين رضی ﷲ عنہ قيامت تک کے لئے اسالم کی
عظمی نے انہيں واليت
ٰ
ٰ
حفاظت کا ستون بن گئے۔
شہادت حسين پر آسمان کا نوحہ
شہادت حسين رضی ﷲ عنہ تاريخ انسانی کا ايک غير معمولی واقعہ ہے کہ پيغمبر کے پيروکاروں نے اپنے نبی صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بيدردی سے شہيد کر کے اس کا سر اقدس نيزے پر سجايا۔ يہی نہيں خاندان رسول صلی ﷲ
عليہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسين کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہيں موت کے گھاٹ اتار ديا۔ ان کا جرم
يہ تھا کہ وه ايک فاسق اور فاجر کی بيعت کر کے دين ميں تحريف کے مرتکب نہيں ہوئے تھے ،انہوں نے اصولوں پر باطل
کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کرديا تھا۔ انہوں نے آمريت اور ملوکيت کے آگے سر تسليم خم کرنے سے انکار کر
ديا تھا ،انہوں نے انسان کے بنيادی حقوق کے غاصبوں کی حکومت کی توثيق کرنے کی بزدلی نہيں دکھائی تھی۔ حسين ابن
علی رضی ﷲ عنہ اور ان کے  72جان نثاروں کے خون سے کربال کی ريت ہی سرخ نہيں ہوئی ،بلکہ اس سرخی نے ہر
چيز کو اپنی لپيٹ ميں لے ليا۔
محدثين بيان کرتے ہيں کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنيا روئی ،زمين و آسمان نے بھی آنسو بہائے ،شہادت
حسين پر آسمان بھی نوحہ کناں تھا انسان تو انسان جنات نے بھی مظلوم کربال کی نوحہ خوانی کی۔ محدثين بيان کرتے ہيں
کہ نواسہ رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بيت المقدس ميں جو پتھر اٹھايا گيا اس کے نيچے سے خون
نکال ،شہادت حسين کے بعد ملک شام ميں بھی جس پتھر کو ہٹايا گيا اس کے نيچے سے خون کا چشمہ ابل پﮍا۔ محدثين کا
کہنا ہے کہ شہادت حسين پر پہلے آسمان سرخ ہوگيا۔ پھر سياه ہوگيا۔ ستارے ايک دوسرے سے ٹکرانے لگے يوں لگتا تھا
جيسے کائنات ٹکرا کر ختم ہوجائے گی يوں لگا جيسے قيامت قائم ہوگئی ہو دنيا پر اندھيرا چھا گيا۔
1۔ امام طبرانی نے ابوقبيل سے سند حسن کے ساتھ روايت کيا ہے کہ :
لما قتل الحسين بن علي انکسفت الشمس کسفة حتي بدت الکواکب نصف النھار حتي ظننا أنھاھي
جب سيدنا امام حسين رضی ﷲ عنہ کو شہيد کيا گيا تو سورج کو شديد گہن لگ گيا حتی کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار
ہوگئے يہاں تک کہ انہيں اطمينان ہونے لگا کہ يہ رات ہے۔
مجمع الزوائد197 : 9 ،
معجم الکبير ،ح 2838 :
2۔ امام طبرانی نے معجم الکبير ميں جميل بن زيد سے روايت کی ہے انہوں نے کہا!
لما قتل الحسين احمرت السماء
جب حسين رضی ﷲ عنہ کو شہيد کيا گيا تو آسماں سرخ ہوگيا۔
معجم الکبير ،ح 2837 :
مجمع الزوائد197 : 9 ،
3۔ عيسی بن حارث الکندی سے مروی ہے کہ :
لما قتل الحسين مکثنا سبعة أيام اذا صلينا العصر نظرنا الي الشمس علي أطراف الحيطان کأنھا المالحف المعصفرة و نظرنا إلي
الکواکب يضرب بعضھا بعضا ً
جب امام حسين کو شہيد کرديا گيا تو ہم سات دن تک ٹھہرے رہے جب ہم عصر کی نماز پﮍھتے تو ہم ديواروں کے کناروں
سے سورج کی طرف ديکھتے تو گويا وه زرد رنگ کی چادريں محسوس ہوتا اور ہم ستاروں کی طرف ديکھتے ان ميں سے
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بعض ،بعض سے ٹکراتے۔
معجم الکبير ،ح 2839 :
4۔ امام طبرانی نے معجم الکبير ميں محمد بن سيرين سے روايت کی ہے۔ فرماتے ہيں !
لم يکن في السماء حمرة حتي قتل الحسين
حضرت امام حسين رضی ﷲ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔
معجم الکبير ،ح 2840 :
مجمع الزوائد197 : 9 ،
5۔ امام طبرانی سيده ام سلمہ رضی ﷲ عنہا سے روايت بيان کرتے ہيں۔ سيده فرماتی ہيں!
سمعت الجن تنوح علی الحسين بن علی رضی اﷲ عنه
ميں نے جنوں کو سنا کہ وه حسين بن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے ہيں۔
معجم الکبير ،ح 2867 ،2862 :
مجمع الزوائد 199 : 9
6۔ امام طبرانی نے زھری سے روايت کيا ہے کہ حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا۔
لما قتل الحسين بن علی رضی اﷲ عنه لم يرفع حجر بيت المقدس اال وجد تحته دم عبيط.
جب حضرت حسين رضی ﷲ عنہ کو شہيد کرديا گيا تو بيت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھايا جاتا اس کے نيچے تازه خون پايا
گيا۔
معجم الکبير ،3 ،ح 2834 :
7۔ امام طبرانی نے امام زہری سے ا س قسم کی ايک اور روايت بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا!
مارفع حجر بالشام يوم قتل الحسين بن علی االعن دم
شہادت حسين رضی ﷲ عنہ کے دن شام ميں جو بھی پتھر اٹھايا جاتا تو وه خون آلود ہوتا
معجم الکبير ،ح 2835 :
مجمع الزوائد194 : 9 ،
شام غريباں
کربال ميں شام نے اپنے پر پھيال ديئے۔ سور ج نے فرط خوف سے مغرب کی واديوں ميں اپنا منہ چھپاليا۔ آسمان کی آنکھيں
خون کے آنسوؤں سے بھر گئيں۔ خاندان رسول ہاشمی کے ايک ايک فرد کو قتل کرنے کے بعد يزيديوں کا کليجہ ٹھنڈا نہ
ہوا ،انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی ،امام حسين اور ان کے جان نثار رفقا کے الشوں پر گھوڑے دوڑنے لگے ،گھوڑوں کی ٹاپ
سے شہزادگان رسول صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے نازک جسموں کو روند ڈاال۔ يہ نازک جسم پہلے ہی تيغ و تير سے چھلنی
ہوچکے تھے۔ پھر خانواده اہل بيت کے خيموں کو آگ لگا دی گئی۔ سکينہ طمانچے کھا چکی تو خيموں کا سامان بھی لوٹ ليا
گيا۔ اپنے پيغمبر کے گھرانے کی برہنہ سر بيبيوں کو قيدی بنايا گيا۔ بيمار کربال زين العابدين بھی قيدی بن گئے۔ شہيدان کربال
کے سروں کو کاٹ کر نيزوں پر چﮍھا ليا گيا۔ اور اسيران کربال کا قافلہ سيده زينب رضی ﷲ عنہا کی قيادت ميں شہيدوں
کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ شام کے سائے کچھ اور بھی گہرے ہوگئے ،بيبيوں کی برہنہ سروں کو رات
نے اپنے سياه آنچل سے ڈھانپ ديا۔ ابھی اس قافلے کی قيادت بيمار کربال حضرت زين العابدين کر رہے تھے۔ اس وقت ان
کی عمر تيره چوده برس کے قريب تھی۔ سيده فاطمۃ الزہرا رضی ﷲ عنہا کی شہزادی زينب رضی ﷲ عنہاخواتين کی ديکھ
بھال کرتيں کہ کوئی بچہ قافلے سے بچھﮍ نہ جائے ،کسی بی بی کے سر سے دوپٹہ لﮍھک نہ جائے۔
عيسائی راہب کا اظہار عقيدت
اسيران کربال کا قافلہ اپنی منزل کی طرف بﮍھ رہا تھا۔ راستے ميں رات ہوگئی ،چنانچہ ’’فاتحين کربال ،،نے پﮍاؤ کا فيصلہ
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کيا۔ پﮍاؤ کی جگہ کے قريب ہی ايک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے ميں ايک ضعيف العمر عيسائی راہب رہتا تھا۔ بﮍا پرہيزگار
اور متقی راہب تھا۔ عبادت گزار بھی تھا اور خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پيغمبر کے نواسے اور
اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر يزيد کے پاس جا رہے ہيں تو اس نے قافلہ کے يزيدی امير سے
کہا ميں تمہيں دس ہزار دينار دوں گا شرط صرف يہ ہے کہ آج کی رات تمہارے پيغمبر کے نواسے کا سر ميرے پاس رہے
گا۔ اس کے لئے تم پﮍاؤ ہمارے پاس کرو۔ تمہاری خدمت بھی کروں گا اور تمہيں عزت کے ساتھ روانہ کروں گا۔ يزيدی امير
دنيا دار شخص تھا حرص دنيا کا طالب ،اس نے راہب کی شرائط مان ليں اور حسين کا سر اس راہب کے حوالے کرديا۔
راہب حسين رضی ﷲ عنہ کا سر لے کر اندر چال گيا۔ راہب نے نيزے پر سے سر انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی
سے دھويا اسے صاف کيا اور خوشبو لگائی ،خوبصورت غالف ميں رکھا اور اس کے پاس بيٹھ گيا۔ رات بھر چہره حسين
رضی ﷲ عنہ کی زيارت ميں مصروف رہا۔ وه راہب بيان کرتا ہے کہ حسين رضی ﷲ عنہ کا سر پﮍا ہے اور اس سر سے
نوری شعاعيں اٹھ کر عرش معلی تک جارہی ہيں ،نور کا ہالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے جب اس نے يہ کيفيت ديکھی تو
ساری رات قتل حسين رضی ﷲ عنہ پر آنسو بہاتا رہا۔ حسين رضی ﷲ عنہ کے احترام اور توقير کا اسے يہ صلہ مال کہ
صبح جب باہر نکال رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش ميں لے ليا اس نے کلمہ پﮍھا اور دائره اسالم ميں داخل ہوگيا۔ ايک
طرف وه شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ايمان سے محروم ہوگئے اور ايک يہ
راہب تھا کہ حسين کے سر کی عزت کرنے کے صدقے ميں اس کا دامن ايمان کی نعمت سے بھر ديا گيا۔
ايک قاتل کی بيوی کی گواہی
روايات ميں ہے کہ ابن سعد نے امام عالی مقام کے سر اقدس کو خولی کے ہاتھ ابن زياد کے دربار ميں بھيجا جب خولی
حضرت امام حسين رضی ﷲ عنہ کا سر اقدس لے کر کوفہ ميں پہنچا تو قصر امارت کا دروازه بند ہوچکا تھا چنانچہ وه سر
انور کو اپنے گھر لے آيا اور ايک برتن سے سر انور کو ڈھانپ ديا اس کی بيوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ تو رسول خدا
صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آيا ہے چنانچہ وه اس جگہ آ بيٹھی جہاں امام عالی مقام کا سر اقدس رکھا
تھا۔ وه روايت کرتی ہے۔
قواﷲ مازلت انظر الی نور يسطع مثل العمود من السماء الي االجانة ورايت طيراً بيضاء ترفرف حولھا
خدا کی قسم ميں نے ديکھا کہ ايک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے اور ميں نے سفيد
پرندے ديکھے جو برتن کے اردگرد منڈال رہے تھے۔
الطبري33 : 6 ،
ابن اثير80 : 4 ،
دربار يزيد ميں
ابن زياد کے قصر امارت کے بعد اسيران کربال کا يہ قافلہ جب دمشق ميں يزيد کے دربار ميں پہنچا تو وه بدبخت اس وقت
مسند شاہی پر بيٹھا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے امام عالی مقام کی دندان مبارک پر اپنی چھﮍی ماری اور اشعار پﮍھے جن کا
مفہوم يہ تھا کہ آج ہم نے بدر ميں اپنے مقتولين کا بدلہ لے ليا ہے ،اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر
ديا۔ )ابن زياد کے دربار ميں بھی اس قسم کے واقعات پيش آئے تھے( يہ منظر ديکھ کر دربار يزيد ميں موجود ايک صحابی
مصطفے صلی
اٹھا اور يزيد کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی فرمايا  :خدا کی قسم ميں نے اپنی آنکھوں سے
ٰ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے ديکھا ہے ،دربار ميں قيصر روم کا سفير جو ايک عيسائی تھا بھی مسند نشين
تھا اس نے يزيد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بدبخت اور بے ايمان ہو ،تم نے اپنے پيغمبر کے نواسے کو شہيد کر کے
اس کا سر تن سے جدا کر ديا ہے اور اب اپنی چھﮍی سے اس مقدس سر کی بے حرمتی کر رہے ہو ،ميں مذہبا ً عيسائی ہوں
عيسی عليہ السالم کی سواری کے پاؤں کے کھرہيں ،ہم نے انہيں محفوظ کرليا ہے خدا
ايک عالقے ميں ہمارے پاس حضرت
ٰ
کی قسم ايک مدت گزر جانے کے بعد بھی ہم اس سواری کے نعل کی عزت کرتے ہيں جس طرح تم اپنے کعبہ کی عزت
کرتے ہو۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے قدموں کا يہ احترام کرتے ہيں ،ہر سال اس نعل کی زيارت کرتے ہيں اس کا ادب
کرتے ہيں۔ بدبختو! تم اپنے پيغمبر کے شہزادے کے ساتھ يہ سلوک کر رہے ہو۔ ۔ ۔ ! لعنت ہے تمہارے عمل اور کردار پر،
يزيد سمجھ رہا تھا کہ حسين رضی ﷲ عنہ کو قتل کر کے اس نے بہت بﮍا معرکہ سر کر ليا ہے اب اس کے جبر مسلسل کے
سامنے کوئی ديوار بن کر کھﮍا نہ ہوگا اب دين کی تحريف ميں وه آزاد ہوگا ليکن اس بدبخت کو يہ معلوم نہ تھا کہ يزيديت
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جيت کر بھی ہار گئی ہے اور حسينيت بظاہر ہار کر بھی جيت گئی ہے۔
ابن زياد کا انجام
مختار ثقفی کے لشکر کے سپہ ساالر نے ابن زياده کا سر قلم کيا اور اسے نيزے پر چﮍھا کر مختار ثققی کے پاس بھيجا۔
بدبخت ابن زياد کا سر مختار ثقفی کے سامنے رکھا تھا۔ ايک سانپ کہيں سے نمودار ہوا وه مقتولين کے سروں کو سونگھتا
رہا جب مختار ثقفی کے سر کے قريب پہنچا تو اس کے منہ ميں داخل ہوتا اور ناک کے نتھنوں سے باہر آتا اور يہ عمل اس
نے کئی بار دہرايا گويا زبان حال سے کہہ رہا تھا يزيديو! تمہارے چہروں پر لعنت بھيجتا ہوں۔ ابن زياد قتل ہوا۔ يزيد برباد
ہوا ليکن حسين رضی ﷲ عنہ زنده ہے اور قيامت تک حسين زنده رہے گا۔ يزيد مرگيا آج کوئی يزيد کا نام بھی نہيں ليتا۔
کربال ميں آج حسين رضی ﷲ عنہ کی قبر بھی زنده ہے۔ جبکہ دمشق ميں يزيد کی قبر بھی مرده ہے وہاں ہر لمحہ لعنت برس
رہی ہے ليکن ساری دنيا حسين رضی ﷲ عنہ کی قبر پر صلوة و سالم کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔
________________________________________
شعور کربال سے پيغام کربال تک
شہادت حسين رضی ﷲ عنہ کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے۔ يزيديت جو بدبختی ظلم ،استحصال ،جبر ،تفرقہ
مصطفے صلی
پروری ،قتل و غارت گری اور خون آشامی کا استعاره بن گئی اور حسينيت جو عدل ،امن ،وفا اور تحفظ دين
ٰ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی عالمت ٹھہری ،قيامت تک حسين بھی زنده رہے گا اور حسينيت کے پرچم بھی قيامت تک لہراتے
رہيں گے ،يزيد قيامت تک کے لئے مرده ہے اور يزيديت بھی قيامت تک کے لئے مرده ہے ،حسين رضی ﷲ عنہ کی روح
ريگ کربال سے پھر پکار رہی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آج سيده زينب رضی ﷲ عنہا کی روح اجﮍے ہوئے خيموں سے ہميں صدا دے
رہی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آج علی ا کبر اور علی اصغر کے خون کا ايک ايک قطره دريائے فرات کا شہدائے کربال کے خون سے
رنگين ہونے واال کناره ہميں آواز دے رہا ہے کہ حسين رضی ﷲ عنہ سے محبت کرنے والو! حسينيت کے کردار کو اپنے
قول و عمل ميں زنده کرو۔ ۔ ۔ ہر دور کے يزيدوں کو پہچانو۔ ۔ ۔ يزيديت کو پہچانو۔ ۔ ۔ يزيديت تمہيں توڑنے اور تمہارے
اتحاد کو پاره پاره کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے ،حسينيت تمہيں جوڑنے کے لئے ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حسينيت اخوت ،محبت اور
وفا کی علمبردار ہے ،يزيديت اسالم کی قدريں مٹانے کا نام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حسينيت اسالم کی ديواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام
ہے ،يزيديت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے ،حسينيت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يزيديت جہالت کا اور
حسينيت علم کا نام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يزيد ظلم کا اور حسين امن کا نام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يزيد اندھيرے کی عالمت ہے اور حسين روشنی
کا استعاره ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يزيديت پستی اور ذلت کا نام ہے جبکہ حسينيت انسانيت کی نفع بخشی کا نام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
آئيے سب مل کر يزيديت کے خالف ايک عہد کريں اور وقت کے يزيدوں کے قصر امارات کو پاش پاش کرديں ،مسلمانو!
يزيديت کا تختہ الٹنے ،ظلم و استحصال کا نام و نشان مٹانے اور غريب دشمنی پر مبنی نظام کو پاش پاش کرنے کے لئے
اٹھو ،اپنے اندر حسينی کردار پيدا کرو اور کربالئے عصر ميں ايک نيا معرکہ بپا کردو ،ايک نئی وادی فرات کو اپنے لہو
سے رنگين بنادو ،اپنی جان اور اپنے اموال کی قربانی دے کر مصطفوی انقالب کی راه ہموار کرو ،تاکہ افق عالم پر
مصطفوی انقالب کا سويرا طلوع ہو اور حسين رضی ﷲ عنہ کے نام پر يزيديت کا آخری نشان بھی مٹ جائے۔ دلوں کی
سلطنت حسينی کردار کے ساتھ آباد کريں اور اپنی سر زمين کو يزيدی فتنوں سے يکسر پاک کر ديں۔ اس خطے کو ہم ايک
بار پھر اہل بيت اور صحابہ کرام کی محبتوں کا مرکز و محور بناديں ،فتنہ فساد ،جنگ ،قتل و غارتگری کی آگ کو بجھا کر
حسين رضی ﷲ عنہ کے جالئے ہوئے چراغ امن سے اپنے ظاہر و باطن کے اندھيرے دور کريں اور سر زمين پاکستان کو
امن کا گہواره بنا ديں کہ پاکستان ہماری ہی نہيں پوری ملت اسالميہ کی امانت ہے۔ يہ خطہ ديده و دل عالم اسالم کی پہلی
دفاعی الئن ہے۔ آئيے اسے اسالم کا ناقابل تسخير قلعہ بنا ديں۔
مسلمانو! حسينی مشن کے چراغ جالنے اور حضور صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے عظيم صحابہ رضی ﷲ عنھم کے نقش قدم
اجاگر کرنے کے لئے ہاتھ ميں ہاتھ دے کر ايک ہوجاؤ يہی وقت کی آواز ہے کہ شيعہ سنی اکٹھے ہوکر عالم کفر کے خالف
ايک ہوجائيں۔ اپنے اندر کی نفرتوں کو مٹادو ،کدورتوں کو ختم کردو اب ہميں بستی بستی قريہ قريہ محبتوں کے چراغ جالنا
ہوں گے۔ مدينے سے کربال تک کے سفر ميں قربانيوں کی ان گنت داستانيں بکھری ہوئی ہيں۔ ان داستانوں کو اپنا شعار بنالو،
شعور کربال کو ہر سطح پر زنده کرو ،تاريخ کربال ايک واقعہ نہيں ايک تحريک ہے۔ شعور کربال کو ايک عوامی تحريک
بنا دو۔ شيعہ سنی بھائی بھائی ہيں انہيں بھائی بن کر اسالم کی سربلندی کے لئے اور قوموں کی برادری ميں اپنے کھوئے
ہوئے مقام کے لئے ايک ساتھ جدوجہد کرنا ہوگی ،دشمنان اسالم مسلمانوں کے اسی اتحاد سے خائف ہيں۔ اپنے قول و عمل
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اولی کے مسلمانوں جيسی اخوت اسالمی کا مظاہره کرو۔
سے انہيں بتا دو کہ ہم ايک ہيں ،بانہوں ميں بانہيں ڈال کر قرون ٰ
عالمی سامراج ہميں فرقہ واريت ميں الجھا کر ہميں علم کی روشنی سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ علوم جديده اور جديد تر
ٹيکنالوجی کو ہمارے لئے شجر ممنوعہ قرار دينا چاہتا ہے۔ وه اپنے مذموم ارادوں کو اسی وقت پايہ تکميل تک پہنچاسکتا
ہے جب ہم اپنی اجتماعی قوت فرقہ واريت کی نذر کرتے رہيں گے۔ ہمارا اتحاد عالمی سامراج کی موت ہے۔ شعيہ اور سنی
اٹھيں اور ہاتھ ميں ہاتھ دے کر دشمنان اسالم کی سازشوں کو خاک ميں مالديں۔ اٹھو! نفرتوں اور کدورتوں کے بت پاش پاش
کردو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تاريخ کا رخ بدل دو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عالم کفر کے خالف سيسہ پالئی ديوار بن جاؤ اور ﷲ کی رسی کو مضبوطی سے
تھام لو کہ يہی شعور کربال ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ يہی پيغام کربال ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس پيغام کی خوشبو کا پرچم لے کر نکلو کہ منزليں
تمہارے قدم چومنے کے لئے بے تاب ہيں۔
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